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RESUMO
BERNARDO, M. O efeito da estratégia de periodização baseada na intensificação e tapering
nas respostas hormonais, comportamentais, perceptuais e de desempenho em jovens jogadores
de basquetebol. 2015, 118f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e
Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
O objetivo desta tese foi examinar o efeito de uma etapa de intensificação das cargas de força
e de uma subsequente etapa de tapering no desempenho técnico e físico, respostas perceptuais
e comportamentais, e respostas hormonais de jogadores adolescentes de basquetebol. Dezesseis
jogadores de basquetebol (sub15 e sub 16) foram submetidos a cinco semanas de intensificação
das cargas de força e três semanas de tapering. A carga interna de treinamento (CIT) foi
registrada utilizando-se o método da Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) da sessão. Os atletas
responderam os questionários Profile of Mood States (POMS) e Daily Analysis of Life Demands
for Athletes (DALDA) semanalmente. A concentração de testosterona salivar, desempenho em
testes físicos (teste T, Yo-yo Intermittent Recovery 1 [Yo-yo IR1], supino reto e leg press 45º),
e ações de deslocamento e ações técnicas durante jogo reduzido foram registrados no início do
treinamento (T1), ao final da intensificação (T2) e final de tapering (T3). Maiores valores de
CIT foram registrados durante a intensificação (vs. tapering). Não foram observadas alterações
na concentração de testosterona e na tolerância ao estresse durante o experimento. Entretanto,
observou-se maior fadiga e menor energy index na etapa de intensificação (vs. tapering), sem
alteração para o estado de vigor entre as etapas. Adicionalmente, foi observado aumento da
carga levantada no supino reto e no leg press 45º (T1 vs. T2; T1 vs. T3), bem como melhora do
desempenho no teste T (T1 vs. T2; T1 vs. T3) e Yo-yo IR1 (T1 vs. T2; T1 vs. T3; T2 vs. T3). O
grupo também demonstrou redução do tempo dedicado as ações andar/parado (T1 vs. T2 e T3)
e shuffle de baixa intensidade (T1 vs. T3), bem como aumento do tempo de corrida (T1 vs. T2 e
T3). O programa de treinamento acarretou aumento com tamanho de efeito pequeno no número
de ações de arremesso certo, total de arremessos, desarme realizado, rebote e finta com bola.
Os atletas com melhor desempenho no Yo-yo IR1 apresentaram maior tempo dedicado a corrida
e número de fintas com bola (vs. pior desempenho); os com melhor desempenho no teste T,
maior número de fintas com bola; os com melhor desempenho no leg press 45º, maior número
de fintas com bola. Não houve diferença nas ações realizadas pelos grupos melhor e pior
desempenho no supino reto. Em conclusão, essas respostas adaptativas sugerem que, a) os
jogadores de basquetebol adolescentes foram capazes de lidar apropriadamente com o estresse
proveniente da intensificação das cargas de treinamento de força sucedida por uma etapa de
tapering; b) que essa estratégia de treinamento foi eficaz para a melhora da aptidão física e do
padrão de deslocamento na condição de jogo reduzido, e acarretou em um efeito “pequeno”,
mas possivelmente importante no desempenho técnico observado durante a condição de jogo
reduzido; c) que o desempenho em testes físicos pode afetar o desempenho na condição de jogo
reduzido.
Palavras-chave: Monitoramento; Estresse; Esporte; Treinamento esportivo; Adolescente.

ABSTRACT
BERNARDO, M. The effect of a periodization strategy based on overloading and tapering on
hormonal, behavioral, perceptual and performance responses in young basketball players. 2015,
118f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2015.
The aim of this thesis was to examine the effect of strength overloading and tapering on
technical and physical performance, perceptual, behavioral and hormonal responses in
adolescent basketball players. Sixteen basketball players (under15 and under16) were submitted
to five weeks of strength overloading and three tapering weeks. Internal load training (ITL) was
recorded using the session Rating of perceived exertion (RPE) method. Profile of Mood States
(POMS) and Daily Analysis of Life Demands for Athletes (DALDA) were recorded weekly.
Salivary testosterone concentration, performance in physical tests (T test, Yo-yo Intermittent
Recovery 1 [Yo-yo IR1], bench press and leg press 45º), displacement action, and technical
actions performed during small-sided game were recorded at the beginning of the study (T1),
after overloading (T2) and tapering (T3). Higher values for ITL in overloading (vs. tapering)
were observed. As well as higher fatigue and lower energy index in overloading (vs. tapering),
but without difference for vigor state between periods. However, it was not observed changes
in testosterone concentration and stress tolerance across the training program. There were
increases in lifted load in bench press and leg press 45º (T1 vs. T2; T1 vs. T3), as well as
improvements in T test (T1 vs. T2; T1 vs. T3) and Yo-yo IR1 performances (T1 vs. T2; T1 vs. T3;
T2 vs. T3). A decrease in percentage time of standing/walking (T1 vs. T2 e T3) and low intensity
shuffle actions (T1 vs. T3), and am increase in percentage time of running (T1 vs. T2 e T3) were
observed. It was verified that the training program causes an increase with a small effect in
number of successful shoots, total shoot, tackles made, rebounds and dribbling with the ball.
Better performers in the Yo-yo IR1 showed higher number of dribbling with the ball, percentage
of running time (vs. worse performance). Better performers in T test showed higher number of
dribbling with the ball; the top performers in leg press 45º had higher number of dribbling with
the ball. There was no difference for actions performed between athletes with better and worse
performance in the bench press. In conclusion, these adaptive responses suggest that, a)
adolescent basketball players were able to cope with stress from strength overloading, followed
by a tapering period; b) this strategy was efficient to improve physical performance and
displacement actions pattern in small sided games, and shows a small effect but, possibly, with
an important practical effect on technical performance in small sided games; c) performance in
physical tests affects the performance in small sided games.
Keywords: Monitoring; Stress; Sports; Sports training; Adolescents.
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1 INTRODUÇÃO

A atividade motora no basquetebol se caracteriza pela alternância de ações de alta
intensidade e intervalos variados de menor intensidade, com mudanças constantes nas formas
de deslocamento (McINNES et al.,1995). Resultados de investigações sobre a dinâmica do jogo
de basquetebol têm demonstrado que os jogadores realizam mudanças nas formas de
deslocamento a cada 2-3 segundos; essas formas de deslocamento diversas envolvem,
habitualmente, ações de mudança rápida de direção, saltos, acelerações e desacelerações
bruscas (BEN-ABDELKRIM; EL FAZAA; EL ATI, 2007; KLUSEMANN et al., 2013;
McINNES et al.,1995). Ao longo de uma partida, jogadores de basquetebol do sexo masculino
realizam aproximadamente 1.000 ações de deslocamento (BEN-ABDELKRIM; EL FAZAA;
EL ATI, 2007; McINNES et al., 1995), podendo percorrer uma distância de 7.500m e
apresentando relação esforço-pausa em torno de 1:4 (BEN-ABDELKRIM et al., 2010).
Considerando os resultados dos estudos que analisaram a dinâmica e o padrão de
atividade física e motora no basquetebol (BEN-ABDELKRIM et al., 2010; BENABDELKRIM; EL FAZAA; EL ATI, 2007; McINNES et al., 1995), pesquisadores vêm
sugerindo que a força e a velocidade sejam considerados como atributos físicos essenciais para
o desempenho de jogadores de basquetebol, em função das recorrentes atividades de alta
intensidade e curta duração observadas durante a partida (BEN-ABDELKRIM et al., 2010;
ZIV; LIDOR, 2009). Uma vez que essas ações são realizadas repetidas vezes durante toda a
partida e intercaladas por atividades de baixa e/ou moderada intensidade, a capacidade de
resistência à fadiga é considerada outro atributo importante para a aptidão física de jogadores
de basquetebol (BEN-ABDELKRIM et al., 2009; BEN-ABDELKRIM et al., 2010;
NARAZAKI et al., 2009).
O desenvolvimento apropriado desses atributos durante a temporada parece ser
potencializado ao se adotar um programa sistemático de treinamento, o qual poderia propiciar
a otimização do processo de preparação do jogador e minimizar o risco de lesões ou de excesso
de treinamento (MANZI et al., 2010; MOREIRA et al., 2004; MOREIRA et al., 2005). Portanto,
um aspecto chave para que jogadores de basquetebol consigam desenvolver apropriadamente
os atributos físicos relevantes para modalidade e, consequentemente, aumentem suas
possibilidades de sucesso competitivo, consiste na implementação de uma estratégia apropriada
de periodização do treinamento (MANZI et al., 2010; MOREIRA et al., 2004; MOREIRA et
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al., 2005). O conceito de periodização, por sua vez, se refere à organização do estresse (carga)
aplicado em determinados ciclos de treinamento, tendo em vista otimizar o desempenho atlético
nas principais competições e/ou fases da carreira dos atletas (GARCÍA-PALLARÉS et al.,
2009; GARCÍA-PALLARÉS et al., 2010; MATVEEV, 1997; VERKHOSHANSKY, 1990).
Uma estratégia de periodização do treinamento habitualmente utilizada em atletas de
elite consiste na aplicação de períodos com intensificação deliberada das cargas de treinamento
(COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b; FREITAS, C., et al., 2014; HELLARD et al.,
2013; MOREIRA et al., 2013a). Essa estratégia preconiza que os atletas sejam submetidos,
inicialmente, a uma etapa caracterizada pelo aumento das cargas de treinamento durante um
ciclo médio de preparação que, usualmente, contempla duas a seis semanas de duração. Em
sequência, ocorre a aplicação de uma etapa com redução substancial das cargas de treinamento,
denominada tapering, cuja duração varia entre uma a quatro semanas (AUBRY et al., 2014;
BOSQUET et al., 2007; COUTTS et al., 2007a; HALSON et al., 2002). Essa distribuição das
cargas de treinamento tem como objetivo principal gerar um acúmulo de carga a priori (etapa
de intensificação/overloading), e propiciar uma recuperação ampliada no segundo momento
(tapering), com intuito de que o atleta consiga atingir um estado de supercompensação (efeito
rebote) (AUBRY et al., 2014; COUTTS et al., 2007a; MOREIRA, 2010).
Alguns estudos têm apontado para a eficácia dessa estratégia de organização das cargas
de treinamento, no sentido da melhora da aptidão física em atletas de elite (COUTTS et al.,
2007a; COUTTS et al., 2007b; MOREIRA, 2008). Coutts et al. (2007a), por exemplo,
demonstraram melhora do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e desempenho no salto
vertical em jogadores adultos de rúgbi submetidos a seis semanas de intensificação e uma
semana de tapering, ao passo que o grupo controle não apresentou alterações nesses
indicadores. De maneira similar, Papacosta, Gleeson e Nassis (2014) também apontaram
melhora do desempenho em testes de resistência à fadiga e salto vertical em um grupo de atletas
adultos de judô expostos a duas semanas de intensificação seguidas por duas semanas de
tapering. Na mesma direção, Aubry et al. (2014) mostraram incremento do desempenho no
teste de resistência à fadiga com magnitude de efeito de grande para muito grande, após duas
semanas de tapering em triatletas que atingiram um estado de fadiga acumulada, mas sem queda
de desempenho, ao final de três semanas de intensificação. Por outro lado, os triatletas que
atingiram estado de overreaching (OR) ao final da intensificação apresentaram melhora de
desempenho de pequeno para moderado após duas semanas de tapering.
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Apesar das evidências acerca da eficácia dessa estratégia de periodização do
treinamento, é importante ressaltar que, caso a relação entre carga de treinamento e recuperação
não seja equilibrada, períodos de intensificação deliberada podem acarretar respostas
adaptativas indesejadas, como, por exemplo, lesões, infecções de trato respiratório superior
(ITRS), distúrbios no estado de humor, estado de overreaching não funcional (ORNF) e até
mesmo a síndrome de overtraining (OT) (HALSON; JEUKENDRUP, 2004; MEEUSEN et al.,
2006; MEEUSEN et al., 2013). Portanto, ao se adotar essa estratégia, é imperativo que as cargas
de treinamento e as respostas individuais sejam monitoradas criteriosamente a partir de um
conjunto de indicadores, que possibilitem um monitoramento multidimensional, incluindo
parâmetros comportamentais, perceptuais, de desempenho físico e técnico e respostas
hormonais (BORRENSEN; LAMBERT, 2009; BUCHHEIT et al., 2013a; FREITAS, C., et al.,
2014; MEEUSEN et al., 2013; MOREIRA et al., 2013a).
É importante considerar que no cenário esportivo vigente, jovens atletas também são
submetidos a programas de treinamento rígidos e com frequente exposição a períodos com
cargas elevadas (BRINK et al., 2012; MATOS; WINSLEY; WILLIAMS, 2011; FREITAS, C.,
et al., 2014; MOREIRA et al., 2010a). Essa realidade é bem evidenciada por dados recentes que
mostraram que nos últimos Jogos Olímpicos (Londres, 2012), 9% dos medalhistas estavam na
faixa etária entre 14 e 20 anos de idade (MUJIKA, 2012). No entanto, deve-se salientar que o
jovem atleta pode apresentar características estruturais, funcionais e comportamentais distintas
do adulto, por conta de aspectos associados ao crescimento, desenvolvimento, maturação, e
ainda, no que se refere à capacidade de lidar apropriadamente com situações de estresse
(FIGUEIREDO, 2007; MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009; NAUGTHON et al., 2000).
Assim, tornam-se necessários modelos de periodização que, por um lado auxiliem no
desenvolvimento atlético do indivíduo, aumentando suas chances de sucesso no esporte, e, por
outro lado, minimizem o risco de um excesso de treinamento, que poderia levar a situações
como burnout, dropout, estado de ORNF, ou mesmo à síndrome do OT, comprometendo não
somente a continuidade do processo de treinamento de longos anos, mas também a saúde desses
jovens atletas (MATOS; WINSLEY; WILLIAMS, 2011).
Apesar da frequente exposição de jovens atletas a períodos com cargas de treinamento
elevadas, a maioria das investigações acerca da utilização da estratégia da intensificação
deliberada das cargas de treinamento tem utilizado somente a população de atletas adultos
(AUBRY et al., 2014; COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b; FREITAS, V., et al.,
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2014; LE MEUR et al., 2013; MOREIRA et al., 2013a; PAPACOSTA; GLEESON; NASSIS,
2013). Em investigações recentes, Freitas, C., et al. (2014), indicaram que jovens jogadores de
futebol foram capazes de lidar apropriadamente com o estresse de treinamento imposto por duas
semanas de intensificação e duas semanas de tapering, ao passo que que Gomes et al. (2013)
mostraram melhora do desempenho físico de jovens tenistas após 4 semanas de intensificação
e 1 semana de tapering. Entretanto, as implicações da utilização dessa estratégia em jovens
atletas ainda precisam ser mais bem elucidadas.
Nesse sentido, deve-se salientar que a maioria das investigações com o modelo de
intensificação deliberada do treinamento tem utilizado o aumento do volume total de
treinamento como principal procedimento para incremento das cargas (AUBRY et al., 2014;
COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b; FREITAS, C., et al., 2014; LE MEUR et al.,
2013; PAPACOSTA, GLEESON; NASSIS, 2013). No entanto, é importante destacar que as
respostas adaptativas ao treinamento não dependem somente da magnitude da carga aplicada,
mas também do direcionamento das mesmas para determinado objetivo, como, por exemplo,
cargas direcionadas ao desenvolvimento da força, resistência e velocidade (SMITH, 2003).
Investigações prévias demonstram que o desempenho de força está associado ao
desempenho de velocidade (COMFORT et al., 2012; COMFORT et al., 2014; McBRIDE et al.,
2009) e resistência à fadiga (BEATTIE et al., 2014; OSTERAS; HELGERUD; HOFF, 2002;
SUNDBY; GORELICK, 2014). Comfort et al. (2014), por exemplo, mostraram uma associação
importante entre o desempenho de força e o tempo de sprints em 5 e 20 metros em jogadores
de futebol, enquanto Beattie et al. (2014), em uma revisão sistemática, apontaram para a
importância da força no desempenho de resistência. Portanto, um modelo de intensificação
norteado pela concentração das cargas de força, poderia se constituir em uma estratégia
plausível para a busca da melhora do desempenho em atletas de basquetebol.
Não obstante, apesar das indicações de que o jovem atleta é capaz de lidar
apropriadamente com o estresse imposto pela implementação da estratégia de intensificação
deliberada das cargas de treinamento (FREITAS, C., et al., 2014), e ainda, que esse modelo
possa ser eficaz para a melhora do desempenho físico nessa população (GOMES et al., 2013),
ainda não se conhecem as implicações da utilização de um programa baseado na intensificação
das cargas de treinamento de força nas respostas adaptativas de jovens jogadores de
basquetebol.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Examinar o efeito de uma etapa de intensificação das cargas de força e de uma etapa
subsequente de tapering no desempenho técnico e físico, respostas perceptuais e
comportamentais, e respostas hormonais de jogadores adolescentes de basquetebol.

2.2 Objetivo específicos


Examinar a carga interna de treinamento durante as etapas de intensificação e tapering.



Examinar a dinâmica da concentração de testosterona salivar durante as etapas de
intensificação e tapering.



Examinar a dinâmica da tolerância ao estresse durante as etapas de intensificação e
tapering.



Examinar a dinâmica dos estados de fadiga, vigor e o energy index durante as etapas de
intensificação e tapering.



Examinar a dinâmica do desempenho em testes físicos durante as etapas de
intensificação e tapering.



Examinar o comportamento de ações técnicas e de ações de deslocamento na condição
de jogo reduzido, nas etapas de intensificação e tapering.



Verificar a influência dos atributos de desempenho físico nos parâmetros técnicos e de
deslocamento.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Conceitos gerais

Os estímulos provenientes das cargas de treinamento no esporte têm como objetivo
principal prover adaptações morfológicas, metabólicas e funcionais no organismo dos atletas,
as quais, por sua vez, podem aumentar as possibilidades de incremento do desempenho
competitivo (COUTTS; WALLACE; SLATTERY, 2007) e, em última instância, do sucesso
competitivo. Assim, o treinamento esportivo pode ser compreendido através da interação dos
termos de processo e resultado, sendo que o primeiro representa a repetição sistemática de
exercícios físicos e o segundo consiste nas alterações anatômicas, fisiológicas, bioquímicas,
comportamentais e funcionais específicas à modalidade esportiva (IMPELLIZZERI et al.,
2004; IMPELLIZZERI; RAMPININI; MARCORA, 2005).
Atletas de alto nível são constantemente expostos a um árduo processo de treinamento,
buscando-se atingir adaptações que levem à melhoria de desempenho (BUCHHEIT et al.,
2013a; COUTTS et al., 2007a; FREITAS, V., et al., 2014; MOREIRA et al., 2013a). No
entanto, a aplicação de altas cargas de treinamento associada a um inadequado período de
recuperação entre esses estímulos pode fazer com que os atletas sofram adaptações indesejadas,
as quais, por sua vez, comprometeriam o desempenho competitivo (GLEESON, 2002;
HALSON; JEUKENDRUP, 2004; MEEUSEN et al., 2013).
O overreaching (OR) e a síndrome do overtraining (OT) são dois possíveis “estados”
que podem emergir em função de períodos com aplicação de altas cargas de treinamento
(HALSON; JEUKENDRUP, 2004; MEEUSEN et al., 2006; MEEUSEN et al., 2013;
MOREIRA, 2010). Dessa forma, alguns estudos têm buscado compreender as características
dos estados de OR e OT com intuito de prover informações para melhora do processo de
treinamento, em busca do incremento do desempenho competitivo (COUTTS et al., 2007a;
COUTTS; SLATTERY; WALLACE, 2007; HALSON et al., 2003; LE MEUR et al., 2013;
MEEUSEN et al., 2013).
A utilização de períodos com cargas de treinamento elevadas (intensificação das cargas
de treinamento; overloading) durante determinado ciclo de treinamento tem como objetivo
principal gerar um estado de OR no organismo do atleta. Esse seria caracterizado por declínio
temporário do desempenho que, após um período de alguns dias a poucas semanas com cargas
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de treinamento reduzidas, denominado de tapering (BOSQUET et al., 2007; MUJIKA, 2010),
poderia ser restabelecido em nível superior ao apresentado no estado inicial, gerando um quadro
de supercompensação (HALSON; JEUKENDRUP, 2004). Meeusen et al. (2006) e Meeusen et
al. (2013) propuseram que esse OR de curto prazo deva ser denominado de overreaching
funcional (ORF).
Esses trabalhos também apontam que, caso as cargas de treinamento e os períodos de
recuperação não sejam aplicados de forma equilibrada, o desempenho apresentaria um
decréscimo, que só seria restaurado após várias semanas ou até meses utilizando-se cargas
reduzidas de treinamento (MEEUSEN et al., 2006; MEEUSEN et al., 2013). Notoriamente,
esse quadro é responsável por trazer inúmeros prejuízos para os resultados esportivos ao longo
de uma temporada e até mesmo para a carreira do atleta. Este estado tem sido denominado de
overreaching não funcional (ORNF) (MEEUSEN et al, 2006; MEEUSEN et al., 2013).
Segundo Meeusen et al. (2013), no estágio de ORNF, aparecem de forma consistente sintomas
de distúrbios psicológicos (queda de vigor e aumento da fadiga) e hormonais, associados à
queda do desempenho.
Os sintomas apresentados nos estados de ORNF e OT são muito semelhantes.
Entretanto, para o reconhecimento do quadro de OT, deve-se considerar uma má adaptação por
tempo prolongado, não somente de desempenho, como também em diversos mecanismos
fisiológicos, comportamentais e de regulação hormonal (MEEUSEN et al., 2013). Assim, o
resultado da aplicação de períodos com intensificação das cargas de treinamento segue o
continuum exposto na Figura 1 (MEEUSEN et al., 2013).
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PROCESSO

Treinamento

n
TREINAMENTO INTENSIFICADO

Sobrecarga

RESULTADO

Fadiga
aguda

OR funcional

OR curto prazo
RECUPERAÇÃO

Dia (s)

DESEMPENHO

Melhora

Dias - Semanas

Queda temporária do
desempenho

OR não funcional

OR extremo
Semanas - Meses

Estagnação

Síndrome de OT

Síndrome OT
Meses - ...

Queda

Queda

Figura 1. Continuum dos estados de overreaching (OR) e síndrome de overtraining (OT).
Embora didaticamente os estados de ORF, ORNF e OT estejam delimitados de forma
clara, é importante considerar que, na prática, a fronteira entre essas condições é extremamente
sutil. Portanto, é consenso entre cientistas do esporte a necessidade de não somente se planejar
de maneira apropriada o programa de treinamento, como também de monitorá-lo de forma
minuciosa (BORRENSEN; LAMBERT, 2009; MEEUSEN et al., 2006; MEEUSEN et al.,
2013). Uma interessante proposta para compreender a importância do planejamento e do
monitoramento do treinamento sob uma óptica mais ampla está presente no modelo teórico
proposto por Impellizzeri et al. (2004). Para esses autores, o treinamento esportivo está
alicerçado em três pilares: carga externa de treinamento (CET), carga interna de treinamento
(CIT) e respostas adaptativas decorrentes do treinamento.
A CET compreenderia a prescrição do treinamento propriamente dita, estando
relacionada à quantidade (volume), qualidade (intensidade) e organização (periodização) do
treinamento (IMPELLIZZERI et al., 2004; IMPELLIZZERI; RAMPININI; MARCORA,
2005). A CET, em conjunto com características individuais dos atletas (ex. aptidão física e
características genéticas), irão determinar a magnitude da CIT que, por sua vez, representa o
nível de estresse psicofisiológico imposto ao organismo do atleta pelo treinamento aplicado
(IMPELLIZZERI et al., 2004; IMPELLIZZERI; RAMPININI; MARCORA, 2005). Em última
instância, as respostas/adaptações oriundas do treinamento serão decorrentes da CIT aplicada
ao atleta durante o processo (IMPELLIZZERI et al., 2004; IMPELLIZZERI; RAMPININI;
MARCORA, 2005).
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Assim, para o modelo de investigação da presente tese, a otimização dos resultados do
programa de treinamento parece estar diretamente envolvida com: i) o conhecimento das
melhores estratégias para prescrever e organizar o treinamento para a modalidade esportiva em
questão; ii) a quantificação precisa e individualizada da magnitude do estresse (carga) de
treinamento aplicado e; iii) o conhecimento das respostas adaptativas que cada atleta apresenta
em função do treinamento aplicado, a partir de indicadores (marcadores) confiáveis e, de
preferência, fácil aplicação. Dessa maneira, é possível se obter dados objetivos para que se
possa compreender a relação “dose-resposta” do programa de treinamento implementado. Estas
informações contribuem para a tomada de decisão dos profissionais envolvidos no processo e
permitem a realização de possíveis ajustes no planejamento de maneira individualizada.

3.2 Periodização do treinamento

A periodização consiste na distribuição das cargas de treinamento em determinados
períodos cíclicos, com intuito de se evitar adaptações indesejadas e atingir os melhores
desempenhos esportivos em momentos competitivos de maior importância (GARCÍAPALLARÉS et al., 2009; GARCÍA-PALLARÉS et al., 2010; MATVEEV, 1997;
VERKHOSHANSKY, 1990). Segundo Kielly (2012) essa prática tem sido amplamente
utilizada, pautada na ideia de se controlar respostas futuras através da decomposição do
processo como um todo em uma série de unidades com objetivos distintos e uma subsequente
organização dessas unidades em uma ordem pré-determinada.
Uma vez que a periodização visa organizar as cargas de treinamento, é razoável sugerir
que o impacto da carga de treinamento no organismo do atleta poderia estar de algum modo,
associado a magnitude da carga (que representaria o “tamanho” de um dado estresse; ex: carga
de treinamento pequena/reduzida, moderada ou grande/elevada) em uma determinada unidade
de treinamento (ex. sessão, semana, etapa) e à orientação da carga, que diz respeito à capacidade
motora ou habilidade esportiva que se deseja desenvolver a partir de determinado estímulo de
treinamento (ex. força, velocidade, resistência, técnica).
Durante décadas, diferentes modelos de organização das cargas aplicadas nos ciclos de
treinamento têm sido propostos e discutidos (MOREIRA, 2010). Recentemente, esses modelos
têm sido divididos em duas correntes principais: modelos tradicionais e modelos
contemporâneos (ISSURIN, 2010; MOREIRA, 2010).
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Lev Matveev foi o grande divulgador dos conceitos do modelo tradicional de
periodização. Esse modelo preconiza que as cargas de treinamento sejam distribuídas nos
Períodos de preparação, competição e transição (MATVEEV, 1997). O Período de preparação
é dividido em etapas de preparação geral e especial; a primeira se caracteriza por uma ênfase
no volume de treinamento, enquanto a segunda, tem como ênfase o aumento da intensidade. O
Período de competição é o momento em que o atleta deve atingir seu desempenho mais elevado.
O período de transição, por sua vez, é pautado em uma redução das cargas de treinamento e
execução de atividades normalmente menos utilizadas nos demais períodos, buscando a
recuperação física e mental do atleta entre os grandes ciclos de treinamento (MATVEEV,
1997).
O modelo tradicional implica na aplicação de cargas de treinamento com o objetivo de
desenvolver múltiplas habilidades esportivas e capacidades motoras de maneira simultânea
dentro das unidades de treinamento (sessões ou microciclos) (ISSURIN, 2010; MOREIRA,
2010). Como exemplo, Issurin (2010) cita o desenvolvimento da capacidade aeróbia, força,
resistência muscular, coordenação geral, força explosiva e velocidade, bem como habilidades
técnicas de forma concomitante durante períodos preparatórios em diferentes modalidades
esportivas. Essa forma de organização das cargas de treinamento tem sido criticada ao se
considerar o efeito concorrente da aplicação simultânea desses conteúdos de treinamento, que
poderia causar respostas adaptativas conflitantes (GARCÍA-PALLARÉS et al., 2010;
ISSURIN, 2010; MOREIRA, 2010).
Os modelos contemporâneos são caracterizados por quatro aspectos fundamentais: i)
individualização das cargas de treinamento, tendo em vista o impacto das características
individuais na CIT e, consequentemente, nas respostas adaptativas decorrentes do treinamento;
ii) a concentração de cargas de treinamento de uma mesma orientação em períodos de curta
duração, levando à redução das habilidades esportivas e capacidades motoras que devem ser
treinadas dentro do mesociclo; iii) tendência a um desenvolvimento consecutivo das habilidades
esportivas e capacidades motoras, utilizando o efeito residual de cargas de treinamento
implementadas em ciclos anteriores. iv) aumento das tarefas que se aproximem das
características específicas da modalidade em questão (MOREIRA, 2010).
A concepção baseada na concentração das cargas de treinamento em um determinado
ciclo (etapa/bloco) de treinamento se caracteriza como um modelo contemporâneo de
periodização. Nessa concepção, durante cada etapa de treinamento ocorre uma concentração
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das cargas com determinada orientação em conjunto com uma redução ou até mesmo ausência
de estímulos com orientações distintas do objetivo principal. Essa maneira de organização das
cargas de treinamento traz a necessidade de uma sequência conjugada e interligada de cargas
com diferentes orientações distribuídas ao longo das etapas de treinamento durante a temporada
(MOREIRA, 2006; MOREIRA, 2010; VERKHOSHANSKY, 1990). Para Verkhoshansky
(1990), o direcionamento das cargas de treinamento deve ser alternado durante os ciclos de
treinamento, de modo que as cargas aplicadas previamente formem uma base morfológicafuncional que potencialize os efeitos adaptativos das cargas que serão aplicadas na sequência.
Verkhoshansky (1990) defende que a organização do treinamento é eficaz no momento
que explora a reserva atual de adaptação do atleta e, posteriormente, transfere seu organismo
para um estado morfológico-funcional mais elevado. A reserva atual de adaptação por sua vez
é determinada pelo grau de desenvolvimento atlético que o organismo do indivíduo atinge em
determinado momento da vida esportiva. Assim, atletas com maior nível de aptidão e
desempenho possuem menor reserva de adaptação, o que possibilita que esse indivíduo lide
melhor com cargas elevadas, sem que isso represente um estresse excessivo para o organismo.
Assim, a depleção da reserva atual de adaptação só poderá ser atingida a partir da utilização de
períodos de intensificação das cargas de treinamento (VERKHOSHANSKY, 1990).
A periodização do treinamento em blocos é um exemplo dos modelos contemporâneos
baseados nas cargas de treinamento concentradas. Esse sistema foi proposto por Yuri
Verkhoshansky particularmente para esportes em que ações de força-velocidade apresentam-se
como determinantes para o desempenho. Baseado nessa premissa, alguns estudos têm
demonstrado a utilização dessa forma de periodização em atletas de basquetebol de elite
(MOREIRA et al., 2004; MOREIRA, 2006; MOREIRA et al., 2008).
Os delineamentos dos trabalhos de Moreira (2002; 2006) consistiram em um modelo de
periodização em blocos para jogadores de basquetebol, no qual, inicialmente se propõe uma
etapa com cargas concentradas de força. Nessa etapa, também ocorrem tarefas que visam
aumentar o repertório técnico-tático, utilizando-se exercícios de baixa complexidade e
mobilização reduzida de ações de alta velocidade; e estímulos para o desenvolvimento da
resistência especial, preferencialmente, a partir de exercícios realizados em quadra. Após a
etapa com cargas concentradas força, nos mesociclos subsequentes, há redução marcante do
volume de treinamento de força e aumento gradativo da ênfase nas cargas de treinamento
direcionadas a outras habilidades esportivas e capacidades motoras, destacadamente velocidade
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e habilidades técnico-táticas. Dessa maneira, busca-se explorar o fenômeno do efeito posterior
duradouro do treinamento (EPDT) para se atingir um patamar superior de velocidade de
movimento e das ações técnico-táticas.

3.3 Intensificação das cargas de treinamento

A utilização da estratégia de intensificação das cargas de treinamento tem sido
amplamente adotada no dia a dia dos esportes de alto rendimento, nas mais diversas
modalidades. Embora recentemente se questione a necessidade de se atingir o estado de ORF
(queda de desempenho temporária) (AUBRY et al., 2014), os períodos com intensificação das
cargas de treinamento demonstram reconhecida efetividade para melhora do desempenho
(BUCHHEIT et al., 2013a; COUTTS et al., 2007a; COUTTS; SLATTERY; WALLACE, 2007;
FREITAS, C., et al., 2014; FREITAS, V., et al., 2014; HALSON et al., 2003; MOREIRA et al.,
2013a; PAPACOSTA; GLEESON; NASSIS, 2013). Entretanto, é importante destacar que, para
grande maioria das investigações acerca desse tema, não tem se considerado a orientação das
cargas de treinamento utilizadas durante os períodos de intensificação.
Levando-se em conta as características do calendário anual nas modalidades esportivas
coletivas, essa estratégia de organização da carga de treinamento tem sido utilizada
habitualmente em determinadas etapas de treinamento (BUCHHEIT et al., 2013a; COUTTS et
al., 2007a; MOREIRA et al., 2013a). Entre essas peculiaridades do calendário das modalidades
esportivas coletivas, destaca-se o período de pré-temporada relativamente curto, que apresenta
como um de seus objetivos principais o incremento da aptidão física dos atletas. Portanto, a
intensificação deliberada das cargas de treinamento é habitualmente adotada durante este
período (BUCHHEIT et al., 2013a; MILOSKI; FREITAS; BARA-FILHO, 2012).
Essa estratégia preconiza que os atletas sejam submetidos a uma etapa com incremento
das cargas de treinamento (etapa de intensificação/overloading), usualmente, se estendendo de
duas a seis semanas (AUBRY et al., 2014; COUTTS et al., 2007a; HALSON et al., 2003;
MOREIRA et al., 2013a), seguida por uma etapa de redução significativa das mesmas (etapa
de tapering), com duração entre uma e quatro semanas (BOSQUET et al., 2007).
Considerando a importância do tema para a elaboração de programas de treinamento
que contemplem uma aplicação adequada dos estímulos de treinamento, inúmeros estudos têm
buscado investigar os efeitos de períodos de intensificação das cargas de treinamento nas
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respostas adaptativas de atletas de elite (AUBRY et al., 2014; COUTTS et al., 2007a; COUTTS
et al., 2007b; FREITAS, V., et al., 2014; HALSON et al., 2003; LE MEUR et al., 2013;
MOREIRA et al., 2013a). Pode-se notar que os estudos nessa área apresentam duas vertentes
em relação ao procedimento de investigação. A primeira está baseada em um delineamento
experimental com caráter observacional (BUCHHEIT et al., 2013a; BRINK et al., 2012;
HARTWIG; NAUGHTON; SEARL, 2009), enquanto a segunda está pautada em estudos que
utilizaram intervenções de treinamento fundamentadas na aplicação de períodos com
intensificação deliberada das cargas de treinamento (AUBRY et al., 2014; COUTTS et al.,
2007a; FREITAS, V., et al., 2014; GOMES et al., 2013; HALSON et al., 2003; LE MEUR et
al., 2013; MOREIRA et al., 2013a).
Adicionalmente, ao se realizar o levantamento de estudos referentes a esse tema, podese observar que a utilização de períodos de intensificação das cargas de treinamento tem sido
utilizada não somente em atletas adultos (COUTTS; WALLACE; SLATTERY, 2007;
COUTTS et al., 2007a; HALSON et al., 2003; LE MEUR et al., 2013; MOREIRA et al., 2013a;
PAPACOSTA; NASSIS; GLEESON, 2013) como também na população de jovens atletas de
elite (BRINK et al., 2012; FREITAS, C., et al., 2014; GOMES et al., 2013; HARTWIG;
NAUGHTON; SEARL, 2009; MOREIRA et al., 2010a; MOREIRA et al., 2011). No entanto,
deve-se considerar possíveis diferenças entre atletas jovens e adultos, no que diz respeito a
características estruturais, funcionais e comportamentais (NAUGHTON et al., 2000) que, por
sua vez, poderiam interferir nas respostas adaptativas geradas em função da aplicação de
determinada estratégia de treinamento.

3.3.1 Intensificação das cargas de treinamento em atletas adultos

3.3.1.1 Investigações com caráter observacional

Uma vez que a intensificação das cargas de treinamento se constitui uma prática
largamente utilizada no esporte de alto nível, alguns estudos buscaram descrever as respostas
adaptativas geradas em função de períodos de treinamento com essa característica em atletas
de elite (KELLMAN; GÜNTHER, 2000; FREITAS; MILOSKI; BARA-FILHO, 2012;
BUCHHEIT et al., 2013a; FREITAS et al., 2013; MILANEZ et al., 2014).
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Em investigação realizada durante o período de preparação para as Olimpíadas de
Atlanta (1996), Kellman e Günther (2000) utilizaram uma amostra composta por 11 remadores
alemães. Esses atletas foram submetidos a três semanas de treinamento em altitude e
responderam o Recovery-Stress Questionnaire for athletes (RESTQ-SPORT) em quatro
ocasiões (M1: início da preparação; M2 e M3: durante o período de training camp; e M4: antes
da viagem para Atlanta). Nessa preparação, os atletas realizavam atividades para o
desenvolvimento da resistência à fadiga, força e velocidade. Entretanto, a ênfase do treinamento
estava direcionada para as atividades que visavam à melhora da resistência à fadiga.
Os autores apontaram que os valores nas escalas de Queixas somáticas, Falta de energia
e Lesões apresentaram aumento em M2, após o período que apresentou o maior volume de
treinamento (tempo total em minutos). Posteriormente, observou-se queda gradativa nos
valores dessas escalas em M3 e M4, em congruência com a queda do volume de treinamento,
visando ao melhor desempenho para os Jogos Olímpicos. Ao contrário, a escala Aptidão/Estar
em forma apresentou comportamento exatamente oposto ao das escalas supracitadas. Com esses
resultados, os autores mostraram uma relação dose-resposta entre o volume de treinamento e a
percepção de componentes somáticos de estresse e recuperação, na qual a maior duração do
treinamento reflete na maior frequência em situações de estresse e menor em situações de
recuperação.
Moreira et al. (2009) também investigaram atletas de esporte individual em perspectiva
semelhante. Nesse estudo, 11 atletas do sexo feminino de canoagem foram submetidas a sete
semanas de treinamento, em preparação para um campeonato internacional. Durante esse
período, a CIT, quantificada a partir do método da Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) da
sessão (FOSTER, 1998; FOSTER et al., 2001), foi significantemente inferior nas semanas dois
e cinco (regenerativas) comparadas às demais. Como resposta a CIT aplicada, os autores
reportaram menor número de conceitos “pior que o normal” referente aos sintomas de estresse
(questionário Daily Analysis of Life Demands for Athletes; DALDA) nas semanas dois e três
(vs. semana um), e cinco (vs. semanas um e quatro). Além disso, foi observado maior número
de conceitos de “moderado” a “severo” referentes a sintomas de infecção de trato respiratório
superior (ITRS), avaliadas no questionário Wisconsin upper respiratory symptom survey-21
(WURSS-21), nas semanas de cargas mais elevadas (um e quatro) comparadas com as demais.
Esses resultados demonstram que as cargas elevadas de treinamento podem afetar não somente
a tolerância ao estresse como também causar supressão do sistema imune. Essa resposta é
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motivo de preocupação para técnicos e atletas, tendo em vista o impacto negativo que ela pode
gerar no desempenho em treinamentos e competições.
Considerando as modalidades esportivas coletivas, Freitas et al. (2013) investigaram o
efeito da manipulação da CET na dinâmica da CIT, tolerância ao estresse e severidade de ITRS
em uma amostra composta por 20 jogadores brasileiros de basquetebol. Esses atletas foram
submetidos a três etapas de treinamento (E1: 1ª a 7ª semana – período preparatório; E2: 8ª a 13ª
semana – período competitivo 1; e E3: 14ª a 19ª semana – período competitivo 2). Nessa
investigação observa-se que: a etapa E1 foi caracterizada pela concentração das cargas de
treinamento de força; a etapa E2 apresentou ênfase em exercícios de aceleração, resistência de
velocidade e movimentação técnico-tática relativa ao sistema de jogo; a etapa E3 teve
predominância dos conteúdos movimentação técnico-tática relativa ao sistema de jogo e
velocidade.
Os autores mostraram valores de CIT (método PSE da sessão) menores durante a
terceira etapa, comparada às duas anteriores. A tolerância ao estresse e a severidade de ITRS
foram registradas semanalmente, utilizando o DALDA e o WURSS-21. Assim, foi observado
aumento da severidade de ITRS durante a terceira etapa (vs. E1 e E2). De maneira similar, o
número de conceitos “melhor que o normal”, para fontes e sintomas de estresse, apresentou
queda em E3 comparado às demais etapas.
Os autores alegaram que a duração mais prolongada dessa investigação pode ter feito
com que outros fatores interferissem na resposta de tolerância ao estresse, como, por exemplo,
fadiga acumulada e carga emocional decorrente da condição de competição. Os mesmos ainda
sugeriram que o aumento da severidade de ITRS estaria associado a essa queda da tolerância
ao estresse.
Milanez et al. (2014) também reportaram relação não-linear entre dose-resposta durante
o período de intensificação das cargas de treinamento em jogadoras de futsal. Nesse estudo,
oito jogadoras brasileiras foram submetidas a cinco semanas de treinamento, em preparação
para o Campeonato Brasileiro da modalidade. Durante as três primeiras semanas, as atletas
realizaram em cada semana: 4 sessões de treinamento de força (3 séries de 15 repetições a 70%
de 1RM) e cinco sessões de treinamento técnico-tático (80 a 120 minutos). Na quarta semana
as jogadoras realizaram duas sessões de treinamento de força, enquanto na última semana não
foram cumpridas sessões com esse objetivo. Adicionalmente, nas duas últimas semanas o
volume de treinamento técnico-tático foi mantido constante.
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Os autores reportaram valores de CIT (método PSE da sessão) entre 2.500 e 3.000
unidades arbitrárias (UA) nas três primeiras semanas de treinamento, sendo significantemente
maiores em relação às semanas quatro e cinco. Assim, essas duas últimas semanas foram
tratadas como uma etapa de tapering pelos autores. Apesar da diferença nas cargas de
treinamento, não foram observadas alterações na concentração de imunoglobulina A salivar
(SIgA) e na tolerância ao estresse ao longo das semanas. Entretanto, Milanez et al., (2014)
mostraram um modelo de regressão de segunda ordem apontando a relação entre carga de
treinamento e SIgA absoluta, SIgA taxa de secreção e conceitos “pior que o normal” referentes
à parte B do DALDA.
Os resultados desses estudos indicam que períodos de intensificação das cargas de
treinamento de resistência à fadiga fizeram os atletas reportarem uma maior frequência em
situações de estresse. Por outro lado, a intensificação das cargas de treinamento de força não
alterou a tolerância ao estresse em atletas de modalidades esportivas coletivas. Ainda pode-se
perceber a maior propensão à supressão do sistema imunológico em atletas que apresentam
menor capacidade de lidar com o estresse, sobretudo em períodos com cargas elevadas; e ainda,
que essas respostas podem acontecer de maneira não linear à carga de treinamento.
Evidentemente, fontes de estresse externas ao treinamento também podem contribuir para a
redução da tolerância ao estresse em diferentes momentos de treinamento, inclusive durante
períodos com intensificação das cargas. Em geral, esses resultados demonstraram a importância
em se alternar períodos com cargas elevadas e reduzidas durante o processo de preparação
esportiva, com o intuito de se buscar as melhores adaptações para o desempenho, sem que haja
uma demanda de estresse incompatível com as capacidades dos atletas de elite.
Outras investigações buscaram examinar os efeitos da intensificação das cargas no
desempenho físico de atletas de elite. Freitas, Miloski e Bara-Filho (2012) observaram as
respostas de desempenho em 12 jogadores brasileiros de futsal, submetidos a nove semanas de
pré-temporada. Os autores mostraram que a primeira etapa de treinamento (quatro semanas)
apresentou ênfase no desenvolvimento da força e da resistência à fadiga e teve valores de CIT
semanais em torno de 3.000 UA (método PSE da sessão). Na segunda etapa (cinco semanas) a
CIT foi significantemente menor, com valores em torno de 2.000 UA. Nessa etapa, a força
explosiva e a velocidade foram elencadas como objetivos principais.
Após o período de pré-temporada, os atletas apresentaram aumento no valor de consumo
máximo de oxigênio (VO2máx) (6,7%) e desempenho nos testes de salto vertical (12,1%),
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velocidade de dez metros (11,7%) e velocidade com mudança de direção (teste de shuttle-run
de 9,14 metros) (3,8%), mostrando a eficiência da utilização da estratégia de intensificação das
cargas de treinamento nesse grupo de atletas.
Em outro estudo realizado durante o período de pré-temporada com intensificação das
cargas de treinamento, Buchheit et al. (2013a), mostraram significantes variações na CIT
(método PSE da sessão) entre os dias, em 18 jogadores profissionais de futebol australiano
submetidos a duas semanas de treinamento. Durante esse período os atletas realizaram dez
sessões de treinamento técnico-táticas, sete sessões de treinamento intervalado na bicicleta e
oito sessões de treinamento de força. Somando-se as duas semanas, foram observados valores
de CIT em torno de 10.000 UA. Esse programa com intensificação das cargas também foi
eficiente para melhora do desempenho físico, acarretando incremento no resultado do Yo-yo
intermittent recovery nível 2, bem como na distância total percorrida e distância percorrida em
alta intensidade (acima de 14,4 km/h) em teste de habilidade específica da modalidade.
Em investigação realizada com nadadores, Hellard et al. (2013) buscaram identificar os
desenhos de treinamento aplicados na natação durante as seis semanas que precediam a
competição principal que tinham melhor influência nas respostas de desempenho. A amostra
foi composta por 15 nadadoras e 17 nadadores, avaliados durante nove temporadas
consecutivas. Do grupo de mulheres, oito atletas eram velocistas (50 e 100m) e sete
participavam de provas de média distância (200 e 400m). No grupo masculino, seis atletas eram
velocistas, seis participavam de provas de média distância e cinco eram especialistas em provas
de longa distância.
Nesse estudo, os autores reportaram que após a etapa de tapering, homens e mulheres
apresentaram melhora de desempenho média de 1,9 e 1,4%, respectivamente. A pesquisa sugere
que durante a etapa de intensificação, a aplicação de uma carga de treinamento com magnitude
média na primeira semana, seguida por uma queda exponencial suave nas duas semanas
seguintes, consistiria na melhor estratégia para melhora de desempenho. Durante o tapering, a
melhor estratégia seria a aplicação de cargas de treinamento com magnitude média na primeira
semana, seguida por queda suave da mesma nas duas semanas subsequentes. Entretanto, a
investigação não deixa claro como estipular cargas elevadas, moderadas e suaves. O autor ainda
aponta que no início da carreira dos atletas de natação, a estratégia mais adequada seria trabalhar
com cargas mais homogêneas nas duas etapas de treinamento, enquanto o atleta mais experiente
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deveria ser submetido a cargas mais altas de treinamento durante a etapa de intensificação, com
queda acentuada no tapering.
Conjuntamente, esses resultados demonstram que, apesar da ausência de uma
organização previamente estipulada para as etapas de intensificação e tapering nas
investigações mencionadas acima, a utilização de períodos de intensificação das cargas pode
causar melhora do desempenho físico em atletas de elite, desde que haja distribuição apropriada
das cargas de treinamento entre as etapas.

3.3.1.2 Investigações com caráter de intervenção experimental

Apesar da importância em se descrever as respostas decorrentes de um programa de
treinamento com intensificação das cargas, as investigações de natureza observacional não
contemplam totalmente o processo de elaboração da intervenção (dose) de treinamento. Assim,
outros estudos foram realizados buscando-se organizar (estruturar) previamente as etapas de
intensificação e tapering, constituindo um modelo de intensificação deliberada das cargas de
treinamento, com intuito de examinar seus efeitos nas respostas adaptativas em atletas de elite
(HALSON et al., 2002; HALSON et al., 2003; COUTTS; WALLACE; SLATERRY, 2007;
COUTTS; SLATTERY; WALLACE; 2007; COUTTS et al., 2007b; COUTTS et al., 2007a;
COUTTS; REABURN, 2008; MOREIRA, 2008; PAPACOSTA; GLEESON; NASSIS, 2013;
LE MEUR et al., 2013; AUBRY et al., 2014; FREITAS, V., et al., 2014). Dessas investigações,
pode-se extrair como os autores organizaram as cargas de treinamento aplicadas durante as
etapas de intensificação e tapering, e as respostas adaptativas provenientes de cada intervenção.
Halson et al. (2002) e Halson et al. (2003), em investigações complementares, utilizaram
uma amostra composta por oito ciclistas de endurance. Esses atletas foram submetidos a duas
semanas de treinamento com cargas usualmente aplicadas para esse grupo (treinamento
normal), duas semanas em intensificação e duas semanas em tapering, permitindo que os
autores apontassem as respostas em marcadores de natureza psicométrica, bioquímica,
hormonal, fisiológica, imunológica, hematológica e de desempenho ao longo do treinamento
empregado. Nessas investigações, a etapa de intensificação foi caracterizada pelo aumento de
100% no volume de treinamento de ciclismo, sobretudo em zonas de alta intensidade (82 a
100% da frequência cardíaca máxima). No tapering, os atletas passaram a treinar com volume
que representava 50% do empregado durante a etapa de treinamento normal.
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Os resultados desses estudos mostraram valores significantemente inferiores de potência
máxima e de VO2max. avaliados durante teste incremental máximo realizado em cicloergômetro, na segunda semana de intensificação (5,4 e 4,5%, respectivamente, quando
comparados aos valores de baseline), acompanhados por redução em quinze batimentos da
frequência cardíaca (FC) máxima. Entretanto, os valores apresentados para esses indicadores
na primeira semana de treinamento (baseline) foram restabelecidos na última semana de
tapering, não havendo diferença estatisticamente significante entre esses momentos.
Diferentemente, o VO2, a FC e a concentração de lactato atingidos em intensidade submáxima
(200 watts), bem como a concentração máxima de lactato, não sofreram alterações ao longo das
semanas de treinamento. Ainda em relação ao teste incremental máximo, foi observado
aumento significante no escore de PSE reportado em intensidade submáxima na segunda
semana de intensificação, e valores significantemente inferiores na última semana de tapering,
quando comparados às semanas de treinamento normal e intensificação (HALSON et al., 2002).
Os autores também avaliaram o desempenho em dois tipos de teste “contra o relógio”
(contínuo e intermitente). Pôde-se observar queda da potência média e do desempenho (tempo
total aumentado em 9,8%) no teste contínuo “contra o relógio” durante a primeira semana de
intensificação, quando comparados aos valores da primeira semana de treinamento. Na
aplicação desse teste, também foi notada a diminuição da FC máxima e média após a etapa de
intensificação (vs. primeira semana de treinamento), enquanto a concentração de lactato em
repouso e máxima não se alteraram com o treinamento. Ademais, não foi encontrada diferença
para economia de ciclismo em intensidade submáxima durante o período de treinamento.
Semelhantemente, pôde-se notar queda do trabalho médio produzido, da FC média e
concentração máxima de lactato no teste intermitente “contra o relógio” durante as semanas de
intensificação, comparadas à primeira semana de treinamento. Assim como para o teste
incremental máximo, após a etapa de tapering, os atletas restabeleceram os valores iniciais de
todos esses indicadores fisiológicos e de desempenho que apresentaram alterações durante a
etapa de intensificação nos testes “contra o relógio” (HALSON et al., 2002). Adicionalmente,
os valores de massa corporal e percentual de gordura apresentaram-se reduzidos durante as
etapas de intensificação e tapering comparadas às duas primeiras semanas de treinamento.
Uma vez que os testes supracitados foram realizados semanalmente, Halson et al. (2002)
apontaram que os indicadores de desempenho tiveram, de maneira geral, comportamento
semelhante ao longo do treinamento empregado, mostrando declínio acentuado na primeira
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metade da etapa de intensificação, com estabilização dessa queda durante a segunda metade.
Essas alterações foram acompanhadas pelo aumento dos conceitos “pior que normal”
reportados na parte B (sintomas de estresse) do questionário DALDA, durante a etapa de
intensificação comparada às etapas de treinamento normal e tapering (HALSON et al., 2002).
Na etapa de intensificação ainda se observou o aumento dos valores de fadiga, tensão, confusão
e índice total de humor (ITH), e diminuição do valor de vigor obtidos a partir do questionário
Profile of Mood States (POMS), comparada aos demais momentos de treinamento (HALSON
et al., 2003). Considerando a queda de parâmetros de desempenho e as alterações reportadas
nos indicadores psicométricos de maneira conjunta, os autores apontaram que os atletas
atingiram o estado de OR durante a etapa de intensificação.
Interessantemente, após a etapa de tapering, o desempenho nos testes “contra o relógio”
(contínuo e intermitente), os indicadores de potência e o consumo de oxigênio mensurados
durante teste máximo não apresentaram diferença estatisticamente significante comparados aos
testes realizados no momento pré-treinamento, não se observando, assim, um efeito de
supercompensação nos atletas submetidos a essa intervenção. Entretanto, deve-se considerar a
melhora em torno de 2% do desempenho no teste contínuo “contra o relógio”, o que de certa
forma, pode representar uma significância prática para o desempenho competitivo desses
atletas.
No que diz respeito às respostas de marcadores hematológicos, pôde-se observar queda
nos valores de hemoglobina (Hb) e no número de hemácias durante a etapa de intensificação,
possivelmente acarretada pela expansão do volume plasmático (HALSON et al., 2003). Durante
a etapa de tapering, foi demonstrado aumento nos valores dessas variáveis (vs. etapa de
intensificação), entretanto, esses ainda foram significantemente inferiores comparados ao
momento pré-treinamento. Os valores referentes a volume de hemácias, número de leucócitos,
neutrófilos, linfócitos, monócitos e razão neutrófilo/linfócito não apresentaram alterações
durante as semanas de treinamento (HALSON et al., 2003).
Da mesma maneira, não foram observadas alterações nos indicadores imunológicos
SIgA, interleucina-6 (IL-6) e tumor necrosis factor-α (TNF-α), inclusive durante a etapa de
intensificação. Esses resultados refutaram a hipótese de que os microtraumas musculares
ocorridos durante períodos de treinamento intenso levariam a uma resposta inflamatória local
que, por sua vez, desencadearia o estado de OR para esse grupo de ciclistas (HALSON et al.,
2003).
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Em relação aos marcadores bioquímicos e hormonais, não foram reportadas alterações
nas concentrações plasmáticas de ureia, amônia e glutamina (Gln), bem como nas
concentrações de epinefrina, norepinefrina e dopamina durante todas as semanas de
treinamento. Entretanto, pôde-se observar aumento significante nos valores de CK e glutamato
(Glu) plasmático, acompanhado por redução da razão Gln/Glu durante as semanas de
intensificação, comparadas às semanas de treinamento normal. Esses valores iniciais foram
restabelecidos na última semana de tapering.
Com proposta semelhante, Coutts, Slattery e Wallace (2007) e Coutts, Wallace e
Slaterry (2007) também realizaram duas investigações complementares e apresentaram
respostas de marcadores psicométricos, hormonais, fisiológicos, imunológicos, hematológicos
e de desempenho em triatletas de nível nacional e internacional, submetidos a um período de
intensificação deliberada das cargas de treinamento. A intervenção experimental consistiu,
inicialmente, de quatro semanas de treinamento, nas quais metade do grupo foi submetido à
etapa de intensificação (grupo treinamento intensificação – TI), enquanto os demais atletas
cumpriram um programa de treinamento com cargas de treinamento normalmente utilizadas,
constituindo assim o grupo controle (grupo treinamento normal – TN). Após essa etapa, ambos
os grupos passaram por duas semanas de tapering. As cargas de treinamento foram
quantificadas a partir do método PSE da sessão e oscilaram entre 3.270 e 5.626 UA para TI e
1.107 e 1.516 UA para TN.
Os atletas do grupo TI apresentaram queda de desempenho no teste de corrida de três
km “contra o relógio” após a etapa de intensificação, com subsequente melhora após o tapering,
enquanto o TN mostrou aumento de desempenho após o período de intensificação e manutenção
do mesmo após o tapering. Quando comparado o desempenho entre grupos, pôde-se perceber
que, após o tapering, ambos apresentaram melhora significante e similar (em torno de 4%) em
relação ao momento pré-treinamento. A partir desses resultados, os autores consideraram que
o grupo TI atingiu o estado de OR. Além disso, TI apresentou redução significante de
desempenho no salto quíntuplo após a etapa de intensificação, retornando aos valores iniciais
após o tapering, enquanto o grupo TN não mostrou alterações nesse indicador de desempenho
durante o estudo (COUTTS; SLATTERY; WALACE, 2007).
Diferentemente de Halson et al. (2002) os autores apontaram valores de FC em
intensidade submáxima significantemente menores nos momentos pós-intensificação e póstapering para os dois grupos, comparados ao momento inicial. Ambos os grupos também
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apresentaram aumento na velocidade de limiar de lactato do momento pré para pósintensificação, bem como de pós-treinamento para pós-tapering. Não foram detectadas
diferenças para as variáveis massa corporal, percentual de gordura, VO2máx, FCmáx,
concentração máxima de lactato e razão lactato/PSE em intensidade submáxima, na
comparação entre os momentos de treinamento para ambos os grupos.
Nos estudos de Coutts, Slattery e Wallace (2007) e Coutts, Wallace e Slaterry (2007),
pode-se notar melhora de desempenho estatisticamente significante no teste “contra o relógio”
e na velocidade de corrida no ponto de limiar de lactato após a aplicação de etapas de
intensificação e tapering para o grupo TI. Esses resultados indicam a eficiência de programas
de treinamento com etapas de intensificação mais longas para a melhora do desempenho em
atletas de endurance. Entretanto, deve-se salientar que esse incremento foi similar ao do grupo
submetido à carga de treinamento normal.
Além da diferença na dinâmica do comportamento de indicadores de desempenho, o
grupo TI apresentou maior número de conceitos “pior que o normal” no DALDA durante a
última semana de intensificação, seguida por queda nesses valores na primeira semana de
tapering (COUTTS; SLATERRY; WALLACE, 2007). Por outro lado, TN não apresentou
alterações nas fontes e sintomas de estresse. Adicionalmente, utilizando o questionário RESTQSPORT, os autores observaram queda mais acentuada no balanço estresse-recuperação para TI
ao final da etapa de intensificação (vs. pré-treinamento) comparada a TN, bem como maior
incremento nesse índice do momento pós- intensificação para pós-tapering (COUTTS;
WALLACE; SLATERRY, 2007).
Em relação aos marcadores hematológicos / imunológicos, Coutts, Wallace e Slattery
(2007) apontaram queda na concentração de Hb após a etapa de intensificação, com
restabelecimento dos valores iniciais para ambos os grupos, de maneira similar ao apresentado
por Halson et al. (2003). Entretanto, não foram detectadas alterações no hematócrito e no
número de leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos nos dois grupos
durante o treinamento aplicado.
Diferentemente dos achados de Halson et al. (2003) para marcadores bioquímicos,
Coutts, Wallace e Slattery (2007) mostraram manutenção da concentração de CK nos diferentes
momentos de treinamento para os grupos TI e TN. Por outro lado, observou-se aumento dos
valores de ureia após a etapa de treinamento, com subsequente retomada dos valores iniciais
pós-tapering para os dois grupos. Por fim, esse estudo também demonstrou manutenção nas
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concentrações dos hormônios adrenocorticotrófico (ACTH), testosterona, cortisol, razão
testosterona/cortisol (T/C), prolactina, adrenalina e noradrenalina durante o processo de
treinamento para ambos os grupos. Entretanto, comparando-se os grupos, os autores reportaram
respostas mais acentuadas de queda percentual na concentração de cortisol e incremento
percentual da razão T/C no grupo TI (vs. TN) do momento pós- intensificação para póstapering.
Considerando as respostas dos marcadores apresentados conjuntamente, pode-se dizer
que esses atletas estiveram aptos a lidar adequadamente com o estresse aplicado durante a
estratégia de intensificação das cargas de treinamento e conseguiram alcançar melhora no
desempenho atlético em função do programa de treinamento implementado.
Em mais uma investigação com triatletas, Robson-Ansley, Blannin e Gleeson (2007)
submeteram oito atletas a quatro semanas de treinamento, com a seguinte organização de
cargas: semana um e quatro – carga de treinamento normal; semanas dois e três – etapa de
intensificação. A intensificação das cargas de treinamento foi obtida a partir da realização de
três sessões adicionais de treinamento intervalado durante cada semana (1ª sessão: 6 x 1 minuto
de sprint; 2ª sessão: 8 x 1 minuto de sprint; 3ª sessão: 10 x 1 minuto de sprint; intervalo de
recuperação de 2 minutos). O estudo buscou verificar o efeito de um período de treinamento
com cargas intensificadas na tolerância ao estresse e nas concentrações de IL-6, CK e cortisol.
Pouca especificação foi dada para a quantificação das cargas de treinamento aplicadas
nesse estudo. A concentração absoluta de SIgA e a taxa de secreção de SIgA permaneceram
inalteradas durante a investigação, corroborando os achados de Halson et al. (2003). O mesmo
comportamento foi observado para concentração de cortisol, concordando com resultados de
Coutts, Wallace e Slattery (2007). Por outro lado, comparado à semana um, os valores de CK
apresentaram-se elevados na terceira semana e a concentração plasmática de IL-6 esteve
elevada nas semanas dois e três. Em conjunto com essas alterações, os atletas reportaram maior
número de conceitos “pior que o normal” referentes aos sintomas de estresse (DALDA) nas
semanas dois e três (vs. semana um). Assim, os autores apontaram que períodos de
intensificação podem induzir respostas inflamatórias discretas, mas prolongadas, associadas ao
aumento da fadiga e indisposição.
Em mais um caso de investigações complementares conduzidas em atletas de
endurance, Le Meur et al. (2013) e Aubry et al. (2014), examinaram as respostas geradas pelas
etapas de intensificação e tapering em triatletas de diferentes níveis. No estudo de Le Meur et
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al. (2013), 24 atletas foram alocados em dois grupos (16 atletas em TI e oito atletas em TN) e
submetidos a sete semanas de treinamento. Primeiramente, esses atletas passaram igualmente
por três semanas com cargas de treinamento normais e uma semana com cargas de treinamento
reduzidas, para, em seguida, cumprirem três semanas de um programa de treinamento exclusivo
para cada grupo. Para o grupo TI, implementou-se aumento de 30% no volume de treinamento
aplicado durante a primeira etapa da intervenção experimental. O grupo TN realizou o mesmo
programa da primeira etapa de treinamento. Dentro do grupo submetido à intensificação
deliberada das cargas de treinamento, 11 atletas apresentaram queda de rendimento no teste
máximo de corrida incremental (declínio de 4,4% na velocidade máxima atingida e de 13,3%
na distância total percorrida) acima do valor de reprodutibilidade do teste (coeficiente de
variação) realizado no grupo TN e, dessa forma, os autores consideraram que os mesmos se
encontravam em estado de OR.
No que tange às respostas desencadeadas no organismo dos atletas, Le Meur et al. (2013)
mostraram valores significantemente mais baixos de lactato sanguíneo e frequência cardíaca
durante o teste incremental de corrida, tanto para intensidades submáximas como para o ponto
de exaustão, no momento pós intensificação, apenas para os atletas em OR. No entanto, não
foram observadas alterações no VO2máx. para os grupos TN e OR.
De maneira similar, durante o mesmo teste de corrida, apenas o grupo OR apresentou
queda de desempenho cognitivo (tarefa de estresse mental) na intensidade de exaustão, o que
não aconteceu em intensidades submáximas e repouso. Além disso, ainda no teste incremental
máximo de corrida, apenas o grupo OR demonstrou queda da aplicação de força durante a fase
de suporte de corrida somente na intensidade de limiar de lactato. Outros parâmetros de
natureza biomecânica, como força pico vertical, duração da fase aérea e comprimento de
passada não sofreram alterações em ambos os grupos durante o período de treinamento
analisado.
Esse estudo também não apresentou nenhuma alteração nos valores de CK, e epinefrina
e norepinefrina plasmática. Além disso, nos testes realizados após o período de treinamento, o
grupo OR mostrou aumento da percepção de cansaço e dor em repouso comparado ao momento
anterior à intervenção, acompanhado por valores mais altos para PSE global na intensidade de
exaustão e PSE muscular em baixa intensidade e de limiar de lactato durante o teste de corrida
incremental comparado ao grupo TN. Em contraste, não foram apontadas diferenças para PSE
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ventilatória entre esses dois momentos (pré vs. pós treinamento) em todas as intensidades de
corrida, para ambos os grupos.
Aubry et al. (2014) utilizaram o mesmo desenho experimental de Le Meur et al. (2013)
para a etapa de intensificação, acompanhada por quatro semanas de tapering, no qual optou-se
pela redução de 40% do volume de treinamento aplicado durante a fase de TN. Esse estudo
contou com uma amostra de 40 triatletas (12 no grupo TN e 28 no grupo TI) e buscou verificar
se um maior incremento de desempenho durante a etapa de tapering seria observado nos atletas
que atingiram previamente o estado de OR. Semelhantemente ao estudo anterior, Aubry et al.
(2014) utilizou o valor de reprodutibilidade do teste (coeficiente de variação), como referencial
para identificar o estado de OR, ou seja, atletas que ao final da etapa de intensificação
apresentassem queda de desempenho acima do valor de coeficiente de variação eram
diagnosticados com o estado de OR. Além disso, de acordo com a proposta de Hopkins et al.
(2009), os autores classificaram as alterações de desempenho nas etapas de intensificação e
tapering como trivial, pequena, moderada, grande, muito grande e extremamente grande.
Nessa investigação, 10 atletas do grupo TI atingiram o estado de OR e, portanto, os
autores dividiram os atletas (a posteriori) em três grupos: grupo TN (n = 10), grupo OR (n =
10) e grupo fadiga acumulada (grupo em TI que não apresentou queda de desempenho; FA; n
= 12), considerando que sete atletas foram excluídos do estudo. Essa nomenclatura foi utilizada
baseada no aumento significante do estado de fadiga, mensurada a partir do POMS, nos grupos
OR e FA, quando comparados os momentos pós-intensificação e pré-treinamento, ao passo que
o grupo TN não apresentou alterações nesse indicador.
Pôde-se observar ao final da etapa de intensificação, que os atletas do grupo OR
apresentaram queda moderada no desempenho (vs. pré-treinamento), aferido a partir da
potência máxima atingida em teste incremental máximo realizado em ciclo ergômetro. Em
contrapartida, nesse mesmo momento, o grupo FA mostrou melhora de desempenho pequena a
moderada, enquanto o grupo TN não apresentou alterações para este indicador. Nesse desenho
experimental, os autores realizaram o mesmo teste de desempenho semanalmente durante o
tapering, e apontaram que quando comparado aos valores pré-treinamento, o grupo TN
apresentou melhora trivial a moderada apenas ao término da primeira semana. Por outro lado,
o grupo OR mostrou melhora trivial a moderada na primeira semana e pequena a moderada na
segunda semana. Interessantemente, o grupo FA obteve as melhores respostas, com aumento
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de desempenho pequeno a grande na primeira semana, grande a muito grande na segunda,
pequeno a grande na terceira e trivial a moderado na quarta semana.
Dessa maneira, Aubry et al. (2014) mostraram a eficiência da utilização da estratégia de
intensificação das cargas de treinamento para melhora de desempenho. Entretanto, os autores
sugeriram que a indução do estado de ORF na etapa de intensificação pode não ser a estratégia
mais eficiente para que se atinja o maior incremento de desempenho, mas sim fazer com que o
atleta atinja um estado de fadiga que não resulte em queda de desempenho. Uma possível
explicação sugerida no estudo estaria associada a um maior percentual de incidência de
sintomas de ITRS apresentado pelo grupo OR (7,70% dos atletas), comparado a FA (2,20%) e
TN (1,10%), que poderia prejudicar o desempenho durante as sessões de treinamento aplicadas
na etapa de intensificação. Além disso, os autores também apontaram que, após a etapa de
intensificação, o pico de desempenho foi atingido após duas semanas de tapering.
No contexto das modalidades esportivas coletivas, Coutts et al. (2007b) realizaram
investigação buscando compreender o efeito das etapas de intensificação e tapering nas
respostas de indicadores bioquímicos, hematológicos, hormonais e de desempenho de força,
potência e resistência à fadiga. Nesse estudo, a amostra foi composta por sete jogadores
semiprofissionais de rúgbi, que foram submetidos a uma etapa de intensificação gradual das
cargas de treinamento com duração de seis semanas, seguida por sete dias de tapering. Na etapa
de intensificação os atletas cumpriam, por semana, cinco a sete sessões de treinamento físico
(atividades específicas de rúgbi e exercícios para o desenvolvimento resistência à fadiga e
velocidade/agilidade) e duas a três sessões de treinamento de força. No tapering, os atletas
realizaram duas a três sessões tanto para o treinamento físico como para o treinamento de força.
Foram reportados valores entre 1.387 e 3.296 UA de carga de treinamento (método PSE da
sessão) durante a etapa de intensificação. A etapa de tapering apresentou valores de 1.420 UA,
a partir de uma queda de 55% no volume de treinamento.
Nessa investigação, os atletas também atingiram o estado de OR, considerando-se a
queda significante no desempenho de resistência à fadiga (Multistage Fitness Test; MSFT) após
a etapa de intensificação. Após a etapa de tapering, os atletas apresentaram desempenho no
MSFT significantemente superior somente quando comparado ao final da intensificação. Os
jogadores de rúgbi também demonstraram queda da força isocinética de extensores e flexores
de joelho desempenhada na velocidade de 1,05 rad.s-1 ao final da intensificação. Entretanto,
pôde-se notar um efeito de supercompensação para os indicadores de desempenho de força após
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o tapering, uma vez que nesse momento os valores foram significantemente superiores aos
apresentados pré-treinamento.
Os autores também consideraram a diferença clínica minimamente significante (DCMS)
para verificar o efeito do treinamento no desempenho, que consistia em valores de alteração
entre os momentos, superiores ao erro típico do teste. Após a etapa de intensificação, os atletas
apresentaram queda com DCMS no desempenho nos testes de salto vertical, 3-RM de
agachamento e 3-RM de supino, restabelecendo os valores iniciais após o tapering.
Diferentemente, os jogadores de rúgbi tiveram queda com DCMS do desempenho no MSFT ao
final da intensificação, seguido por aumento com DCMS na etapa de tapering (vs. momento
inicial). Não foram observadas alterações no desempenho de velocidade ao longo das etapas de
treinamento.
A etapa de intensificação acarretou aumento do nível sérico de CK, corroborando os
resultados de Halson et al. (2003), mas divergindo de Coutts, Wallace e Slattery (2007), em
investigações com atletas de modalidades esportivas individuais. Além disso, foi observado
aumento da concentração plasmática de Glu e redução da razão Gln/Glu durante a etapa de
intensificação (vs. momento pré-treinamento), entretanto, sem alterações na concentração de
Gln. Os valores iniciais de Glu e da razão Gln/Glu foram restabelecidos após a etapa de
tapering, apresentando a mesma dinâmica de comportamento ao longo das etapas de
intensificação e tapering comparada ao estudo de Halson et al. (2003). Não foram observadas
alterações nas concentrações de hemoglobina, hematócrito e número de hemácias,
diferentemente dos resultados de Halson et al. (2002) e Coutts, Wallace e Slattery, (2007),
possivelmente pelas diferenças nas demandas fisiológicas entre as modalidades.
Em relação aos marcadores hormonais, detectou-se redução na razão T/C, embora a
concentração sanguínea desses hormônios não tenha apresentado alterações estatisticamente
significantes ao longo do treinamento, corroborando parcialmente os achados de Coutts,
Wallace e Slattery (2007). Ao final da etapa de tapering, esses indicadores retomaram seus
valores iniciais. Dessa forma, os resultados apontam que a utilização de períodos de treinamento
com cargas elevadas pode trazer alterações na regulação hormonal (expressa nesse caso pela
razão T/C), no nível de dano muscular e na regulação dos processos de síntese e degradação
proteica (expressa pela razão Gln/Glu), acompanhadas por queda de desempenho físico também
nas modalidades esportivas coletivas. Entretanto, a organização apropriada dos estímulos de
treinamento, a partir de um balanço adequado entre as etapas de intensificação/tapering e dos
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conteúdos de treinamento aplicados, é capaz de gerar um estado de supercompensação, com
melhora de desempenho e restabelecimento das funções normais do organismo do atleta.
No mesmo ano, Coutts et al. (2007a) publicaram outro estudo com atletas de rúgbi semiprofissionais australianos. Nessa investigação, 18 atletas foram divididos em dois grupos (TI e
TN), semelhantemente a estudos anteriores (COUTTS; SLATTERY; WALLACE, 2007;
COUTTS; WALLACE; SLATERRY, 2007), mais uma vez buscando compreender as respostas
bioquímicas, fisiológicas, hormonais, hematológicas, imunológicas e de desempenho em atletas
submetidos a um período com intensificação das cargas de treinamento. Os atletas passaram
por seis semanas de treinamento, com cargas de treinamento empregadas de acordo com o
grupo em que foram alocados, seguidas por sete dias de tapering. Os conteúdos de treinamento
implementados no programa de treinamento foram semelhantes ao apresentado por Coutts et
al. (2007b). A CIT foi quantificada a partir do método PSE da sessão e oscilou de 1.391 e 3.107
U.A para TO e 1.238 a 2.556 para TN, durante a etapa de intensificação. O tapering apresentou
redução 56 e 47% no volume de treinamento para TI e TN, respectivamente. Nessa etapa, foram
reportados valores de CIT de 1.419 U.A para TI e 1.406 U.A. para TN.
Após a etapa de intensificação, o grupo TI atingiu o estado de OR, com queda
estatisticamente significante no desempenho no MSFT (9,2%), enquanto o TN mostrou
aumento de desempenho para o mesmo teste (3,3%). Novamente, pôde-se observar um efeito
supercompensatório para os atletas do grupo TI, com desempenho no teste pós-tapering
superior ao momento pré-treinamento. Entretanto, mais uma vez ambos os grupos apresentaram
incremento similar (em torno de 5%), após o treinamento empregado, corroborando estudos
anteriores (COUTTS; SLATERRY; WALLACE, 2007; COUTTS; WALLACE; SLATTERY,
2007).
Por outro lado, TI e TN apresentaram respostas diferentes quando considerados VO2máx.
e desempenho no salto vertical. Ao passo que o TI apresentou queda significante do VO2máx.
após a etapa de intensificação, seguida por aumento após o tapering e atingindo valores
superiores ao momento pré-treinamento, o grupo TN não apresentou alteração nessa variável
ao longo do tempo. Semelhantemente, ao final da etapa de tapering, TI mostrou desempenho
no salto vertical significantemente superior ao momento pré-treinamento, enquanto TN não
apresentou alterações no mesmo durante o treinamento empregado. Esses resultados apontam
para a maior efetividade da estratégia de intensificação deliberada das cargas de treinamento
para melhora de desempenho nesse grupo de atletas.
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Na análise de outros indicadores fisiológicos e de desempenho, ambos os grupos tiveram
queda da FCmáx e da potência pico em ciclo-ergômetro após a etapa de intensificação,
retomando os valores iniciais pós-tapering. Esses resultados estão de acordo com apresentado
por Halson et al. (2002), mas diferem de Coutts, Slattery e Wallace (2007). Os dois grupos
também mostraram queda nos valores de massa corporal e somatório de dobras cutâneas, pósintensificação (vs. pré). Posteriormente, ambos os grupos mostraram manutenção dos valores
de massa corporal pós-tapering, enquanto apenas o grupo TI apresentou valores de somatória
dobra cutânea significantemente inferiores ao momento pré-treinamento. Por fim, nenhum dos
grupos mostrou alteração nos valores máximos de concentração de lactato, enquanto apenas TI
apresentou queda da velocidade em VO2máx após a etapa de intensificação, seguida por uma
retomada dos valores iniciais após o tapering.
Assim como em investigações prévias, não foram observadas alterações nos hormônios
ACTH, insulina, adrenalina e noradrenalina (COUTTS; SLATERRY; WALLACE, 2007;
COUTTS et al., 2007b). Nessa investigação, os autores ainda mostraram queda na concentração
de testosterona para ambos os grupos ao final da etapa de intensificação. Após o tapering, o
valor de testosterona não diferia significantemente dos momentos pré-treinamento e pósintensificação. Ademais, ainda pôde-se observar queda na razão T/C após a sexta semana de
intensificação nos dois grupos, com subsequente aumento da mesma após a etapa de tapering,
no qual o grupo TI apresentou valores menores que o momento pré-treinamento, enquanto TN
apresentou valores mais altos. Ambos os grupos não apresentaram alterações na concentração
de cortisol ao longo do treinamento, assim como em estudos anteriores (COUTTS; WALLACE;
SLATTERY, 2007; COUTTS et al., 2007b). Os resultados da investigação mais uma vez
sugerem atenção com alterações que podem ser acarretadas no organismo dos atletas após
etapas de treinamento intensivo, devendo-se considerar que o equilíbrio adequado entre as
etapas de intensificação/tapering pode gerar adaptações positivas para os envolvidos no
processo, favorecendo a melhora do desempenho.
Ainda buscando compreender como os atletas de rúgbi respondem às etapas de
intensificação e tapering, Coutts e Reaburn (2008) conduziram nova investigação com o intuito
de verificar a sensibilidade do questionário RESTQ-SPORT a períodos de intensificação
deliberada das cargas de treinamento em atletas de modalidades esportivas coletivas. Para isso,
os autores distribuíram 20 atletas semiprofissionais em dois grupos submetidos a TI e TN. Os
autores utilizaram o mesmo delineamento experimental dos estudos anteriores (COUTTS et al.,
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2007a; COUTTS et al., 2007b), com seis semanas de duração para a etapa de intensificação e
sete dias para a etapa de tapering.
Nessa investigação, pôde-se notar uma queda de desempenho no MSFT para o grupo TI
na sexta semana de intensificação (estado de OR). O nível de desempenho foi restabelecido
após a etapa de tapering, entretanto, sem observar-se um efeito de supercompensação, uma vez
que os valores pós-tapering não diferiam do momento pré-treinamento. Não foram reportadas
diferenças significantes no desempenho no MSFT para o grupo TN ao longo do treinamento.
No que diz respeito ao objetivo principal do estudo, os autores reportaram que o grupo
TI apresentou redução nos valores para seis escalas de recuperação após a sexta semana de
intensificação, ao passo que o grupo TN mostrou redução em apenas uma. Após a etapa de
tapering, apenas a escala “Estar em forma” para TI apresentou valores significantemente
inferiores ao momento pré-treinamento. Nas escalas referentes a estresse, o grupo TI apresentou
o aumento dos valores para “Estresse geral”, “Fadiga” e “Distúrbios nos intervalos” após a
etapa de intensificação, retomando os valores iniciais após o tapering. Por outro lado, o grupo
TN não apresentou alterações nas escalas de estresse ao longo do treinamento.
Nessa investigação o MSFT e a aplicação do questionário foram realizados a cada duas
semanas. Considerando que as primeiras alterações nas escalas de recuperação e estresse
ocorreram na quarta semana de intensificação, e a queda de desempenho no MSFT aconteceu
na sexta semana, os autores sugeriram a possibilidade de que alterações de natureza psicológica
podem predizer uma subsequente queda de desempenho e estado de OR.
Em mais uma investigação sobre intensificação deliberada das cargas de treinamento no
contexto das modalidades esportivas coletivas, Moreira (2008) apresentou as respostas de
desempenho em atletas de elite do basquetebol brasileiro. Nesse estudo, a amostra foi composta
por 19 jogadores de basquetebol, divididos nos grupos TI e TN. Esses atletas foram submetidos
a seis semanas de treinamento, com cargas de treinamento condizentes com o grupo pertencente
(TI ou TN), seguidas por duas semanas de tapering. A etapa de intensificação foi caracterizada
pelo modelo de cargas concentradas de treinamento de força para o grupo TI, na qual os atletas
desse grupo foram submetidos a sessões de treinamento de força diárias (seis dias na semana e
um dia de folga), enquanto o grupo TN executou apenas três sessões semanais de treinamento
de força.
O autor reportou manutenção do desempenho nos testes de salto vertical e salto
horizontal para ambos os grupos ao longo dos momentos de treinamento. A ausência de
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alteração de desempenho de salto vertical para o grupo TI durante o processo de treinamento
difere dos resultados apresentados por triatletas (COUTTS; SLATTERY; WALLACE, 2007),
que demonstraram queda após a intensificação. Ao longo da discussão, Moreira (2008) aponta
o conteúdo do treinamento (intensificação pautado nas cargas de treinamento de força,
diferentemente das demais investigações) como uma possível explicação para as diferenças nas
respostas de desempenho de potência de membros inferiores após a etapa de intensificação.
Nesse sentido, o estudo reforça que o conteúdo de treinamento aplicado durante a etapa de
intensificação seria um importante aspecto a ser investigado, com intuito de prover melhor
compreensão sobre as respostas acarretadas por períodos de intensificação das cargas de
treinamento.
Além disso, Moreira (2008) mostrou queda de desempenho no teste de resistência à
fadiga (Yo-yo Intermittent Endurance test nível 2) para o grupo TI após a etapa de
intensificação, restabelecendo os valores iniciais após o tapering. Em contrapartida, o grupo
TN mostrou manutenção de desempenho nesse teste pós-intensificação, seguida por incremento
do mesmo pós-tapering comparado ao início do treinamento. Esse achado mostra uma resposta
mais favorável para o desempenho de resistência à fadiga no grupo TN.
O grupo TI ainda apresentou melhora no desempenho no teste T, usado para avaliar o
atributo físico de velocidade com mudança de direção, ao término da etapa de intensificação
(vs. pré-treinamento). Após a etapa de tapering, o desempenho no teste T para o grupo TI não
apresentou diferenças significantes comparadas a pré-treinamento e pós-intensificação. O
grupo TN não apresentou diferenças no desempenho de velocidade com mudança de direção
ao longo do tempo. Dessa forma, os resultados desse estudo apontam respostas de desempenho
muito semelhantes entre os grupos ao término do programa de treinamento empregado.
Mais recentemente, Papacosta, Gleeson e Nassis (2013) investigaram 11 atletas de judô,
com o objetivo de verificar as respostas em marcadores hormonais, imunológicos,
psicométricos e de desempenho referentes às etapas de intensificação e tapering. Esses atletas
passaram por uma semana com cargas de treinamento normal (TN), duas semanas de
intensificação (TI) e duas semanas de tapering, momento em que o volume de treinamento foi
reduzido em 50% comparado ao TN. Nessa investigação, as etapas de intensificação e tapering
foram desenhadas completamente a partir da alteração no volume dos treinamentos de randori,
que representa a simulação do combate. Foram reportados valores de CIT de 8.276 e 9.301 U.A.
nas semanas de intensificação, e 3.317 e 317 U.A. nas semanas de tapering. No entanto, esses
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valores devem ser analisados com cautela, uma vez que o estudo utilizou o escore atribuído na
escala de Borg de 6-20 para quantificação da CIT, segundo o método PSE da sessão.
Os atletas de judô apresentaram manutenção do desempenho nos testes de salto vertical
e 3x300m durante as semanas de intensificação, com subsequente melhora estatisticamente
significante (em torno de 7% para ambos os testes) ao final do tapering (vs. momento prétreinamento). O desempenho nos testes de hand-grip, MSFT e Special Judo Fitness Test (SJFT)
não apresentou alterações ao longo das semanas de treinamento. No entanto, deve-se considerar
uma melhora de 7,4 e 11% para SJFT e MSFT, respectivamente, durante o tapering comparado
ao momento pré-treinamento, que representou um incremento de desempenho com tamanho de
efeito moderado. Portanto, mais um estudo aponta para a efetividade da utilização da estratégia
de intensificação/tapering na melhora do desempenho físico. Interessantemente, deve-se
salientar que nessa investigação os atletas também apresentaram essa melhora de desempenho
sem necessariamente terem atingido o estado de OR.
Ainda no estudo de Papacosta, Gleeson e Nassis (2013), observa-se redução dos valores
nas escalas de tensão, raiva, confusão, fadiga e depressão do POMS durante a etapa de tapering
comparada às semanas de TN e TI. Essas respostas apresentadas pelo instrumento psicométrico
foram acompanhadas por alterações nas concentrações dos hormônios testosterona e cortisol.
Pôde-se notar valor mais alto de testosterona salivar nos dois primeiros dias de tapering (vs.
TI) e ao final da etapa de tapering comparado aos momentos de TN, TI e início de tapering.
Ademais, a concentração de cortisol nos primeiros dias de tapering foi inferior comparada ao
momento pré-treinamento, restabelecendo esses valores ao final dessa etapa. Por fim, a razão
T/C apresentou-se significantemente elevada nas semanas de TI e durante os primeiros dias de
tapering comparada ao momento pré-treinamento, também restabelecendo os valores iniciais
no final da etapa de tapering. Nesse sentido, mais uma importante contribuição dessa
investigação foi a indicação que a melhora no desempenho ocorreu concomitantemente a
alterações na regulação hormonal (aumento da concentração de testosterona e redução da
concentração de cortisol) e a mudanças positivas no estado de humor apresentadas na etapa
tapering em atletas de judô.
Moreira et al. (2013a) investigaram 12 jogadores brasileiros de futsal de elite,
submetidos a etapas de intensificação e tapering, cada uma com duração de duas semanas.
Assim, os valores de CIT (método PSE da sessão) observados nas semanas de intensificação
(em torno 6.000 U.A. semanais) foram significantemente superiores às semanas de tapering.
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Apesar dos altos valores de CIT, não foram reportadas alterações na concentração de cortisol
salivar e SIgA durante as quatro semanas de investigação. Com isso, os autores sugeriram que
o período de intensificação das cargas de treinamento foi curto para trazer alterações nesses
indicadores.
Por outro lado, pôde-se observar diminuição dos sintomas de severidade de ITRS na
semana quatro (vs. semanas um e dois), aferida a partir do questionário WURSS-21. Esses
resultados enfatizam que a utilização da etapa de tapering é uma estratégia apropriada para
minimizar os efeitos de fadiga e otimizar o estado de saúde dos atletas. Além disso, para a
última semana de treinamento, os autores mostraram uma correlação positiva entre a CIT e os
sintomas de severidade de ITRS (r = 0,75) e negativa entre a concentração de SIgA absoluta e
os sintomas de severidade de ITRS (r = -0,74).
Em investigação realizada em jogadores brasileiros de voleibol de elite, Freitas, V., et
al. (2014) submeteram oito atletas a uma etapa de intensificação curta, com duração de 11 dias,
seguida por 14 dias de tapering. Essa intensificação foi realizada a partir do aumento do número
de sessões de treinamento de força, resistência à fadiga e técnico-táticas. Outro grupo composto
por oito atletas manteve a rotina normal de treinamento durante esse mesmo período, formando
assim o grupo controle. Notou-se que o grupo TI apresentou valores de CIT significantemente
maiores na etapa de intensificação (com valores semanais em torno de 4.300 U.A., utilizandose o método PSE da sessão) comparada ao tapering, enquanto o grupo TN mostrou valores
semelhantes nas duas etapas de treinamento. Adicionalmente o grupo TI apresentou valores
mais altos de CIT para as duas etapas de treinamento, comparado ao grupo TN.
Nesse estudo, os autores não observaram alteração no desempenho no teste de salto
vertical com contramovimento após as etapas de intensificação e de tapering, para ambos os
grupos, sugerindo, talvez, que a duração da etapa de intensificação tenha sido muito curta para
esse grupo de atletas. Além disso, o estudo apontou que, ao final da etapa de intensificação,
apenas o grupo TI apresentou valores mais altos nas escalas de fadiga (comparado ao prétreinamento e pós tapering) e Lesões (comparada ao pré-treinamento), utilizando-se o RESTQSPORT. Em conjunto, ao final da etapa de intensificação, o grupo TI mostrou valores mais
altos para escala Queixas somáticas e mais baixos para a escala Recuperação física, comparado
ao grupo TN.
Os autores também mostraram valores mais baixos na Escala de qualidade total de
recuperação (QTR) ao final da segunda semana de treinamento, comparada aos valores
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apresentados no início das semanas um, três e quatro de investigação, apenas para o grupo TI.
Por fim, os resultados apontaram que apenas o grupo TI apresentou alterações na concentração
de CK, com valores mais elevados no momento pós- intensificação, comparado ao prétreinamento e pós-tapering, bem como comparado ao mesmo momento do grupo TN,
corroborando parcialmente estudos anteriores com ciclistas (HALSON et al. 2003) e jogadores
de rúgbi (COUTTS et al. 2007a; COUTTS et al. 2007b), e divergindo de outras investigações
realizadas em triatletas (COUTTS; WALLACE; SLATTERY, 2007; LE MEUR et al. 2013).
Em resumo, pode-se notar que a aplicação da etapa de intensificação com duração entre
duas e seis semanas, seguida pela etapa de tapering, pode ser uma estratégia eficaz para a
melhora de desempenho físico de atletas adultos, tanto em modalidades esportivas individuais
como coletivas. Alguns resultados ainda sugerem que para o incremento do desempenho físico,
os atletas não precisam necessariamente atingir o estado de OR ao final da etapa de
intensificação, mas sim uma condição de fadiga elevada que não acarrete queda de desempenho.
Adicionalmente, embora não seja consenso, alguns estudos apontam que períodos de
intensificação deliberada das cargas de treinamento são mais eficazes para melhora do
desempenho físico, comparado à manutenção de cargas de treinamento habitualmente
utilizadas. Entretanto, a magnitude de incremento das cargas de treinamento e o conteúdo de
treinamento aplicado durante essa etapa são pontos que ainda necessitam ser mais bem
elucidados, para que ajustes sejam realizados em busca da melhoria de desempenho ideal.
Ademais, essas investigações apontam que as adaptações decorrentes do estresse
imposto pelo treinamento têm um caráter sistêmico, afetando múltiplos sistemas no organismo.
Dessa maneira, é evidente a importância de um monitoramento sistemático do processo de
treinamento, a partir de uma abordagem multifatorial que utilize marcadores de dimensões
diversas (ex. psicométricos, hormonais e testes de desempenho), para melhor compreensão
acerca das respostas adaptativas referentes ao processo de treinamento empregado.

3.3.2 Intensificação das cargas de treinamento em atletas jovens

3.3.2.1 Jovem atleta

Respostas inadequadas ao processo de treinamento podem representar um desafio para
o desenvolvimento do talento de jovens atletas, bem como para a participação ideal desses
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atletas em competições (HARTWIG; NAUGHTON; SEARL, 2009). Uma vez que essa
população se apresenta em estágio de desenvolvimento nas dimensões fisiológica, psicológica
e motora e, ainda assim, se encontra constantemente submetida a diferentes fontes de estresse,
tanto no contexto esportivo (ex. altas cargas de treinamento e pressão por resultados
expressivos) como fora dele (ex. resultados escolares, relação familiar, convívio social), é de
fundamental importância um monitoramento minucioso e sistemático de como os atletas dessa
faixa etária respondem a essa demanda (MATOS; WINSLEY; WILLIAMS, 2011).
Como ilustração desse cenário, Mujika (2012) publicou um interessante texto editorial,
na revista International Journal of Sports Physiology and Performance, referente à realidade
atual do jovem atleta de elite. O autor aponta que 9% dos medalhistas nos últimos Jogos
Olímpicos em Londres 2012 estavam na faixa etária entre 14 e 20 anos e que algumas atletas
do sexo feminino se sagraram campeãs com apenas 15 anos de idade, justificando o título do
texto “Too Young to Vote, Old Enough to Be an Olympic Champion”. Naturalmente, para a
conquista de uma medalha olímpica, esses atletas já passam por um programa de treinamento
extremamente rigoroso.
É importante considerar que nessa faixa etária, o jovem atleta submetido a essas
diferentes fontes de estresse, passa notadamente por um período de alterações psicofisiológicas
(NAUGHTON et al., 2000; DI LUIGI et al., 2006; MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009).
Entre as mudanças observadas durante o período de adolescência, destacam-se o
desenvolvimento das características sexuais secundárias, aceleração do crescimento linear e
alterações na composição corporal (NAUGHTON et al., 2000; GUYTON; HALL, 2002;
MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009). Por sua vez, essas mudanças são mediadas por
alterações neuroendócrinas, que durante o período da puberdade apresentam papel central no
processo de maturação (NAUGHTON et al., 2000; MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009).
Especificamente nos adolescentes do sexo masculino, as características sexuais
secundárias começam a aparecer em torno dos 11,5 a 12 anos, enquanto o pico de velocidade
de crescimento (PVC) ocorre aproximadamente entre 13 e 14 anos de idade, em função de uma
gradual maturação do eixo hipotálamo – pituitária – gonadal (HPG) (NAUGHTON et al., 2000;
FIGUEIREDO, 2007). Nesse caso, o PVC pode ser entendido como a taxa máxima de
crescimento ocorrida durante o período de puberdade (FIGUEIREDO, 2007; MALINA;
BOUCHARD; BAR-OR, 2009).
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Segundo Naughton et al. (2000), todo sistema endócrino sofre alterações durante a
adolescência, momento em que os hormônios de crescimento, da tireoide e adrenais estão
diretamente envolvidos no processo de maturação. Entretanto, as primeiras alterações
referentes a esse processo ocorrem em função do aumento da secreção dos hormônios folículoestimulante (FSH) e luteinizante (LH). O FSH e o LH, por sua vez, irão estimular a secreção de
estrogênio pelo ovário (mulher) ou da testosterona pelos testículos (homem), fazendo com que
ocorra um aumento da concentração desses hormônios no indivíduo. Os hormônios gonadais
são os principais responsáveis pelas profundas mudanças biológicas, morfológicas e
psicológicas observadas na fase de puberdade.
Nos indivíduos do sexo masculino, a testosterona é produzida e secretada
principalmente pelas células de Leydig nos testículos e, em menores quantidades, pelas
glândulas suprarrenais (VINGREN et al., 2010). A testosterona é considerada um hormônio
anabólico primário, uma vez que favorece a síntese e inibe a degradação de proteínas,
contribuindo, portanto, para o aumento da secção transversa do músculo (CREWTHER et al.,
2011; FRAGALA et al., 2011; VINGREN et al., 2010) e para o aumento da massa corporal
magra durante a puberdade (NAUGHTON et al., 2000).
Considerando que durante o período de puberdade, o adolescente do sexo masculino
apresenta grande aumento da concentração de testosterona (NAUGHTON et al., 2000), alguns
estudos têm buscado compreender a influência da ação desse hormônio no desempenho e no
processo de formação do jovem atleta. Assim, Di Luigi et al. (2006) apontaram que existe
grande variação na concentração de testosterona em jogadores de futebol (entre 11 e 16 anos)
de uma mesma categoria, criando uma condição favorável para que atletas de mesma idade
apresentem desempenho físico distinto. Partindo do pressuposto de que a testosterona exerce
influência direta no desempenho em tarefas de força, Moreira et al. (2013b) investigaram jovens
jogadores de futebol brasileiros (categorias sub12 e sub13) ao longo de uma temporada e
apontaram que a concentração de testosterona foi o fator de maior contribuição para explicar a
variação do desempenho salto vertical com contramovimento (32,84%) e o único fator capaz
de explicar a variação do desempenho em teste de resistência à fadiga (21,32%). Os autores
ainda mostraram que o grupo de atletas com maior concentração desse hormônio apresentava
melhor desempenho de salto vertical com contramovimento comparado aos seus pares com
menor concentração. Em outra investigação com jovens jogadores de futebol espanhóis (faixa
etária entre dez e 14 anos), Gravina et al. (2008) mostraram correlação significante entre a
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concentração de testosterona e a variação no desempenho no teste de salto vertical com
contramovimento (r = 0,48), velocidade de 30m (r = 0,33) e no VO2máx relativo (r = 0,32).
Assim, um importante aspecto a ser considerado nas investigações com jovens atletas é
a variação na concentração de testosterona que pode ocorrer durante esse período de
adolescência. Nesse sentido, Di Luigi et al. (2006) reportaram diferenças na concentração
salivar de testosterona entre jogadores das categorias sub10, sub11, sub12, sub13 e sub14 anos.
Por outro lado, não foram observadas diferenças na concentração salivar de testosterona entre
jogadores das categorias sub14, sub15 e sub16 anos (DI LUIGI et al., 2006). Os resultados do
estudo de Di Luigi et al. (2006) sugerem que por conta de uma maior variação da concentração
de testosterona em adolescentes mais jovens (que se apresentem mais próximos do PVC), esse
hormônio pode exercer influência mais acentuada no desempenho físico nessa faixa etária,
enquanto que para atletas adolescentes em idades mais avançadas, como é o caso da presente
tese, essa influência pode ser mais discreta.

3.3.2.2 Investigações com caráter observacional

Em estudo realizado com jovens jogadores de basquetebol, Moreira et al. (2010a)
investigaram 35 jovens atletas da seleção brasileira sub16, de ambos os sexos (20 atletas do
sexo masculino com 15,6 ± 0,5 anos, e 15 do sexo feminino com 15,8 ± 0,5 anos). Esses
jogadores passaram por uma etapa de intensificação composta por 12 dias, com duas sessões
de treinamento diárias (o dobro do realizado habitualmente por esses jovens jogadores). Os
autores buscaram apresentar o comportamento da CIT e da resposta de tolerância ao estresse
(mensurada a partir do questionário DALDA) durante esse período. O primeiro momento dessa
etapa de treinamento (cinco dias) foi caracterizado por testes físicos, exercícios de fundamentos
técnicos e treinamentos para aprendizagem do sistema de jogo, com menor contato corporal. O
segundo momento (cinco dias) foi composto de exercícios táticos com contato corporal e maior
intensidade.
Os autores mostraram que o grupo masculino apresentou valores de CIT semelhantes
nos dois momentos. Por outro lado, o grupo feminino reportou valores mais altos durante o
primeiro momento. Para ambos os grupos, o número de conceitos “pior que o normal” referente
aos sintomas de estresse (parte B do DALDA) foi significantemente superior durante o primeiro
momento da etapa de intensificação, justamente o período com menor carga externa. Dessa
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forma, Moreira et al. (2010a) apontaram a preparação para uma competição internacional,
vivenciada no caso do estudo, como um fato que poderia ter desencadeado o surgimento de
novos agentes estressores (fora do treinamento) para atletas jovens, resultando em aumento dos
sintomas de estresse e até mesmo da carga interna de treinamento para o grupo feminino durante
o momento de primeiro contato com os mesmos.
Moreira et al. (2010b) conduziram outra investigação para verificar o comportamento
da CIT (quantificada a partir do método PSE da sessão) e suas implicações nas respostas de
tolerância ao estresse durante um período de preparação em jovens atletas. Para isso, 20
jogadores de voleibol e basquetebol (19,0 ± 0,6 anos) foram submetidos a seis semanas de
treinamento. Nessa investigação os atletas foram divididos, a posteriori, por um ponto de corte
referente à média de CIT semanal – grupo abaixo (G < 400; n =12) e acima (G > 400; n = 8) do
valor de 400 UA, seguindo os apontamentos de estudos anteriores, que mostraram valores de
média de CIT semanal acima desse referencial para atletas de rúgbi em períodos com
intensificação das cargas (COUTTS et al., 2007b).
Considerando o grupo como um todo, os autores expuseram valores superiores de CIT
nas semanas um e dois, comparadas à quinta e à sexta. Em congruência com esse
comportamento, o número de conceitos “pior que o normal” referente aos sintomas de estresse
(DALDA) foi mais elevado nas semanas um e dois (vs. quatro, cinco e seis). Ainda se observou
que o G > 400 apresentou maiores de valores de CIT e número de conceitos “pior que o normal”
referente aos sintomas de estresse nas duas primeiras semanas de treinamento comparado ao G
< 400. Assim, esse estudo indica que a CIT aplicada influenciou diretamente na tolerância
individual ao estresse em jovens atletas.
Em mais uma investigação realizada com grupo de jovens jogadores de basquetebol,
Moreira et al. (2011) utilizaram uma amostra composta por 15 atletas brasileiros do sexo
masculino (19,0 ± 0,6 anos). Essa investigação analisou quatro semanas de treinamento que
antecediam os play-offs do Campeonato Estadual da categoria. A última semana de treinamento
analisada apresentou redução da intensidade e do volume de treinamento.
Nesse estudo, observaram-se valores de CIT (média semanal mensurada pelo método
PSE da sessão) significantemente maiores na segunda semana de treinamento comparada à
quarta. Ao final do programa de treinamento, os atletas apresentaram maiores valores para
cortisol salivar e menores valores para taxa de SIgA, comparados ao momento pré treinamento,
apesar da redução da carga na última semana de treinamento, possivelmente em função de
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outros agentes de estresse psicológico (MOREIRA et al., 2011). Ademais, na segunda semana
de treinamento foi reportado um maior número de ocorrências de ITRS (vs. semanas um e
quatro; obtido a partir do questionário WURSS-21), conceitos “pior que o normal” para fontes
(vs. todas as semanas) e sintomas (vs. semana quatro) de estresse no questionário DALDA, o
que demonstra o efeito da semana com cargas mais elevadas nesse grupo.
Por fim, os autores mostraram uma correlação significante positiva entre os sintomas de
estresse na quarta semana e concentração de cortisol pré e pós treinamento, apontando uma
concordância entre a resposta de marcadores de estresse de natureza psicométrica e hormonal.
Além disso, foi observada uma correlação negativa entre os sintomas de estresse na quarta
semana e taxa de SIgA pré treinamento, indicando que os jovens atletas com menores valores
iniciais de SIgA podem estar mais susceptíveis a serem afetados por diferentes agentes
estressores (MOREIRA et al., 2011).
De maneira geral, os resultados desses estudos indicam períodos com cargas de
treinamento elevadas, tanto os mais curtos como os mais longos, podem causar alterações no
status hormonal, supressão do sistema imunológico e queda da tolerância ao estresse em atletas
jovens. Também é importante considerar que essas respostas ocorrem de maneira interligada e
que fontes de estresse externas podem afetar diretamente na maneira como o jovem atleta lida
com o estresse do treinamento.
Outras investigações de natureza observacional buscaram verificar respostas
características do estado de ORNF em atletas jovens. Em estudo realizado com jovens atletas
de futebol (n = 77; idade entre 15 e 18 anos) e corredores de média e longa distância (n = 52;
idade entre 16 e 21 anos), Schmikli et al. (2011) investigaram se, durante um período com queda
de desempenho característica do estado de ORNF, ocorreria a presença de alguns sintomas
típicos referentes a estado de humor (questionário POMS) e perfil hormonal (ACTH e cortisol).
O estado de OR foi diagnosticado a partir da queda de desempenho no teste submáximo Interval
shuttle run test (ISRT) para os jogadores de futebol e o teste de Zoladz para os corredores.
Durante um ano de investigação, um corredor e sete jogadores de futebol apresentaram
queda de desempenho com duração de um mês e foram recrutados para realizar os testes
referentes a estado de humor e perfil hormonal. Um grupo controle composto por quatro
corredores e três jogadores de futebol realizou o mesmo procedimento. Os atletas em estado de
ORNF apresentaram valores significantemente maiores para raiva e depressão comparados ao
grupo controle. Dessa forma os autores apontaram que jovens atletas em estado de ORNF
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apresentam pior perfil de estado de humor. O grupo ORNF ainda apresentou valores mais
baixos de cortisol (vs. controle), sem diferenças para o ACTH. Além disso, apenas o grupo
controle apresentou correlação entre os hormônios ACTH e cortisol (r = 0,91). Em conjunto
observou-se queda da concentração de cortisol no grupo ORNF que, por sua vez, estava
dissociada do nível de ACTH, o que indica uma supressão à resposta de estimulação que o
ACTH exerce (SCHMIKLI et al., 2011).
Em novo estudo com jovens jogadores de futebol, Schmikli et al. (2012) também
buscaram identificar marcadores do estado de ORNF em estágios iniciais. Um grupo de 94
jogadores de futebol, com idade entre 15 e 18 anos, foi analisado durante duas temporadas
consecutivas. Durante o período de investigação, sete atletas apresentaram queda de
desempenho no teste ISRT pelo período de um mês (diagnóstico de ORNF) e foram
encaminhados para realização de testes adicionais. Um grupo controle (jogadores de futebol
sem queda desempenho pertencentes à amostra) composto por 14 atletas realizou os mesmos
procedimentos.
Novamente, o grupo em estado de ORNF apresentou valores mais altos para as escalas
de raiva e depressão do questionário POMS (vs. grupo controle). O grupo ORNF também
apresentou uma concentração mais baixa de GH em repouso comparado ao grupo controle. O
mesmo comportamento não foi encontrado para concentração de ACTH e cortisol.
Corroborando os resultados de Schmikli et al. (2011), apenas para o grupo controle foi
observada correlação entre os valores de ACTH e cortisol (r = 0,75). Ambos os grupos
apresentaram aumento significante na concentração de ACTH e GH após a realização de um
teste incremental máximo. No entanto, o grupo controle apresentou maior incremento de ACTH
(vs. grupo ORNF).
Com esses resultados, os autores também apontaram que jovens jogadores de futebol
em estado de ORNF apresentam pior perfil de estado de humor. Adicionalmente os autores
sugeriram que a queda de desempenho no grupo ORNF poderia estar associada à diminuição
da concentração de GH em repouso e que a redução da ativação do eixo pituitário adrenal nesse
mesmo grupo foi confirmada após a realização de um teste de esforço máximo (SCHMIKLI et
al., 2012).
Em investigação que buscou examinar o estado de estresse e recuperação de jovens
atletas, Brink et al. (2012) avaliaram 94 jovens jogadores de futebol holandeses (entre 15 e 18
anos) durante duas temporadas consecutivas. Os autores tinham como objetivo comparar o
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estado de estresse e recuperação entre o grupo controle e atletas em estado de ORNF. Para isso,
todos os atletas responderam o questionário RESTQ-SPORT mensalmente. Durante a
temporada, sete jogadores apresentaram queda de desempenho no teste submáximo ISRT por
pelo menos um mês, considerando os valores de frequência cardíaca registrados durante os 60
segundos finais do teste.
Pôde-se notar que para ambos os grupos, os valores de estado de estresse nos momentos
dois meses antes do ORNF, um mês antes do ORNF e diagnóstico de ORNF não foram
diferentes quando comparados ao início da temporada. Entretanto, o grupo ORNF apresentou
menores valores para o somatório das escalas referentes à recuperação no momento dois meses
antes do diagnóstico do ORNF comparado ao grupo controle no início da temporada. Não foram
reportadas diferenças no estado de recuperação dentro do grupo ORNF, comparando-se os
momentos início da temporada, dois meses antes do ORNF, um mês antes do ORNF e
diagnóstico de ORNF. Por outro lado, foram observadas diferenças com tamanho de efeito
grande para Fadiga, Recuperação física e Estar em forma quando comparado os momentos dois
meses antes do ORNF e início da temporada do grupo ORNF. Com esses resultados, os autores
concluíram que o questionário RESTQ pode predizer o estado de ORNF (BRINK et al. 2012).
Em investigação complementar, Brink et al. (2013) utilizaram a mesma amostra do
estudo anterior, buscando verificar se atletas em estado de ORNF teriam distúrbio no estado de
estresse-recuperação e apresentariam um tempo de reação mais lento. Novamente, os atletas
que apresentassem queda de desempenho com duração de um mês no teste ISRT foram
diagnosticados como em estado de ORNF.
Como na investigação anterior, sete atletas apresentaram o estado de ORNF no estudo,
e foram conduzidos para testes adicionais. Outros sete atletas que não apresentaram queda de
desempenho seguiram os mesmos procedimentos, formando o grupo controle. Com isso, os
autores mostraram que o grupo ORNF apresentou valores de balanço estresse-recuperação
(RESTQ-SPORT) significantemente inferiores ao grupo controle. Por outro lado, não se
observou diferença entre os grupos para o teste de tempo de reação a estímulos respondidos no
computador, mostrando que esse indicador não foi capaz de diferenciar o grupo ORNF.
Esse grupo de estudos mostra que os jovens atletas estão susceptíveis ao estado de
ORNF em virtude do processo de treinamento implementado nos dias atuais. Essa queda de
desempenho pode ocorrer de maneira concomitante a adaptações indesejadas na regulação
hormonal e nos estados de humor. Assim como reportado em adultos, é importante observar
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que a maneira como o jovem atleta percebe as situações de estresse e recuperação pode preceder
a queda de desempenho decorrente do acúmulo excessivo das demandas de treinamento,
possibilitando a realização de ajustes individualizados no programa de treinamento
implementado.

3.3.2.3 Investigações com caráter de intervenção experimental

O tópico anterior mostra que alguns estudos têm apontado os efeitos da utilização de
períodos com intensificação das cargas de treinamento no organismo dos jovens atletas, de
maneira geral, a partir de um delineamento experimental de caráter observacional (HARTWIG;
NAUGHTON; SEARL, 2009; BRINK et al., 2012; MOREIRA et al., 2010a; MOREIRA et al.,
2010b; MOREIRA et al., 2011). Esses estudos indicam que esta prática é comumente adotada
por treinadores que lidam com atletas dessa faixa etária. Entretanto, o número de estudos que
buscou investigar as respostas adaptativas a um modelo específico de intensificação deliberada
das cargas de treinamento é notadamente escasso. Estudos dessa natureza são de extrema
importância, uma vez que apresentam os efeitos de uma determinada intervenção de
treinamento nas respostas acarretadas no organismo do jovem atleta, o que permite que ajustes
futuros possam ser realizados em uma prática largamente utilizada no dia a dia dessa população,
o que pode potencializar o desenvolvimento do atleta em longo prazo.
Nesse contexto, Gomes et al. (2013) investigaram dez jovens atletas de tênis (18,5 ± 0,4
anos) submetidos a uma etapa de intensificação de quatro semanas, seguida por sete dias de
tapering. O delineamento desse estudo buscou proporcionar uma intensificação gradual das
cargas de treinamento. Nas duas primeiras semanas o treinamento teve enfoque na resistência
muscular, hipertrofia e resistência à fadiga, enquanto as três semanas finais apresentou ênfase
nas atividades para desenvolvimento de velocidade, agilidade e resistência específica para o
esporte. Os autores mostraram valores CIT entre, aproximadamente, 2.200 e 4.200 UA
semanais durante a etapa de intensificação, com redução significante da mesma na semana de
tapering (comparada às semanas três e quatro). Com essa intervenção de treinamento, pôde-se
observar melhora significante do desempenho nos testes de 1 RM de supino e leg press, Yo-yo
intermittent endurance test e teste T, quando comparados os momentos pós-tapering e pré
treinamento, o que aponta para efetividade dessa estratégia de treinamento também para jovens
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atletas. Por outro lado, o programa de treinamento não acarretou alterações no desempenho no
teste de salto vertical.
Adicionalmente, os autores mostraram aumento no número de conceitos “pior que o
normal” na parte B do DALDA (referente aos sintomas de estresse) nas semanas três e quatro,
comparadas à medida de baseline. Após a semana de tapering, essa variável apresentou queda,
retomando os valores iniciais. Os atletas também apresentaram aumento da concentração de C
na semana quatro (vs. baseline) e queda da razão T/C nas semanas três e quatro (vs. baseline),
retomando os valores iniciais após o tapering. Não foram observadas alterações nas
concentrações de testosterona e SIgA durante o período de treinamento. Por fim, esse estudo
também apontou correlação significante entre a CIT e a concentração de cortisol (r = 0,64) e a
razão T/C (r = -0,77), bem como entre os sintomas de estresse e a concentração de cortisol (r =
0,71) e a razão T/C (r = -0,68). Esses resultados em conjunto apontam que o jovem atleta é
capaz de lidar adequadamente com demanda de estresse imposta por períodos com
intensificação das cargas, desde que haja um balanço adequado entre as etapas de intensificação
e tapering, e reforçam a utilização da PSE da sessão, DALDA e respostas hormonais como
indicadores para o monitoramento do treinamento aplicado durante esse período.
Embora deva se considerar que esse estudo tenha utilizado a população de atletas jovens,
é importante ressaltar que os jogadores de tênis analisados apresentavam características físicas
e fisiológicas muito próximas de indivíduos adultos, tendo em vista a faixa etária do grupo.
Freitas, C., et al. (2014b) também investigaram a utilização de etapas de intensificação
e tapering em jovens atletas, utilizando uma amostra composta por 11 jovens jogadores de
futebol (16 ± 0,5 anos). Nesse estudo, cada etapa de treinamento teve a duração de duas
semanas. Os autores reportaram valores de CIT entre, aproximadamente, 3.500 e 4.000 UA
semanais (método PSE da sessão) durante a etapa de intensificação, significantemente
superiores ao apresentado na etapa de tapering (em torno de 2.000 UA semanais).
A investigação mostrou que os atletas apresentaram maior concentração de cortisol ao
final da primeira semana de treinamento, comparada ao final das duas semanas de tapering.
Essa queda da concentração de cortisol pode ser considerada uma resposta adaptativa do eixo
hipotálamo – pituitária – adrenal (HPA) em função da queda da carga de treinamento
(FREITAS, C., et al., 2014).
Diferentemente de estudos anteriores (COUTTS et al., 2007a; GOMES et al., 2013),
não foram reportadas alterações nas fontes e sintomas de estresse, obtidas a partir do
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questionário DALDA. No entanto, o número de atletas que apresentou pelo menos um sintoma
de ITRS (obtido a partir do questionário WURSS-21) durante as semanas de intensificação foi
40% maior comparado às semanas de tapering. Esses resultados mais uma vez indicam a
necessidade de um balanço adequado entre as fases de intensificação e tapering, de forma a não
acarretar um estresse excessivo no organismo do jovem atleta. Além disso, foi observada
correlação qualificada como muito grande entre os sintomas de estresse e a severidade de ITRS
que, por sua vez, também demonstram uma ligação bidirecional entre a função imunológica e
capacidade do atleta lidar com a demanda de estresse. Em conjunto, esses resultados novamente
apontam que jovens atletas são capazes de lidar adequadamente com períodos de intensificação
deliberada das cargas de treinamento.
Embora um número menor de estudos tenha investigado o efeito de períodos com
intensificação das cargas de treinamento em jovens atletas, os resultados sugerem que essa
estratégia pode ser eficiente também para melhora do desempenho nessa população, desde que
ocorra um equilíbrio adequado entre períodos com cargas elevadas e recuperação (tapering).
Caso contrário, respostas adaptativas associadas ao estado de fadiga e à queda de desempenho
podem aparecer por um período prolongado, destacando-se alterações do status hormonal,
supressão do sistema imunológico, e distúrbios nos estados de humor e na tolerância ao estresse,
podendo assim prejudicar o processo de desenvolvimento atlético do jovem em atleta em longo
prazo. Esse cenário indica a importância do monitoramento sistemático do processo de
treinamento e da melhor compreensão de fatores que podem interferir nas respostas adaptativas
dos jovens atletas.
No entanto, semelhantemente ao que ocorre nas investigações realizadas com atletas
adultos, poucos estudos consideraram o conteúdo do treinamento aplicado durante as etapas de
intensificação e tapering. Dessa maneira, os efeitos da utilização da estratégia da intensificação
das cargas de treinamento de força em atletas adolescentes ainda são desconhecidos.
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4 MÉTODOS

4.1 Amostra

Inicialmente, 21 jovens jogadores de basquetebol fizeram parte do estudo. Esses atletas
pertenciam às categorias sub15 e sub16 de uma equipe de São Paulo que participava das
principais competições de nível estadual. Os atletas da presente amostra apresentavam em
média 2,1 ± 0,6 anos de experiência em competições oficiais de nível estadual e participavam
habitualmente de quatro a cinco sessões de treinamento semanais, que tinham duração entre 1,5
e 3 horas.
Como critério de inclusão no estudo (além de pertencer à equipe de basquetebol
analisada), os participantes deveriam apresentar um período mínimo de seis meses de
familiarização com treinamento de força e com os exercícios utilizados na intervenção de
treinamento. Todos os atletas que iniciaram o programa de treinamento atendiam a esses
critérios. Para inclusão dos dados dos atletas na análise final dos resultados, os seguintes
critérios foram adotados: 1) participar de no mínimo 75% das sessões de treinamento aplicadas
durante o período de investigação; 2) responder diariamente a PSE referente a cada sessão de
treinamento e preencher semanalmente os questionários de estados de humor e tolerância ao
estresse; e 3) realizar todos os testes de desempenho e coletas de saliva, aplicados nos diferentes
momentos.
Quatro atletas se ausentaram das sessões de treinamentos e/ou dos testes de desempenho
por compromissos pessoais, enquanto um atleta foi afastado dos treinamentos devido a uma
lesão traumática. Isto posto, cinco atletas foram excluídos da análise final por não cumprirem
o número mínimo de sessões estipuladas. Não foi observada nenhuma lesão que pudesse ser
atribuída ao delineamento experimental adotado. Dessa maneira, foram retidos para análise os
dados de 16 jovens jogadores de basquetebol com 15,3 ± 0,7 anos de idade, 1,8 ± 0,8 anos do
pico de velocidade de crescimento (PVC), 82,4 ± 14,6 kg de massa corporal, 186,1 ± 8,9 cm de
estatura.
Antes do início da investigação, cada atleta participante da pesquisa e seus responsáveis
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO I), expressando a sua livre
participação, após serem informados de todos os procedimentos e objetivos do estudo. A
investigação foi classificada como de risco mínimo. Os procedimentos estavam de acordo com
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resolução 196/96 do Conselho Nacional da Saúde. Os participantes tinham acesso a
atendimento de emergência imediato sem nenhum tipo de ônus material e/ou pessoal caso
ocorresse algum problema que tivesse relação direta com sua participação no estudo. O projeto
foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e
Esporte da Universidade de São Paulo com parecer nº 16242513.3.0000.5391 (ANEXO II).

4.2 Delineamento experimental

Após retornarem de um período de férias com duração aproximada de 30 dias, no qual
as atividades não eram controladas, os atletas foram submetidos a um programa de treinamento
sistemático de basquetebol, caracterizado pela intensificação das cargas de treinamento de
força. A intervenção de treinamento foi constituída por duas etapas: i) intensificação, composta
por cinco semanas; ii) tapering, composta por três semanas (Figura 2).

Figura 2. Representação esquemática do delineamento experimental. SEM = semana; SF = nº
de sessões de treinamento de força; STT = nº de sessões de treinamento técnico-táticas; F =
familiarização.
Durante a etapa de intensificação, os atletas cumpriram um programa de treinamento de
força que apresentava um incremento no volume total comparado ao programa habitualmente
adotado. Esse maior volume foi obtido em função do aumento do número de sessões semanais
e do número de séries nos exercícios. Nessa etapa, os atletas foram submetidos a seis sessões
de treinamento de força por semana, o que representou a inclusão de quatro sessões adicionais
à rotina semanal. Adicionalmente, foi estipulado um incremento gradual do número de séries
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nos exercícios realizados durante as semanas dessa etapa. A primeira semana de treinamento
foi utilizada como período de familiarização a intervenção de treinamento de força adotada.
Atividades para desenvolvimento dos aspectos técnicos e táticos do basquetebol também
fizeram parte do programa de treinamento durante a etapa de intensificação.
Na etapa de tapering, foram realizadas duas sessões de treinamento de força por semana
e o número de séries por exercício foi reduzido. Apesar da redução do volume total de
treinamento de força, a intensidade de treinamento utilizada nos exercícios foi mantida. O
volume e a frequência de treinamento técnico-tático semanal foram mantidos durante a etapa
de tapering.
Antes do início da intervenção de treinamento (T1) e ao final das etapas de intensificação
(T2) e tapering (T3), os atletas foram submetidos a três dias de testes. No primeiro dia foi
realizada a coleta de saliva para análise da testosterona salivar, seguida pela aplicação dos testes
T de 40 metros (teste T) e Yo-yo Intermittent Recovery test nível 1 (Yo-yo IR1). No segundo dia,
os atletas participaram de um jogo reduzido de basquetebol, para avaliação do desempenho nas
dimensões física e técnico-tática. No terceiro dia os atletas realizaram testes de carga levantada
nos exercícios supino reto e leg press 45º. No momento T1, os atletas ainda passaram por uma
avaliação de medidas antropométricas, realizada no segundo dia de testes, antes do jogo
reduzido.
Em todos os momentos, não foram realizadas sessões de treinamento (força e técnicotática) durante os dois primeiros dias de testes; no terceiro dia, as sessões foram realizadas após
a conclusão dos testes. Para assegurar que a variação no desempenho durante os testes seria por
conta do regime de treinamento global, e não pela carga de uma sessão de treinamento
específica, foi requisitado que os atletas respeitassem 48 horas de repouso antes do primeiro dia
de teste.
Os atletas responderam os questionários Profile of Mood States (POMS) e Daily
Analysis of Life Demands for Athletes (DALDA) ao final de cada semana. A carga interna de
treinamento (CIT) foi registrada para todas as sessões de treinamento, utilizando-se do método
da Percepção Subjetiva do Esforço da sessão (PSE da sessão) (FOSTER et al., 2001).
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4.3 Programa de Treinamento

Durante a etapa de intensificação, os atletas foram submetidos a seis sessões de
treinamento de força e cinco sessões de treinamento técnico-tático por semana, cada uma com
duração aproximada de 90 minutos. As sessões de treinamento de força eram realizadas no
início da tarde (às 15h00), ao passo que as sessões de treinamento técnico-tático ocorriam no
final da tarde (às 17h00). O tapering apresentou o mesmo número de sessões de treinamento
técnico-tático, enquanto o número de sessões de treinamento de força foi reduzido para duas
vezes por semana.
Durante a etapa de intensificação, foram utilizados os exercícios leg press 45º, cadeira
extensora e agachamento na barra guiada para força de membros inferiores e puxada aberta
frontal, remada sentada e supino reto para força de membros superiores. Os exercícios de
membros superiores eram realizados segunda, quarta e sexta, enquanto os exercícios de
membros inferiores eram realizados terça, quinta e sábado. No tapering, os atletas realizavam
duas sessões executadas em dias alternados, com os exercícios leg press 45º, agachamento na
barra guiada, remada sentada e supino reto. A organização dos conteúdos de treinamento de
força aplicados durante as etapas de intensificação e tapering é apresentada no Quadro 1.
A zona de intensidade do treinamento de força permaneceu inalterada durante todo o
programa de treinamento (12-15RM). Três preparadores físicos, integrantes da comissão
técnica da equipe analisada e com experiência reconhecida, ficaram responsáveis por orientar
os atletas na execução de cada exercício nas sessões de treinamento de força. Durante toda a
intervenção de treinamento, os profissionais fizeram ajustes nas cargas levantadas,
individualmente, para que cada atleta cumprisse os exercícios com a técnica adequada, na faixa
previamente estipulada para o número de repetições e em regime de repetição máxima.
No que diz respeito às sessões de treinamento voltadas para os aspectos técnicos e
táticos, os treinadores foram orientados a elaborar atividades de complexidade baixa a
moderada, com movimentos realizados em baixa intensidade e com intuito de desenvolvimento
dos fundamentos técnicos e do aprendizado do sistema de jogo a ser utilizado pela equipe (ex.
padrões de movimentação, jogadas ensaiadas, etc.), de acordo com os procedimentos adotados
e sugeridos por Moreira (2008).
Adicionalmente, o campeonato estadual de cada categoria analisada teve início durante
a quarta semana da etapa de intensificação. Em consequência, nas semanas quatro e cinco (etapa
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de intensificação), bem como nas semanas seis, sete e oito (etapa de tapering), os atletas
passaram a participar de um jogo oficial por semana. Durante a etapa de intensificação, os
atletas realizavam a sessão de treinamento de força antes da partida da competição mencionada.

Quadro 1. Treinamento de força aplicado durante as etapas de treinamento.
Semana
Intensificação
1
2
3
4
5
Segunda / Quarta / Sexta
Puxada aberta frontal
3 séries 4 séries 5 séries 5 séries 6 séries
Remada sentada
12-15RM 12-15RM 12-15RM 12-15RM 12-15RM
Supino reto
Terça / Quinta / Sábado
Leg press 45º
Cadeira extensora
Agachamento na barra
guiada

3 séries 4 séries 5 séries 5 séries 6 séries
12-15RM 12-15RM 12-15RM 12-15RM 12-15RM

Tapering

Semanas 6-7-8
Duas vezes por semana

Remada sentada
Supino reto
Leg press 45º
Agachamento na barra
guiada

3 séries
12-15RM

RM = repetições máximas.
4.4 Carga interna de treinamento (CIT)

A CIT foi quantificada a partir do método da PSE da sessão (FOSTER, 1998; FOSTER
et al., 2001), utilizado em estudos prévios com o basquetebol (ARRUDA et al., 2013a; MANZI
et al., 2010; MOREIRA et al., 2011). A PSE da sessão foi obtida através da escala de dez pontos
(CR-10) adaptada por Foster et al. (2001), apresentada no ANEXO III. Após 30 minutos do
término de cada sessão de treinamento, os atletas foram solicitados a responder a seguinte
pergunta: “Como foi o seu treinamento?”, apontando sua resposta na escala, sem que houvesse
contato entre os mesmos. Todos os atletas estavam familiarizados com a ferramenta e
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conscientes de que, quando questionados, suas respostas deveriam ser referentes à sessão de
treinamento como um todo e não apenas parte dela. A CIT foi obtida a partir do produto entre
o escore apontado na escala e o tempo de treinamento da sessão em minutos (FOSTER et al.,
2001). Estudos anteriores mostraram a eficácia do método PSE da sessão para o monitoramento
da CIT em etapas de intensificação e tapering em jovens atletas (FREITAS, C., et al., 2014;
GOMES et al., 2013).
A CIT foi registrada considerando as seguintes categorias: treinamento de força (CITF), treinamento técnico-tático (CIT-TT) e acumulada (CIT-AC, somatória de CIT-F e CIT-TT).
Foram retidas para análise as variáveis CIT-F e CIT-AC, e os valores de PSE da sessão
referentes ao treinamento de força e acumulado.

4.5 Testosterona salivar

As amostras de saliva foram obtidas de forma padronizada, conforme realizado em
investigações prévias (MOREIRA et al., 2011; MOREIRA et al., 2012; MOREIRA et al.,
2013b), e coletadas sempre no mesmo horário (às 15h00). Os atletas foram instruídos a não se
alimentarem, escovarem os dentes ou ingerirem bebidas quentes por pelo menos 90 minutos
antes das coletas. Os mesmos permaneceram sentados em cadeira comum, com os cotovelos
apoiados nos joelhos e cabeça abaixada projetada para frente, e desprezaram a saliva acumulada
na boca no primeiro minuto, deglutindo-a. Em seguida, os participantes deixaram a saliva
escorrer em recipiente plástico adequado (tubo plástico para centrífuga, 15ml, graduado, estéril,
com tampa rosqueável) durante o período de cinco minutos. Durante a coleta, os voluntários
foram instruídos a não forçar a salivação ou fazer movimentos orofaciais. Depois de coletadas
as amostras, os recipientes plásticos foram armazenados em gelo seco, permanecendo no
mesmo recipiente durante todo o transporte para o laboratório, onde foram transferidos ao
freezer (-80oC). A determinação da concentração de testosterona salivar foi realizada pelo
método de enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA; Salimetrics LLC, State College, PA,
USA), seguindo os procedimentos adotados em estudos anteriores (ARRUDA et al., 2014;
MOREIRA et al. 2013b). As amostras foram centrifugadas a 3000 rotações por minutos (rpm)
durante 15 minutos. O sobrenadante foi utilizado para análise. A análise foi realizada de acordo
com as orientações do kit. Vinte e cinco µL de controle foram adicionados a cada poço,
revestido por anti-testosterona de coelho. Cento e cinquenta µL de solução 1:1000 de conjugado
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(testosterona conjugada a peroxidase) diluído em solução tampão diluente de testosterona foram
adicionados a cada poço. Realizou-se uma incubação de cinco minutos a 500 rpm, seguida de
manutenção da placa em temperatura ambiente durante 55 minutos. Nessa incubação ocorreu a
competição entre testosterona, controle e amostras com conjugado. A porção de conjugado
ligado a anti-testosterona é inversamente proporcional a testosterona presente em cada controle
analisado. Posteriormente, o conteúdo foi descartado e a placa lavada e aspirada com solução
tampão da lavagem, que removeu as substâncias não acopladas. Após esse procedimento, 200
µL de solução com tetrametilbenzidina (TMB) foram adicionados e incubados por cinco
minutos com rotação de 500rpm, e mais 25 minutos sem incidência de luz e sem ser mexida.
Essa enzima provocou uma coloração azul na proporção da quantidade da peroxidase presente.
Em seguida, 50 µL de ácido sulfúrico foram adicionados em cada poço interrompendo a reação
e acarretando uma coloração amarela. A absorbância de cada poço foi quantificada em uma
leitora de placas a 450nm. A intensidade do tom da cor amarela detectada é inversamente
proporcional a quantidade presente de testosterona. A concentração de testosterona (pg/mL) foi
conhecida a partir de uma curva de calibração conhecida e interpolada. A média de coeficiente
da variação intra-análise para a análise da concentração de testosterona foi de 5,7%.

4.6 Tolerância ao estresse

A versão traduzida para a língua portuguesa (MOREIRA; CAVAZZONI, 2009) do
questionário DALDA (RUSHALL, 1990) foi utilizada (ANEXOS IV e V). Os atletas
responderam o questionário semanalmente, sempre antes das sessões realizadas no último dia
de treinamento da semana. O DALDA é dividido em duas partes, nomeadas A (nove questões)
e B (25 questões), que representam, respectivamente, as fontes e sintomas de estresse. O atleta
respondia às perguntas, para cada parte do questionário (A e B), em uma escala de Likert com
os descritores “pior que o normal” (PQN), “normal” (N) ou “melhor que o normal” (MQN), de
acordo com sua percepção de cada fonte ou sintoma de estresse. Foram atribuídos os seguintes
escores para cada resposta: 1 para PQN, 2 para N e 3 para MQN, de acordo com a proposta de
Freitas, C., et al. (2014). A soma dos escores obtidos em cada pergunta representou a tolerância
individual ao estresse, considerando cada parte do questionário separadamente. Os escores de
tolerância ao estresse referente a fontes (parte A) e sintomas (parte B) foram retidos para
análise. Esse questionário foi utilizado tendo em vista sua sensibilidade a períodos de
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intensificação de cargas de treinamento (COUTTS; SLATTERY; WALLACE, 2007;
HALSON et al., 2002; MOREIRA et al. 2010a; MOREIRA et al., 2011).

4.7 Estados de humor

Foi utilizada a versão original do questionário POMS (McNAIR; LORR;
DROPPLEMAN, 1971) traduzida para língua portuguesa (ANEXO VI). O questionário foi
respondido semanalmente, sempre antes das sessões realizadas no último dia de treinamento da
semana. Para direcionar as respostas, os atletas foram instruídos a responder “como se sentiam
na última semana, incluindo hoje” conforme procedimento indicado por Berger et al. (1999).
Os atletas responderam o questionário reportando uma auto avaliação a respeito de 65 itens, em
uma escala de Likert de cinco pontos, na qual 0 representa “nada” e 4 “extremamente”. Nesse
questionário avalia-se seis diferentes estados de humor, sendo cinco negativos (tensão,
depressão, raiva, fadiga e confusão) e um positivo (vigor). O energy index foi calculado a partir
da diferença entre os escores de vigor e fadiga (AUBRY et al., 2014; KENTTA; HASSMEN;
RAGLIN, 2006;). As escalas de vigor e fadiga, assim como o energy index foram retidos para
análise. Esse questionário também foi utilizado tendo em vista sua sensibilidade a períodos de
intensificação de cargas de treinamento (AUBRY et al., 2014; HALSON et al., 2002).

4.8 Medidas antropométricas e estado de maturação

Foram registradas as medidas antropométricas de estatura (em pé e sentado) e massa
corporal. A estatura foi registrada com precisão de 0,1 cm durante a inspiração máxima
utilizando-se um estadiômetro (Sanny®, Brasil), e a massa corporal com precisão de 0,1 Kg em
uma balança calibrada (Filizola®, Brasil). O estado de maturação foi calculado de acordo com
os métodos descritos por Mirwald et al. (2002). Essa abordagem tem sido utilizada em estudos
com a população de adolescentes (MALINA et al., 2012; MATTHYS et al., 2013; MOREIRA
et al., 2013b; TORRES-UNDA et al., 2013), sendo considerado um indicador de maturação
somática. Esse método prediz o tempo, em anos, que o indivíduo se encontra em relação ao
pico de velocidade de crescimento (aPVC), utilizando as medidas de estatura (em pé e sentado),
massa corporal, comprimento de membros inferiores e idade (MIRWALD et al., 2002).
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4.9 Testes de desempenho

Todos os testes de desempenho foram executados no mesmo horário (entre 15h00 e
17h00), local e ordem de execução, nos diferentes momentos, seguindo um procedimento de
aquecimento padrão. Os atletas da presente investigação apresentavam-se amplamente
familiarizados com os testes, uma vez que estes faziam parte do protocolo de avaliações do
clube, e eram realizados regularmente.

4.9.1 Testes físicos

Carga levantada nos exercícios supino reto e leg press 45º. Durante a primeira sessão de
treinamento de força na intensificação, no tapering e após o tapering, cada atleta realizou três
séries nos exercícios supino reto e leg press 45º. Os atletas foram orientados a realizar 1215RM, para cada uma das séries. A falha concêntrica deveria acontecer entre a décima terceira
e a décima sexta repetição. Caso o atleta não conseguisse atender a esses critérios para a série,
o resultado era descartado, sem que uma série adicional fosse realizada. Um intervalo de
aproximadamente 2 minutos foi respeitado entre as séries. A média das duas melhores marcas
foi retida para análise (CRONIN; HANSEN, 2005). Em todos os momentos, os testes foram
realizados nos mesmos equipamentos. O aquecimento para as sessões de teste de carga
levantada consistia de: i) alongamentos balísticos, ii) cinco minutos de corrida e; iii) duas séries
de dez repetições de agachamento e “flexão de braços”, apenas com a sobrecarga da massa
corporal. Para o supino reto, os atletas estavam deitados em decúbito dorsal no banco com os
pés apoiados no solo e as mãos colocadas na barra em uma posição pouco superior (5-7cm) a
largura dos ombros. Após descer a barra até o peito, os atletas deveriam empurrar a barra até a
extensão completa dos cotovelos, sem levantar o tronco do banco. Para o leg press 45º, os atletas
estavam sentados com quadril e tronco completamente encostados no banco e pés apoiados na
plataforma, posicionados no alinhamento do quadril. Após atingir uma flexão de joelhos de
aproximadamente 90º, os atletas deveriam empurrar a plataforma até a extensão quase completa
dos joelhos (em torno de 175º). Caso os critérios não fossem atendidos, a carga levantada na
série seria descartada. As médias de coeficiente da variação intra-sujeito para a carga levantada
nos exercícios de supino reto e leg press 45º foram de 4,6 e 3,7%, respectivamente.
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Teste T. Esse teste foi realizado de acordo com as orientações de estudos anteriores (MOREIRA
et al., 2005; MOREIRA, 2008). Inicialmente, o atleta foi instruído a se posicionar atrás da linha
de partida. Ao sinal de partida, o atleta deveria correr em linha reta, percorrer a distância de dez
metros e pisar em uma linha sinalizada por um cone. Ao pisar na linha, o atleta deveria mudar
de direção para o lado esquerdo, sem cruzar as pernas (parada brusca e mudança de direção), e
correr em linha reta uma distância de cinco metros, novamente pisando em uma linha sinalizada
por um cone. Ao pisar nessa linha, o atleta deveria mudar de direção e correr mais dez metros
em linha reta, ultrapassar a linha e atingir a outra extremidade do “T”. Posteriormente, deveria
mudar de direção novamente, retornar a linha do centro (percorrendo a distância de cinco
metros), onde deveria realizar nova mudança de direção, para percorrer os últimos dez metros
em linha reta e retornar ao ponto de partida (Figura 3). O tempo para percorrer a distância foi
registrado com precisão de 0,01s utilizando uma célula fotoelétrica (Cefise®, Brasil)
posicionada 0,5m acima do chão, na linha do início e término do teste. Nesse teste, os atletas
realizaram três tentativas, com intervalo de 90 a 120 segundos entre as mesmas. O resultado foi
obtido a partir da média das duas melhores tentativas (CRONIN; HANSEN, 2005). O
aquecimento para o primeiro dia de sessões de teste consistia em: i) alongamentos balísticos,
ii) cinco minutos de corrida e; iii) uma série de dez repetições com atividades de velocidade
com mudança de direção. Ben Abdelkrim et al. (2010) mostraram correlação negativa entre o
tempo gasto no teste T e o número de ações de alternância rápida dos pés no contato com o solo
realizados em alta intensidade para jovens jogadores de basquetebol. A reprodutibilidade e a
validade do teste T foram reportadas por Pauole et al. (2000).

Figura 3. Representação esquemática do teste T e do Yo-yo Intermittent Recovery test. A =
Teste T; B = Yo-yo Intermittent Recovery test nível 1.
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Yo-yo Intermittent Recovery test nível 1 (Yo-yo IR1). O Yo-yo IR1 consiste em corridas repetidas
de 2 x 20m, em movimentos de ida e volta entre as linhas de início, giro e fim. Nesse teste, a
velocidade aumenta progressivamente, sendo controlada por beeps de uma gravação de áudio.
Entre cada sessão de corrida de ida e volta (2 x 20m), o avaliado possuía um período de dez
segundos de intervalo com recuperação ativa, e devia percorrer andando uma distância de 2 x
5m (ida e volta). Duas falhas na tarefa de alcançar a linha final dentro do tempo determinaram
a interrupção do teste. A distância percorrida durante o teste foi anotada, representando seu
resultado final (KRUSTRUP et al., 2003). A reprodutibilidade e a validade do Yo-yo IR1 foram
reportadas por Krustrup et al. (2003). Ademais, alguns estudos mostram a relação entre a
distância percorrida no Yo-yo IR1 e o desempenho físico apresentado durante as partidas em
jovens atletas de modalidades esportivas coletivas (CASTAGNA et al., 2008; CASTAGNA et
al., 2009; CASTAGNA et al., 2010; SOUHAIL et al., 2010).

4.9.2 Jogo reduzido

Para análise de desempenho nas dimensões física e técnica, os atletas participaram de
um jogo reduzido de basquetebol, disputado entre duas equipes de três atletas nas medidas
oficiais da quadra (28 x 15m). As equipes foram divididas pelos treinadores, buscando atingir
um equilíbrio competitivo entre as mesmas. Cada jogador participou de apenas um único jogo
para cada momento analisado. Foram utilizadas as regras oficiais da modalidade, exceto para:
i) o tempo de posse de bola, no qual o limite foi de 12s; ii) não houve a cobrança de lances
livres, que foram substituídos por reposição de bola lateral. Os atletas não receberam
orientações técnico-táticas, antes e durante as partidas. Apenas estímulos de encorajamento
verbal foram proferidos pela comissão técnica durante as partidas.
O jogo reduzido foi realizado em quatro séries (quartos) de quatro minutos de jogo,
intercalados por um minuto de recuperação ativa. Os dois quartos iniciais constituíram o
primeiro tempo, enquanto os dois quartos finais o segundo tempo. A PSE foi registrada na
escala CR-10 (FOSTER et al., 2001), imediatamente ao término do primeiro e segundo tempos.
Ademais, 30 minutos após o término do jogo reduzido, registrou-se a PSE referente à sessão
como um todo (PSE da sessão), conforme descrito previamente.
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Os movimentos dos jogadores foram capturados por uma câmera de vídeo digital
(Panasonic®) a uma frequência de aquisição de 60Hz. A câmera estava posicionada a cinco
metros de altura em relação à quadra. As imagens registradas foram analisadas quadro a quadro
com uma acurácia de 0,03s, utilizando-se o software Kinovea (Kinovea®, USA). Um único
avaliador, com experiência de oito anos em análise de desempenho em modalidades esportivas
coletivas, foi responsável por realizar a análise dos jogos reduzidos. Cada jogo foi analisado
duas vezes pelo mesmo avaliador, com um intervalo de 120 dias entre as análises.
Foram analisadas as ações de deslocamento realizadas pelos jogadores durante os jogos
reduzidos (BEN-ABDELKRIM et al., 2010; KLUSEMANN et al., 2013; McINNES et al.,
1995). As categorias de movimento usadas para classificar as formas e as intensidades das ações
de deslocamento realizadas durante os jogos reduzidos de basquetebol foram definidas de
acordo com a proposta de McInnes et al. (1995):

1) Parado / Andar: a ação parado consistiu na atividade em que o jogador não realizava qualquer
tipo de deslocamento com as pernas. A ação andar consistiu na atividade em que o jogador se
deslocava em baixa intensidade, mantendo sempre o contato com o solo com pelo menos um
dos pés, não havendo a ocorrência de uma fase de voo. Não foi feita distinção entre a situação
estar parado e as diferentes intensidades de andar.
2) Trote: deslocamento (para frente ou para trás) caracterizado pela presença de uma fase de
voo (dois pés perdem o contato com o solo), realizado com tronco ereto e baixa taxa de
movimento das pernas e suingue dos braços.
3) Corrida: deslocamento (para frente ou para trás) caracterizado pela presença de uma fase de
voo (dois pés perdem o contato com o solo), realizado com tronco ligeiramente inclinado e alta
taxa de movimento das pernas e suingue dos braços.
4) Sprint: movimento para frente em alta intensidade caracterizado por uma velocidade de
deslocamento próximo do máximo ou máxima.
5) Shuffle de baixa intensidade: geralmente deslocamentos laterais ou para trás usando a ação
de shuffling dos pés. A ação de shuffling se caracteriza por uma alternância rápida dos pés no
contato com o solo. Movimento em baixa intensidade e pequena taxa de movimento dos pés,
realizado em posição ereta.
6) Shuffle de moderada intensidade: shuffling com intensidade moderada, caracterizado por uma
taxa moderada de movimento dos pés e normalmente na posição ereta.
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7) Shuffle de alta intensidade: shuffling em alta intensidade caracterizado pela situação de
esforço alto e com movimentos rápidos dos pés. Ação realizada em posição de meio
agachamento.
8) Salto: movimento de saltar, realizando um deslocamento de projeção vertical do corpo,
havendo a perda de contato dos dois pés com o solo. Foi contabilizado o tempo da perda de
contato do pé com o solo até o momento de aterrissagem.

O percentual do tempo total gasto em cada categoria de movimento durante o primeiro
tempo, segundo tempo e no jogo como um todo foram retidos para análise.
Além disso, considerou-se a frequência (número total) de envolvimentos de cada atleta
com a bola (ações de envolvimento técnicas). As ações técnicas selecionadas foram
estabelecidas buscando atender todos possíveis envolvimentos com bola que o atleta poderia
apresentar durante a partida. Foram registradas como situação de envolvimento com a bola as
seguintes ações técnicas específicas da modalidade: passe certo, passe errado, arremesso certo,
arremesso errado, falta realizada, falta sofrida, bloqueio direto, desarme realizado, desarme
sofrido, rebote, turnover e finta com a bola. O conceito de cada variável analisada é apresentado
no Quadro 2. As variáveis arremesso certo (AC), total de arremessos (TA; arremessos certos +
arremessos errados), passe certo (PC), total de passes (TP; passe certo + passe errado), desarme
realizado (DR), rebote (R), finta com bola (FB) e total de envolvimentos (E) realizadas no
primeiro tempo, no segundo tempo e no jogo como um todo foram retidas para análise.
As médias dos coeficientes da variação intra-avaliador para as ações técnicas são
apresentadas na Tabela 1.

69

Quadro 2. Conceito das ações técnicas registradas durante os jogos reduzidos.
Variável
Conceito
Passe certo
Passe que chegou à mão do companheiro de equipe.
Passe errado
Passe que não chegou à mão do companheiro de equipe.
Arremesso certo Arremesso que resultou em cesta.
Arremesso errado Arremesso que não resultou em cesta.
Ação de bloqueio diretamente no adversário que marca o
Bloqueio direto
companheiro da equipe que tem a posse de bola.
Falta realizada
Infração de falta assinalada pela arbitragem.
Falta sofrida
Turnover
Violação da regra que resultou na perda da posse de bola.
Desarme
Qualquer toque na bola realizado pelo atleta analisado que resulte
realizado
na retomada da posse de bola ou atrase o ataque adversário.
Qualquer toque na bola realizado pelo atleta adversário que resulte
Desarme sofrido
na perda da posse de bola ou atrase o ataque do atleta analisado.
Recuperação da posse de bola após um arremesso errado da própria
Rebote
equipe ou da equipe adversária.
Situação na qual o jogador que tem a posse de bola ultrapassa
Finta com bola
(supera) o adversário que está na marcação.
Total de
Somatório de todas as ações técnico-táticas apresentadas acima.
envolvimentos
Tabela 1. Coeficiente de variação intra-avaliador das ações de deslocamento e das ações técnicas.
Ação no jogo reduzido
Coeficiente de variação
4,7%
Parado/Andar
5,4%
Trote
9,1%
Corrida
6,5%
Sprint
5,6%
Salto
8,9%
Shuffle BI
14,1%
Shuffle MI
Shuffle AI
12,8%
0,1%
Arremesso certo
0,2%
Total de arremesso
6,7%
Passe certo
5,8%
Total de passe
5,3%
Desarme realizado
3,5%
Rebote
5,8%
Finta com bola
Total de envolvimentos
4,8%
BI = baixa intensidade; MI = moderada intensidade; AI = alta intensidade.
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4.10 Análise estatística

Primeiramente, foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk e Levene para verificar a
normalidade e a homoscedasticidade dos dados, respectivamente. Os valores de concentração
de testosterona passaram por transformação logarítmica para que os pressupostos fossem
atendidos. Uma análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas (considerando as semanas
e as etapas, separadamente, como fator), seguida pelo post hoc de Tukey, foi realizada para
comparar a carga interna de treinamento (CIT-F e CIT-AC) aplicada durante as semanas bem
como durante as etapas (intensificação e tapering) de intervenção. Os valores de PSE da sessão,
e as respostas de tolerância ao estresse e estados de humor foram analisadas usando esse mesmo
procedimento, considerando o fator etapa.
A concentração de testosterona salivar, o desempenho nos testes físicos, o desempenho
no jogo reduzido e a PSE reportada nos jogos reduzidos foram primeiramente analisados
utilizando ANOVA de medidas repetidas, seguida pelo post hoc de Tukey, considerando-se o
fator momento (T1, T2 e T3). O tratamento considerando mínima alteração importante foi
realizado para o desempenho nos testes físicos e no jogo reduzido, de acordo com as orientações
de Hopkins (2004). A análise de tamanho de efeito (TE) proposta por Cohen (1998) também
foi utilizada para verificar a magnitude do efeito de treinamento no desempenho nos testes
físicos e no jogo reduzido. O TE foi analisado qualitativamente seguindo a orientação de Cohen
(1988), na qual valores até 0,19 representam um efeito trivial; entre 0, 20 e 0, 49 representam
um efeito pequeno; entre 0,50 e 0,79 um efeito moderado; e acima de 0,80 um efeito grande.
O teste t de Student foi utilizado para comparar as ações de deslocamento e ações técnicas
realizadas nos diferentes tempos de jogo. Uma ANOVA de medidas repetidas, seguida pelo
post hoc de Tukey, foi utilizada para comparar a PSE reportada, considerando os fatores grupo
e momento de registro da PSE (primeiro tempo, segundo tempo e sessão como um todo).
Para cada momento analisado (T1, T2 e T3), o grupo foi dividido a posteriori pela
mediana do resultado obtido em cada teste físico (teste T, Yo-yo IR1, carga levantada nos
exercícios supino reto e leg press 45º), com o intuito de verificar se os atletas com melhor
desempenho nos testes físicos apresentariam melhor desempenho na condição de jogo reduzido.
O teste t de Student foi utilizado para comparar o desempenho obtido no jogo reduzido entre os
grupos (melhor e pior desempenho no teste físico em questão).
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Os resultados são apresentados na forma de média e desvio-padrão. Os dados foram
analisados através do SPSS (v.20, SPSS Inc, Chicago, IL), considerando um nível de
significância p ≤ 0,05.
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5 RESULTADOS

5.1 Carga interna de treinamento

No que diz respeito à CIT-F, foi verificada significância estatística para efeito principal
referente à semana de treinamento (F = 160,6; p < 0,001). Observou-se maiores valores de CITF nas semanas quatro e cinco (intensificação) comparadas às semanas um, dois e três
(intensificação). Menores valores de CIT-F foram observados nas semanas seis, sete e oito
(tapering) comparadas a cada semana da etapa de intensificação (p < 0,05).
A dinâmica da CIT-AC foi semelhante à da CIT-F. Observou-se significância para efeito
principal referente à semana de treinamento (F = 75,9; p < 0,001). Maiores valores de CIT-AC
nas semanas quatro e cinco (intensificação) foram verificados comparados às semanas um, dois
e três (intensificação), e menores valores foram observados nas semanas seis, sete e oito
(tapering) comparados a cada semana de intensificação (p < 0,05).
Adicionalmente, quando comparada a CIT entre as etapas de treinamento, pôde-se
observar maiores valores de CIT-F (t = 19,4; p < 0,001) e CIT-AC (t = 15,0; p < 0,001) durante
a etapa de intensificação comparada ao tapering (Figura 4).

Figura 4. Carga interna de treinamento durante as etapas de intensificação e tapering. CIT =
carga interna de treinamento; UA = unidades arbitrárias; CIT-F = carga interna de treinamento
de força; CIT-TT = carga interna de treinamento técnico-tático; a = diferença significante
comparada à intensificação para CIT-F e CIT-AC (p < 0,05).
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5.2 PSE da sessão
Verificou-se maiores valores de PSE da sessão para o treinamento de força durante a
etapa de intensificação comparada ao tapering (t = 5,4; p < 0,001). No entanto, quando
analisadas as sessões de treinamento como um todo (acumulado), não se observou diferença

Escore PSE-sessão

nos valores de PSE da sessão na comparação entre etapas (Figura 5).

Figura 5. PSE da sessão durante as etapas de intensificação e tapering. PSE = percepção
subjetiva do esforço; I = intensificação; T = tapering; a = diferença significante comparada a
intensificação (p < 0,05).
5.3 Concentração de testosterona

Não foram observadas alterações significantes na concentração de testosterona durante
o período de treinamento analisado (F = 0,18; p > 0,05) (Tabela 2).

Tabela 2. Concentração de testosterona durante as etapas de intensificação e tapering.
T1
T2
T3
Testosterona (pg/mL)

410,0 ± 147,4

392,0 ± 144,7

390,7 ± 125,5

T1 = momento pré-treinamento; T2 = momento pós-intensificação; T3 = momento pós-tapering.
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5.4 Tolerância ao estresse

A Figura 6 expõe os valores de tolerância ao estresse referentes a fontes e sintomas nas
etapas de intensificação e tapering. Não foi verificada diferença entre as etapas de treinamento,
tanto para fontes, quanto para e sintomas de estresse (p > 0,05).

Figura 6. Tolerância ao estresse nas etapas de intensificação e tapering; UA = unidades
arbitrárias; I = intensificação; T = tapering.

5.5 Estados de humor

Durante a etapa de intensificação observou-se um maior escore de fadiga (t = 4,44; p <
0,001) e menor escore de energy index (t = 2,93; p = 0,01) comparada ao tapering, ao passo
que não foi detectada diferença entre as etapas para o estado de vigor (Figura 8).

75

Figura 7. Estados de humor nas etapas de intensificação e tapering; UA = unidades arbitrárias;
I = intensificação; T = tapering; a = diferença significante para etapa de intensificação (p <
0,05).

5.6 Desempenho nos testes físicos

Foram observadas alterações significantes nos valores de carga absoluta (CA) e carga
relativa (CR) levantada nos exercícios supino reto (F = 20,7 e 19,9, respectivamente; p < 0,001)
e leg press 45º (F = 22,4 e 24,9, respectivamente; p < 0,001), referente ao fator momento (Figura
8).
Considerando a carga no exercício supino reto, os atletas apresentaram aumento
significante comparando-se os momentos T1-T2 (p < 0,001; CA: TE = 1,13 grande; CR: TE =
0,86 grande) e T1-T3 (p < 0,001; CA: TE = 1,63 grande; CR: TE = 1,18 grande), não havendo
diferença entre T2-T3 (p > 0,05; CA: TE = 0,36 pequeno; CR: TE = 0,30 pequeno).
Adicionalmente, o resultado do tratamento com mínima alteração importante mostrou melhora
de desempenho na comparação dos momentos T1-T2, T1-T3 e T2-T3.
No que diz respeito ao exercício leg press 45º, os atletas mostraram aumento significante
na carga levantada comparando-se os momentos T1-T2 (p < 0,001; CA: TE = 1,24 grande; CR:
TE = 1,01 grande), T1-T3 (p < 0,001; CA: TE = 1,30 grande; CR: TE = 1,09 grande), não
havendo diferença entre T2-T3 (TE = 0,17 trivial; CR: TE = 0,14 trivial). O resultado do
tratamento com mínima alteração importante mostrou melhora de desempenho na comparação
dos momentos T1-T2 eT1-T3.

76

Figura 8. Carga levantada nos exercícios supino reto e leg press 45º; a = diferença significante para T1 (p < 0,05).

77

Foi observado aumento significante do desempenho no teste T (F = 48,4; p < 0,001) e
no Yo-yo IR1 (F = 57,9; p < 0,001) para o fator momento (Figura 9).
Em relação ao teste T, o grupo apresentou aumento de desempenho estatisticamente
significante entre os momentos T1-T2 (p < 0,001; TE = 0,76 moderado) e T1-T3 (p < 0,001; TE
= 0,80 grande), não havendo diferença entre os momentos T2-T3 (TE = 0,09 trivial). O resultado
do tratamento com mínima alteração importante mostrou melhora de desempenho na
comparação dos momentos T1-T2 e T1-T3.
Considerando-se o Yo-yo IR1, o grupo apresentou melhora significante entre os
momentos T1-T2 (p < 0,001; TE = 0,61 moderado), T1-T3 (p < 0,001; TE = 1,03 grande) e T2T3 (p < 0,001; TE = 0,40 pequeno). O resultado do tratamento com mínima alteração importante
mostrou melhora de desempenho na comparação dos momentos T1-T2, T1-T3 e T2-T3.

Figura 9. Desempenho no teste T e no Yo-yo IR1; a = diferença significante para T1; b =
diferença significante para T2 (p < 0,05).

5.7 Desempenho no jogo reduzido

No que diz respeito às ações de deslocamento realizadas no jogo reduzido como um
todo, pôde-se observar significância para o fator momento referente ao percentual de tempo
gasto nas ações andar/parado (F = 34,2; p < 0,001), corrida (F = 38,7; p < 0,001) e shuffle de
baixa intensidade (F = 7,6; p = 0,002) (Tabela 3).
O grupo apresentou redução do percentual de tempo dedicado à ação parado/andar
acompanhada pelo aumento do tempo dedicado à ação corrida de T1 para T2 e T3 (p < 0,001),
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não se observando diferença entre T2 e T3. O grupo também mostrou menor percentual de tempo
dedicado à ação shuffle de baixa intensidade em T3 comparado a T1 (p = 0,001).
Comparando-se as ações de deslocamento realizadas nos dois tempos do jogo reduzido,
observou-se: aumento do tempo dedicado às ações parado/andar no segundo tempo nos
momentos T1 (t = -6,4; p < 0,001), T2 (t = -4,3; p < 0,001) e T3 (t = -6,6; p < 0,001); redução do
tempo dedicado à ação de trote em T2 (t = 2,8; p = 0,01) e T3 (t = 2,1; p = 0,05); redução do
tempo dedicado à ação de corrida no segundo tempo em T1 (t = 7,2; p < 0,001) e T3 (t = 3,2; p
= 0,005); redução do tempo dedicado à ação de sprint em T2 (t = 2,6; p = 0,02). A tabela 3
expõe os valores de tamanho de efeito e os resultados da análise de mínima alteração
importante.
Tabela 3. Ações de deslocamento realizadas durante as partidas de jogo reduzido.
Momento
T1

T2

Tamanho do efeito
T3

Parado/andar 1ºT

54,4 ± 7,9

47,9 ± 8,2

48,4 ± 7,0

Parado/andar 2ºT

62,4 ± 6,0

*

*

54,4 ± 7,7*

Parado/andar total

58,4 ± 6,6

50,4 ± 7,3a

51,4 ± 7,2a

Trote 1ºT

18,0 ± 5,7

21,2 ± 6,3

19,8 ± 3,5

Trote 2ºT

17,9 ± 4,2

18,8 ± 5,3*

17,9 ± 5,2*

Trote total

17,9 ± 4,5

20,0 ± 5,6

18,9 ± 4,0

Corrida 1ºT

18,5 ± 2,6

20,4 ± 3,6

23,0 ± 3,7

Corrida 2ºT

12,5 ± 3,2

*

19,8 ± 4,3

20,3 ± 3,5*

Corrida total

15,5 ± 2,5

20,1 ± 3,7 a

21,7 ± 3,2 a

Sprint 1ºT

2,9 ± 1,1

3,6 ± 1,7

3,6 ± 1,5

Sprint 2ºT

2,5 ± 1,2

2,9 ± 1,5

*

2,8 ± 1,3

Sprint total

2,7 ± 1,0

3,2 ± 1,5

3,2 ± 1,2

Salto 1ºT

1,8 ± 0,4

1,8 ± 0,4

1,9 ± 0,6

Salto 2ºT

1,5 ± 0,5

1,8 ± 0,3

1,6 ± 0,4

Salto total

1,7 ± 0,4

1,8 ± 0,3

1,8 ± 0,4

Shuffle BI 1ºT

2,2 ± 1,3

1,7 ± 1,0

1,2 ± 0,6

Shuffle BI 2ºT

1,5 ± 1,2

1,4 ± 1,0

1,0 ± 0,7

Shuffle BI total

1,9 ± 0,9

1,5 ± 0,8

1,1 ± 0,5 a

Shuffle MI 1ºT

1,7 ± 1,1

2,5 ± 1,4

1,5 ± 0,8

Shuffle MI 2ºT

1,3 ± 0,6

1,8 ± 1,8

1,4 ± 1,2

Shuffle MI total

1,5 ± 0,7

2,1 ± 1,2

1,4 ± 0,8

Shuffle AI 1ºT

0,6 ± 0,9

0,9 ± 0,8

0,7 ± 0,6

Shuffle AI 2ºT

0,4 ± 0,8

0,6 ± 0,8

0,5 ± 0,6

Shuffle AI total

0,5 ± 0,8

0,8 ± 0,6

0,6 ± 0,5

53,0 ± 7,1

T1vs.T2

T2vs.T3

T1vs.T3

-1,15 G&

0,13 T

-1,02 G&

0,42 P&

-0,24 P&

0,22 P&

0,42 P&

0,29 P&

0,72 M&

0,45 P&

-0,01 T

0,50 P&

0,33 P&

-0,12 T

-0,19 T

-0,35 P&

-0,73 M&

-1,12 G&

0,69 M&

-0,68 M&

-0,04 T

0,33 P&

-0,31 P&

0,10 T

BI = baixa intensidade; MI = moderada intensidade; AI = alta intensidade; T = trivial; P = pequeno; M = moderado; G = grande;
a = diferença significante para T1; * = diferença significante para o primeiro tempo (p < 0,05); & = mínima alteração importante.

79

Considerando o jogo reduzido como um todo, não foi observada significância para
o fator momento referente a todas ações técnicas (Tabela 4). Comparando-se as ações
técnicas realizadas nos dois tempos do jogo reduzido, observou-se redução do número
total de envolvimentos no segundo tempo no momento T1 (t = 2,2; p = 0,04),
Não foram observadas diferenças entre os valores de PSE reportados pelos atletas
durante o jogo reduzido, para os três momentos de avaliação (T1, T2 e T3). Foi observado
significância para os valores de PSE reportados no jogo reduzido considerando o fator
tempo de jogo nos momentos T1 (F = 36,9; p < 0,001), T2 (F = 25,9; p < 0,001) e T3 (F =
63,4; p < 0,001). Nos três momentos foram observados maiores valores de PSE no 2º
tempo e PSE-sessão comparados a PSE no 1º tempo (p < 0,001). A tabela 4 expõe os
valores de tamanho de efeito e os resultados da análise de mínima alteração importante.

Tabela 4. Ações técnicas realizadas durante as partidas de jogo reduzido.
Momento

Tamanho do efeito

T1

T2

T3

Arremesso certo
1º tempo

2,3 ± 1,2

2,1 ± 2,2

2,8 ± 2,0

2º tempo

2,5 ± 2,0

2,9 ± 2,0

3,3 ± 2,3

Total

4,7 ± 2,8

5,0 ± 3,6

6,1 ± 3,2

Total arremesso
1º tempo

5,7 ± 2,6

5,7 ± 2,5

6,3 ± 2,6

2º tempo

6,1 ± 3,6

6,2 ± 2,4

6,6 ± 2,6

Total

11,4 ± 6,0

11,9 ± 4,3

13,0 ± 4,4

Passe certo
1º tempo

11,2 ± 3,1

11,3 ± 2,8

11,3 ± 3,4

2º tempo

10,1 ± 4,1

11,5 ± 4,1

11,5 ± 3,2

Total

22,3 ± 6,2

22,8 ± 5,5

22,8 ± 5,5

Total passe
1º tempo

11,8 ± 3,2

12,5 ± 2,7

11,7 ± 3,3

2º tempo

10,5 ± 4,3

12,7 ± 4,1

11,9 ± 3,0

Total

23,3 ± 6,3

25,3 ± 5,3

23,6 ± 5,1

Desarme realizado
1º tempo

1,3 ± 1,0

1,7 ± 1,3

2,1 ± 1,8

2º tempo

1,7 ± 1,0

1,9± 1,9

1,8 ± 2,0

Total

3,0 ± 1,4

3,6 ± 2,5

3,9 ± 2,8

T2vs.T1

T3vs.T2

T3vs.T1

0,08 T

0,33 P&

0,47 P&

0,09 T

0,26 P&

0,31 P&

0,09 T

0,00 T

0,09 T

0,33 P&

-0,32 P&

0,05 T

0,13 T

0,44 P&

0,31 P&
*

T = trivial; P = pequeno; M = moderado; G = grande; b = diferença significante para T2; = diferença significante para
o primeiro tempo (p < 0,05); & = mínima alteração importante.
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Tabela 4. Ações técnicas realizadas durante as partidas de jogo reduzido (continuação).
Momento

Tamanho do efeito

T1

T2

T3

Rebote
1º tempo

3,7 ± 1,1

3,6 ± 2,0

3,4 ± 1,2

2º tempo

2,5 ± 2,3

3,0 ± 2,0

3,5 ± 2,0

Total

6,1 ± 2,4

6,7 ± 3,1

6,9 ± 2,5

Finta com bola
1º tempo

3,2 ± 1,9

2,8 ± 1,6

3,9 ± 2,2

2º tempo

2,7 ± 1,9

2,4± 1,9

3,4 ± 2,2

Total

6,0 ± 3,3

5,3 ± 3,0

7,3 ± 3,6

Envolvimentos
1º tempo

29,1 ± 6,4

28,6 ± 4,9

29,3 ± 5,3

*

28,3 ± 7,4

28,3 ± 5,8

57,0 ± 10,3

57,8 ± 9,7

2º tempo

26,2 ± 8,2

Total

55,9 ± 13,0

T2vs.T1

T3vs.T2

T3vs.T1

0,19 T

0,07 T

0,30 P&

-0,23 P&

0,63 M&

0,39 P&

0,10 T

0,08 T

0,17 T

-0,03 T

-0,075 T

-0,11 T

PSE
1º tempo

4,8 ± 1,3

4,8 ± 0,9

4,5 ± 0,9

2º tempo

7,2 ± 1,4*

7,3 ± 1,5*

7,1 ± 1,0*

Total

6,8 ± 1,1*

6,8 ± 1,5*

6,7 ± 1,3*

T = trivial; P = pequeno; M = moderado; G = grande; b = diferença significante para T2; * = diferença significante para
o primeiro tempo (p < 0,05); & = mínima alteração importante.

5.8 Comparação entre os grupos com melhor e pior desempenho nos testes físicos

Os resultados referentes à comparação do desempenho no jogo reduzido entre os
grupos com melhor e pior desempenho nos testes físicos estão expostos na Tabela 5.
Observou-se que os atletas com melhor desempenho no Yo-yo IR1 apresentaram maior
tempo dedicado à corrida (t = 2,35; p = 0,02) e número de fintas com bola (t = 2,51; p =
0,01) comparado a seus pares com pior desempenho, enquanto o grupo com melhor
desempenho no teste T mostrou maior número de fintas com bola (t = -3,42; p = 0,001).
Os atletas com melhor desempenho no supino reto não apresentaram diferenças tanto para
as ações de deslocamento como para as ações técnicas realizadas no jogo reduzido em
relação aos atletas com pior desempenho (p > 0,05), ao passo que o grupo com melhor
desempenho no leg press demonstrou maior número de fintas com bola (t = 2,38; p =
0,02) comparados ao grupo com pior desempenho.
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Tabela 5. Ações de deslocamento e técnicas realizadas nos jogos reduzidos pelos grupos com melhor e pior desempenho nos testes físicos.
Yo-yo IR1

Teste T

Supino reto

Leg press

Melhor

Pior

Melhor

Pior

Melhor

Pior

Melhor

Pior

Parado/andar

51,5±7,7

55,2±7,4

54,5±8,2

52,2±7,1

53,7±8,8

53,0±6,7

54,7±7,3

51,9±8,0

Trote

19,2±4,2

18,5±5,1

18,7±3,9

19,1±5,4

19,3±5,6

18,4±3,6

18,3±4,1

19,5±5,2

*

17,7±3,9

19,0±4,4

19,4±3,7

18,6±4,8

19,4±3,9

18,6±3,7

19,5±4,4

Corrida

20,4±3,8

Sprint

3,2±1,3

2,8±1,1

2,8±1,0

3,2±1,4

2,8±0,9

3,1±1,4

2,7±1,0

3,3±1,3

Salto

1,7±0,4

1,7±0,3

1,6±0,3

1,8±0,3

1,6±0,4

1,8±0,3

1,7±0,3

1,7±0,4

Shuffle BI

1,2±0,7

1,7±0,8

1,4±0,7

1,5±0,8

1,3±0,7

1,6±0,8

1,4±0,7

1,5±0,8

Shuffle MI

1,6±1,0

1,6±0,9

1,3±0,3

1,8±1,1

1,3±0,7

1,6±0,8

1,4±1,0

1,8±0,8

Shuffle AI

0,8±0,7

0,4±0,4

0,4±0,4

0,6±0,7

0,6±0,6

0,6±0,6

0,7±0,6

0,5±0,5

Arremesso certo

5,9±3,3

4,6±2,9

5,0±2,4

5,5±3,8

5,7±3,7

4,8±2,5

6,0±3,4

4,5±2,7

Arremesso total

13,3±5,6

10,9±3,8

12,2±4,3

11,9±5,4

11,0±5,3

13,0±4,3

12,5±4,8

11,5±4,9

Passe certo

23,0±5,0

22,2±6,2

23,2±5,9

21,9±5,2

21,1±5,6

24,0±5,3

22,2±5,3

23,0±5,9

Passe total

24,5±4,8

23,6±6,2

24,5±5,9

23,5±5,1

22,7±5,4

25,3±5,3

23,6±5,3

24,4±5,8

Desarme

3,2±2,6

3,7±1,9

3,1±2,4

3,8±2,0

3,5±2,1

3,4±2,5

3,6±2,3

3,3±2,3

Rebote

6,5±2,4

6,6±2,8

6,2±2,6

6,9±2,6

6,0±2,5

7,0±2,6

6,3±2,5

6,7±2,7

Finta com bola

7,4±3,2*

5,0±3,0

7,6±3,2*

4,6±2,6

6,0±3,3

6,3±3,4

7,3±2,7*

5,0±3,5

Envolvimento

59,0±11,6

54,7±9,8

59,0±10,1

54,6±11,3

55,0±11,0

58,6±10,5

58,3±11,2

55,3±10,4

BI = baixa intensidade; MI = moderada intensidade; AI = alta intensidade; * diferença significante para o grupo pior desempenho (p < 0,05).

82

6 DISCUSSÃO

Os principais resultados desta tese foram: o comportamento da carga interna de
treinamento refletiu o delineamento do plano de treinamento periodizado, com valores
mais altos na etapa de intensificação e mais baixos no tapering. Essa dinâmica da carga
interna acarretou maior estado de fadiga e menor valor de energy index na etapa de
intensificação (vs. tapering) mas não alterou o estado de vigor, a tolerância ao estresse e
a concentração de testosterona salivar dos jogadores de basquetebol adolescentes.
O programa de treinamento foi eficaz para a melhora do desempenho de força,
velocidade e resistência à fadiga; afetou positivamente o padrão de comportamento
referente as ações de deslocamento a condição de jogo reduzido em jogadores de
basquetebol adolescentes; e apresentou um efeito pequeno no comportamento das ações
técnicas na condição de jogo reduzido; os atletas com maior nível de aptidão física
apresentaram melhor desempenho nas ações de deslocamento e ações técnicas.
Enquanto a falta de um grupo controle limita conclusões definitivas, os resultados
do estudo sugerem a eficácia da adoção da estratégia de intensificação do treinamento
baseada na concentração das cargas de força para jovens jogadores de basquetebol. Essa
eficácia é demonstrada a partir do incremento de desempenho, considerando os diferentes
indicadores físicos e técnicos, pelo impacto positivo do nível de desempenho físico nas
variáveis técnicas, e pela ausência de interferência negativa do modelo de intensificação
nas respostas hormonais e comportamentais, indicando que os jovens jogadores lidaram
apropriadamente com o estresse imposto pelo modelo.

6.1 Carga interna de treinamento, concentração de testosterona, tolerância ao
estresse e estados de humor
A CIT do treinamento de força e a CIT acumulada foram maiores durante a
intensificação comparadas à etapa de tapering. Esse resultado era esperado, uma vez que
os atletas cumpriram quatro sessões adicionais de treinamento de força por semana
durante a etapa de intensificação. Essa dinâmica de distribuição da CIT nas etapas de
intensificação e tapering foi similar ao observado em investigações anteriores conduzidas
com atletas adultos (COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b; MOREIRA et al.,
2013a; FREITAS, V. et al., 2014). Recentemente, Freitas, C. et al. (2014) e Gomes et al.
(2013) também mostraram que a etapa de intensificação acarretou valores mais elevados
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de CIT, comparados ao tapering em jovens jogadores de futebol e tênis, respectivamente,
e indicaram a sensibilidade do método PSE da sessão para o monitoramento da CIT em
períodos de intensificação das cargas em atletas jovens. Os resultados do presente estudo
não só corroboram esses achados (FREITAS, C. et al., 2014; GOMES et al., 2013), mas
também indicam que o método PSE da sessão pode representar eficientemente a CIT, seja
em períodos mais curtos ou mais longos de intensificação do treinamento, bem como
durante etapas de tapering em atletas adolescentes de modalidades esportivas coletivas.
No presente estudo, observou-se valores médios de CIT-AC de 3793 U.A. na
etapa de intensificação e 1851 U.A. no tapering, o que representou uma redução de ~50%
da magnitude da CIT durante a etapa de tapering. Coutts et al. (2007a) reportaram valores
inferiores de CIT durante seis semanas de intensificação (2226 U.A.), mas similares no
período de uma semana de tapering (1419 U.A.) em jogadores adultos semi-profissionais
de rúgbi, indicando uma redução de ~37% na CIT no tapering. Freitas, V., et al. (2014),
por sua vez, mostraram valores ligeiramente superiores na etapa de intensificação (4427
U.A.), mas similares no tapering (2041 U.A.), o que representou uma queda de ~53% da
magnitude da CIT, em jogadores adultos profissionais de voleibol. Estudos com atletas
jovens demonstraram valores de CIT similares. Freitas, C., et al. (2014) reportaram uma
redução de ~47% da CIT na etapa de tapering, com valores de ~3800 U.A. na
intensificação e ~2000 U.A. no tapering em jovens jogadores de futebol (16 ± 0,5 anos),
enquanto Gomes et al. (2013) apontaram uma redução de ~40% da CIT no tapering, com
valores de ~3300 e 2000 U.A. nas etapas de intensificação e tapering, respectivamente,
em atletas jovens de tênis (18,5 ± 0,4 anos).
Em geral, esses resultados apontam uma tendência para: i) a magnitude da CIT
aplicada durante a etapa de intensificação, com valores oscilando entre 3500 e 4500 U.A.;
ii) para um percentual de redução da CIT em torno de 40 a 50% na etapa de tapering.
Interessantemente, esses valores corroboram estudos anteriores referentes a análise das
melhores estratégias de tapering, que apontam que os maiores ganhos de desempenho são
atingidos com uma redução de 40-60% do volume total de treinamento pré-tapering
(BOSQUET et al., 2007; MUJIKA, 2010).
Adicionalmente, esses resultados demonstram que os atletas da presente amostra
foram submetidos a cargas elevadas na primeira etapa e redução significante e substancial
das mesmas durante a etapa subsequente. Ainda se deve observar que a CIT referente ao
treinamento de força foi o componente de maior contribuição para o aumento da CIT
durante a etapa de intensificação (representou 60 e 65% do valor semanal da CIT-AC), e
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que a PSE da sessão reportada no treinamento de força durante a intensificação foi mais
elevada em relação ao tapering. Esses resultados indicam que os jogadores de basquetebol
adolescentes cumpriram apropriadamente a etapa de intensificação baseada na
concentração das cargas de força, bem como a etapa de tapering, proposta pelo programa
de treinamento.
Alguns autores apontam que os estados de OR e OT devem ser interpretados como
um continuum composto pelos estágios distúrbio da homeostase, adaptação e mal
adaptação dos eixos hipotalâmicos (ex. HPA e HPG), afetando a concentração de alguns
hormônios, como por exemplo a testosterona (MEEUSEN et al., 2013). Uma vez que esse
hormônio está diretamente associado ao desempenho físico (CARDINALE; STONE,
2006), uma queda na concentração de testosterona pode, de certa forma, representar uma
ameaça ao desempenho esportivo. Portanto, é importante destacar que apesar dos valores
elevados de CIT, o grupo de atletas adolescentes analisados não apresentou alterações na
concentração de testosterona salivar.
Gomes et al. (2013) apontaram respostas semelhantes, em investigação com
jovens tenistas. Esses atletas também não apresentaram alterações na concentração de
testosterona salivar durante quatro semanas de intensificação e uma semana de tapering.
Coutts et al. (2007a) apontaram redução similar da concentração plasmática de
testosterona após seis semanas de treinamento em jogadores de rúgbi alocados em
diferentes grupos (intensificação e grupo controle), indicando que a magnitude das cargas
de treinamento utilizadas não afetou a dinâmica de comportamento desse hormônio. Em
conjunto, esses resultados apontam que períodos curtos de intensificação das cargas de
treinamento parecem não afetar a concentração de testosterona, tanto em atletas jovens
como em adultos. Esse tipo de resposta indica que atletas jovens são capazes de lidar
apropriadamente com o estresse proveniente de períodos de intensificação, desde que haja
o equilíbrio na aplicação das cargas de treinamento em um programa de treinamento,
alternando-se períodos com cargas elevadas e cargas reduzidas, de forma a evitar a
ocorrência de respostas adaptativas indesejadas.
O incremento do estado de fadiga em decorrência de períodos com cargas de
treinamento intensificadas tem sido exposto em estudos anteriores (AUBRY et al., 2014;
KENTTÄ; HASSMÉN; RAGLIN, 2006; PAPACOSTA; GLEESON; NASSIS, 2013).
Atletas adultos de caiaque (KENTTÄ; HASSMÉN; RAGLIN, 2006) e triátlon (AUBRY
et al., 2014) revelaram aumento do estado de fadiga e redução do energy index, após 3
semanas de intensificação das cargas de treinamento, com subsequente redução dos
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valores desses indicadores após duas semanas de tapering. Semelhantemente, atletas
adultos de judô apresentaram aumento do estado de fadiga após duas semanas de
intensificação (PAPACOSTA; GLEESON; NASSIS, 2014), e redução desses valores
após duas semanas de tapering. Halson et al. (2002) também reportaram aumento da
fadiga e redução do vigor após duas semanas de intensificação e restabelecimento dos
valores de estados de humor observados no baseline após duas semanas de tapering em
ciclistas adultos. O presente estudo corrobora essas investigações ao apontar que os
jogadores de basquetebol adolescentes apresentaram valores de fadiga elevados e de
energy index reduzidos durante a etapa de intensificação de cinco semanas, em
comparação a etapa de tapering. Coletivamente, esses resultados sugerem que cargas de
treinamento elevadas afetam os estados de humor em diferentes populações de atletas,
além de apontar para importância da etapa de tapering no sentido de evitar a aparição de
perfis indesejados de estado de humor (ex. perfil de iceberg invertido) em virtude de um
prolongado período de cargas elevadas.
As elevadas cargas de treinamento, porém, não afetaram a tolerância ao estresse
dos jovens atletas de basquetebol analisados. Freitas, C. et al. (2014) encontraram
resultados semelhantes em jogadores brasileiros de futebol na mesma faixa etária
(16,0±0,5 anos). Esses atletas foram submetidos a duas semanas de intensificação e duas
semanas de tapering, e não apresentaram alteração nos índices de tolerância ao estresse
referentes a fontes e sintomas durante cada etapa de treinamento. Por outro lado, Gomes
et al. (2013) analisaram tenistas em faixa etária mais elevada (18,5±0,4 anos) e reportaram
queda da tolerância ao estresse referente a sintomas durante uma etapa de intensificação
composta por quatro semanas e restabelecimento da condição inicial ao final de uma
semana de tapering. Esse comportamento também foi encontrado em outros estudos
conduzidos em atletas adultos submetidos a etapa de intensificação de 2 a 4 semanas, e
etapa de tapering de 1 a 2 semanas (COUTTS; SLATERRY; WALLACE, 2007;
HALSON et al., 2002; ROBSON-ANSLEY; BLANNIN; GLEESON, 2007). Esses
resultados também indicam a capacidade do jovem atleta lidar apropriadamente com a
demanda de estresse proveniente da aplicação das etapas de intensificação e tapering.
Evidências consistentes têm apontado que as adaptações decorrentes do estresse
imposto pelo treinamento têm um caráter sistêmico, o que sugere a necessidade de uma
abordagem multifatorial para a avaliação e monitoramento do processo (COUTTS et al.,
2007a; FREITAS, C., et al., 2014; MEEUSEN et al., 2013). Baseado nas respostas de
indicadores de diferentes dimensões, o presente estudo aponta para algumas proposições
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importantes: i) jovens atletas são aptos a lidar apropriadamente com a demanda de
estresse imposta por etapas de intensificação, tanto mais curtas como mais longas, desde
que sucedidas pela etapa tapering; ii) a individualização da prescrição do treinamento e
o monitoramento da carga interna de treinamento e da concentração de testosterona em
conjunto com a tolerância ao estresse e os estados de humor, sobretudo dos indicadores
relacionados a fadiga e vigor, são fatores de grande importância para o sucesso do
programa treinamento em grupos de atletas adolescentes.

6.2 Desempenho em testes físicos

O presente estudo demonstra que ao final do programa de treinamento, os atletas
obtiveram melhora do desempenho de força, velocidade e resistência à fadiga. Esses
resultados retratam que os atletas apresentaram respostas adaptativas de desempenho
físico favoráveis durante as etapas de intensificação e tapering, o que sugere a eficácia
do programa de treinamento utilizado.
O grupo de jovens jogadores de basquetebol apresentou melhora do desempenho
de força significante após a etapa de intensificação, representada pelo aumento da carga
levantada nos exercícios supino reto (21,5% e tamanho de efeito grande) e leg press 45º
(31,1% e tamanho de efeito grande). De maneira semelhante, Gorostioga et al. (1999)
também reportaram melhora significante no teste de 1-RM nos exercícios de leg press
(12,2%) e voador (23%), em jovens jogadores de handebol (14 a 16 anos) submetidos a
seis semanas com duas sessões adicionais de treinamento intensificado de força, ao passo
que os atletas que cumpriram somente o treinamento de quadra não demonstraram
alterações para esse atributo físico. Ao contrário, Coutts et al. (2007b) mostraram que
atletas de rúgbi expostos a seis semanas de intensificação não demonstraram alterações
significantes na carga levantada no teste de 3-RM nos exercícios agachamento e supino
reto. Deve-se destacar que nessa última investigação, os autores propuseram a
intensificação baseada no aumento de volume no treinamento de campo e de força
(COUTTS et al., 2007b). Em conjunto, esses resultados demonstram a importância em se
considerar os conteúdos de treinamento aplicados ao se elaborar a etapa de intensificação,
uma vez que a escolha dos mesmos pode interferir diretamente nas respostas adaptativas
de desempenho.
A etapa de tapering, por sua vez, não trouxe alterações no desempenho de força,
tanto nos membros superiores como nos membros inferiores, apesar da redução observada
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no estado de fadiga. Coutts et al. (2007b) também não reportaram mudanças no
desempenho de força de jogadores de rúgbi após uma semana de tapering. Em geral esses
resultados sugerem que o estado de fadiga acumulado durante a etapa de intensificação
não afeta o desempenho em tarefas de força tanto em atletas adultos como em jovens.
Paralelamente, o grupo analisado demonstrou melhora de desempenho
significante no teste T após a intensificação (4% e tamanho de efeito moderado), mantida
ao final do tapering. Esses resultados corroboram os achados de Moreira (2008), em
jogadores adultos de basquetebol que obtiveram melhora de desempenho no teste T
(~4%) após seis semanas de intensificação das cargas de força, sem que novo incremento
de desempenho fosse observado ao final de duas semanas de tapering. Considerando-se
o programa de treinamento como um todo, Gomes et al. (2013) reportaram melhora
similar do desempenho no teste T (~5%) em tenistas jovens submetidos a quatro semanas
de intensificação e uma semana de tapering. Em conjunto, esses resultados indicam que
a etapa de intensificação pode levar ao incremento no desempenho do teste T, a despeito
da possível fadiga acumulada, e ainda, que testes de curta duração e alta intensidade
parecem não ser influenciados negativamente pelo estado de fadiga gerado nessa etapa,
tanto em atletas jovens como adultos de basquetebol. Ademais, os resultados sugerem a
eficácia do programa de intensificação das cargas de treinamento de força para melhora
do desempenho de velocidade.
Uma possível explicação para essa melhora, sem a ocorrência de sessões de
treinamento específicas para o desenvolvimento desse atributo, está na relação entre o
desempenho de força e velocidade. Comfort et al. (2014), por exemplo, mostraram a
correlação entre a carga máxima absoluta levantada no agachamento e o tempo de sprint
de 5 metros (r = -0,59), bem como entre a carga máxima relativa levantada no
agachamento e o tempo de sprint de 20 metros (r = -0,67) em uma amostra composta por
trinta e quatro jovens jogadores de futebol na faixa etária de 17,2 ± 0,6 anos.
Corroborando essa ideia, nota-se que no presente estudo, os desempenhos de força e
velocidade apresentaram uma dinâmica do comportamento similar durante as etapas de
intensificação (melhora) e tapering (manutenção).
O grupo de jovens atletas de basquetebol analisado nesta tese obteve uma melhora
do desempenho significante no Yo-yo IR1 (24,1% e tamanho de efeito grande) ao final da
etapa de intensificação. Estudos anteriores têm apontado resultados conflitantes para o
efeito de períodos de intensificação das cargas de treinamento no desempenho de
resistência à fadiga. Coutts et al. (2007a), por exemplo, mostraram uma queda de ~10%
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no desempenho no Multistage Fitness Test (MSFT) após seis semanas de intensificação
em jogadores adultos de rúgbi. Semelhantemente, Moreira (2008) reportou queda de
~11% no desempenho no Yo-yo intermittent endurance test em jogadores adultos de
basquetebol submetidos a um programa com seis semanas de intensificação das cargas de
treinamento de força. Entretanto, o presente estudo corrobora os resultados de Buchheit
et al. (2013a), que demonstraram melhora de ~42% no desempenho no Yo-yo IR2 após
duas semanas de intensificação em jogadores adultos de futebol australiano.
De fato, cientistas da área têm debatido de forma recorrente qual seria a dinâmica
mais adequada para o desempenho de resistência à fadiga em decorrência da aplicação de
períodos de intensificação das cargas de treinamento. Recentemente, Aubry et al. (2014)
analisaram a dinâmica de comportamento do desempenho de resistência à fadiga em
triatletas adultos submetidos a três semanas de intensificação e quatro semanas de
tapering. Esses autores mostraram que onze atletas desse grupo apresentaram um estado
de ORF após a intensificação, caracterizado por queda de desempenho e estado de fadiga
elevado, enquanto doze atletas apresentaram somente o estado de fadiga acumulado. O
estudo mostrou que o melhor desempenho de resistência à fadiga foi atingido após a
segunda semana de tapering, e ainda que o grupo que apresentou somente o estado de
fadiga acumulada demonstrou melhora de desempenho grande, ao passo que o grupo em
ORF apresentou melhora de desempenho pequena. Com esses resultados, os autores
sugeriram que o estado de ORF ao final da etapa de intensificação pode não ser a
estratégia mais eficaz para a melhora do desempenho de resistência à fadiga. No entanto,
um maior número de investigações com delineamentos semelhantes dever ser conduzidos
para uma maior elucidação dessa temática, sobretudo em modalidades esportivas
coletivas.
Por outro lado, é bem estabelecido que a etapa de tapering é capaz de promover a
redução do estado de fadiga instaurado durante a intensificação e elevar o desempenho
de resistência à fadiga a níveis superiores em comparação ao início do programa de
treinamento e ao final da etapa de intensificação. Na presente tese, a etapa de tapering
promoveu melhora significante no desempenho Yo-yo IR2 (13,8% e tamanho de efeito
pequeno) em concomitância com a redução do estado de fadiga. Esse resultado corrobora
os achados de Coutts et al. (2007a), que demonstraram uma melhora de ~14% no teste
MSFT em jogadores de rúgbi após uma semana de tapering. Semelhantemente,
Papacosta, Gleeson e Nassis (2013) apontaram melhora de ~8% no tempo médio em teste
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de sprint repetido em judocas adultos, enquanto Coutts, Wallace e Slattery reportaram
melhora de ~7% no teste de 3km contra o relógio em triatletas.
Adicionalmente, é importante considerar que esta tese sugere a eficácia do modelo
de intensificação das cargas de treinamento de força, seguida por uma etapa de tapering,
para a melhora significante do desempenho de resistência à fadiga (41,3% e tamanho de
efeito grande) em jovens atletas. Estudos anteriores também apontaram melhora desse
atributo físico em decorrência do modelo de intensificação e tapering em atletas adultos
de rúgbi (~5%) (COUTTS et al., 2007a), judô (~6%) (PAPACOSTA; GLEESON;
NASSIS, 2013), triátlon (~4%) (AUBRY et al., 2014; COUTTS; SLATTERY;
WALLACE, 2007), e ainda em jovens tenistas (~23%) (GOMES et al., 2013).
Ao se analisar os efeitos das etapas de intensificação e tapering separadamente,
assim como considerando-se o programa de treinamento como um todo, os resultados
indicam a importância de um equilíbrio adequado entre etapas com cargas elevadas e
períodos de recuperação para o desenvolvimento da aptidão de resistência à fadiga. A
etapa de intensificação deve acarretar um estado de fadiga acumulada, entretanto, sem
fazer com que o atleta atinja o estado de overreaching, o que poderia prejudicar o
processo de treinamento implementado. A etapa de tapering, por sua vez, deve promover
uma redução do estado de fadiga, uma vez que somente após essa redução atletas de
diferentes faixas etárias conseguem alcançar o melhor desempenho de resistência à
fadiga.
Em geral, um número considerável de investigações tem reportado a eficiência da
utilização de etapas de intensificação e tapering para a melhora do desempenho físico em
atletas adultos (AUBRY et al., 2014; COUTTS et al., 2007a; COUTT et al., 2007b;
COUTTS; SLATTERY; WALLACE, 2007; HALSON et al., 2002). Em acordo com o
presente estudo, Gomes et al., (2013) também demonstraram que um programa de
treinamento com 4 semanas de intensificação e 1 semana de tapering trouxe melhora do
desempenho no Yo-yo IR1, no teste T e na carga levantada nos exercícios supino reto e
leg press 45º em tenistas jovens. Portanto, os resultados demonstram não só que o jovem
atleta é capaz de lidar apropriadamente com o estresse gerado por essa intervenção de
treinamento, como também, indicam que essa estratégia é eficaz para a melhora do
desempenho físico tanto em modalidades esportivas individuais, como coletivas.
Ademais, o presente estudo mostra que a estratégia de intensificação das cargas de
treinamento de força provoca, além do incremento no desempenho de força, melhora no
desempenho de velocidade e resistência à fadiga.
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É importante destacar que as evidências acerca das melhores formas para se
organizar a etapa de intensificação ainda são incipientes, tanto no que diz respeito aos
conteúdos aplicados como em relação à magnitude de incremento da carga durante essa
etapa. O presente estudo é inovador ao considerar o aumento do volume de treinamento
de força para intensificação das cargas e ao apontar os efeitos desta estratégia na
população de atletas adolescentes. Assim, futuros estudos que comparem conteúdos de
treinamento aplicados na intensificação, bem como a magnitude do incremento no
volume de treinamento durante esta etapa, considerando diferentes faixas etárias, são
necessários para ajudar treinadores a elaborar seus planejamentos de maneira mais
acurada.

6.3 Desempenho em jogos reduzidos

A escolha do modelo de intensificação/tapering tem por objetivo causar melhora
no desempenho físico, que possa alterar de forma positiva o comportamento dos
jogadores durante a condição de jogo e, em última instância, aumentar as possibilidades
de sucesso competitivo em modalidades esportivas coletivas. Apesar da importância de
se compreender as implicações do programa de treinamento no comportamento em
situações que se assemelham à competição, pelo conhecimento do autor, este é o primeiro
estudo que buscou examinar os efeitos das etapas de intensificação e tapering no
desempenho na condição de jogo.
A presente tese mostra que a etapa de intensificação acarretou melhora do
comportamento referente a importantes ações de deslocamento realizadas durante o jogo
reduzido, sem que incrementos adicionais ocorressem após o tapering. Essa melhora foi
caracterizada pela redução do tempo dedicado à ação parado/andar, e aumento do tempo
na ação de corrida durante a partida. Além disso, também merece destaque o fato do
programa de treinamento como um todo ter promovido a redução do tempo dedicado às
ações de shuffle de baixa intensidade. Em geral, esses resultados apontam para eficácia
do modelo no que diz respeito a melhora no padrão de comportamento referente às ações
de deslocamento realizadas na condição de jogo reduzido.
A melhora nos padrões de deslocamento durante a condição de jogo era esperada,
tendo em vista o incremento do desempenho nos testes físicos apresentado pelo grupo.
Em acordo com este apontamento, observa-se que o desempenho no Yo-yo IR1
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influenciou as ações de deslocamento realizadas pelos jogadores de basquetebol
adolescentes durante o jogo reduzido.
Os atletas com melhor desempenho no Yo-yo IR1 tiveram maior tempo dedicado
às ações de corrida, corroborando investigações anteriores que apontaram a associação
entre o desempenho em testes de resistência à fadiga e a distância percorrida (total e em
alta intensidade) em diversas modalidades esportivas coletivas (BRADLEY et al., 2011a;
CASTAGNA et al., 2009; KRUSTRUP et al., 2003; REBELO et al., 2014; SOUHAIL et
al., 2010). Especificamente no basquetebol, Ben-Abdelkrim et al. (2010) mostraram
associação entre o desempenho obtido no teste de shuttle-run de 20m e distância
percorrida em alta intensidade durante a partida (r = 0,64) em jovens atletas tunisianos
(18,2 ± 0,5 anos), enquanto Narazaki et al. (2009) reportaram correlação significante entre
o VO2max e o tempo dedicado a ações de salto/corrida durante a simulação do jogo (r =
0,96) em quatro jogadores da NCAA.
Semelhantemente

ao

presente

estudo,

investigações

prévias

também

demonstraram que programas de treinamento que causaram melhora do desempenho em
testes de resistência à fadiga, trouxeram aumento das distâncias percorridas na ação de
corrida durante o jogo em jovens jogadores de futebol (BUCHHEIT et al., 2013b;
HELGERUD et al., 2001; IMPELLIZZERI et al., 2006).
Entretanto, é importante considerar que nem sempre as alterações na aptidão de
resistência à fadiga são acompanhadas por mudanças nos padrões de deslocamento na
condição de jogo. Nesse sentido, Buchheit et al. (2013b) apontaram que, dependendo da
posição analisada, a aptidão para resistência à fadiga pode não limitar a realização de
ações de alta intensidade durante a partida em jogadores de futebol elite entre 13 e 18
anos. Os autores mostraram que apesar da queda de desempenho em testes de resistência
à fadiga, zagueiros e laterais percorreram maiores distâncias em alta intensidade durante
o jogo (BUCHHEIT et al., 2013b). O presente estudo também aponta que o incremento
adicional de desempenho no Yo-yo IR1 após a etapa de tapering não se refletiu em nova
alteração nos padrões de deslocamento durante o jogo reduzido.
Em conjunto, os resultados sugerem que, a partir de determinado nível de aptidão
física, a capacidade de resistir à fadiga parece não ser um fator limitante para as ações de
deslocamento realizadas durante o jogo em jovens jogadores de elite, não só no futebol
como também no basquetebol. Entretanto, pelo menos até se atingir este determinado
nível de aptidão de resistência à fadiga, a melhora do desempenho neste atributo físico
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pode ser benéfica para o desempenho físico na condição de jogo, ao aumentar as
possibilidades do atleta se deslocar em alta intensidade.
Por outro lado, nota-se que o desempenho nos testes de velocidade e força não
influenciaram as ações de deslocamento realizadas durante a partida de jogo reduzido.
Esse resultado não está de acordo com o estudo de Ben Abdelkrim et al. (2010), que
reportaram associação significante entre o desempenho no teste T (tempo de execução) e
a distância percorrida em ações de shuffle de alta intensidade (r = -0,68) por jovens
jogadores de basquetebol durante a partida. Entretanto, é razoável considerar que o
desempenho nesses atributos físicos possa apresentar uma influência maior na análise do
desempenho em ações de alta intensidade e curta duração observadas durante o jogo,
como no caso da velocidade de sprint e/ou altura de salto, o que de certa maneira
justificaria os resultados encontrados nesta tese. Mendez-Villanueva et al. (2010), por
exemplo, mostraram que jovens jogadores de futebol de elite (16,7 ± 0,7 anos) com
melhor desempenho em teste de velocidade (10m) realmente conseguem atingir maior
velocidade absoluta de corrida durante a partida, constituindo-se em um indicador de que
esse tipo de análise possa ser mais sensível a influência do desempenho de força e
velocidade.
O impacto do nível de aptidão física no desempenho e sucesso competitivo tem
sido alvo de constante debate entre cientistas do esporte (BEN-ABDELKRIM et al., 2010;
BUCHHEIT et al., 2013b; CARLING, 2013; MENDEZ-VILLANUEVA et al., 2010;
RAMPININI et al., 2009). Em geral, tem-se demonstrado a relevância de inúmeros
fatores, além da aptidão física, no padrão de ações realizadas durante o jogo em
modalidades esportivas coletivas, como, por exemplo, esquema tático utilizado
(BRADLEY et al., 2011b), estratégias de pacing adotadas durante a partida (BRADLEY;
NOAKES, 2013), nível do adversário (RAMPININI et al., 2007a) e placar do jogo
(BRADLEY; NOAKES, 2013). Entretanto, os resultados do presente estudo apontam
para importância do desenvolvimento da aptidão física, destacadamente o desempenho
no Yo-yo IR1, durante o processo de formação de jogadores de basquetebol, de forma a
minimizar as restrições ao deslocamento destes atletas na situação de competição; e ainda,
para a eficácia do modelo de intensificação baseado na concentração das cargas de força
no que diz respeito ao aumento das possibilidades de deslocamento na condição de jogo.
Apesar da melhora do desempenho físico durante o jogo, o padrão de
comportamento técnico não foi afetado pelo programa de treinamento, uma vez que não
ocorreram alterações significantes na frequência das ações de arremesso (certo e total),
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passe (certo e total), desarme, rebote e finta com bola, bem como no número total de
envolvimentos. Poucos estudos examinaram o efeito de determinado programa em
variáveis de desempenho técnico-tático avaliadas na condição de jogo. Em contraste com
os resultados aqui apresentados, Helgerud et al. (2001) demonstraram que jovens
jogadores de futebol (18,1 ± 0,8 anos) que aumentaram o VO2max, em função de um
programa de treinamento (oito semanas) com duas sessões adicionais por semana de
treinamento intervalado de alta intensidade, também obtiveram aumento do número de
envolvimentos durante o jogo.
Apesar da ausência de diferenças significantes entre os momentos, deve-se
considerar o aumento apresentado pelos atletas no número de arremessos certos (~30%
com tamanho de efeito pequeno), total de arremessos (~15% com tamanho de efeito
pequeno) e desarmes (~30% com tamanho de efeito pequeno). Esse comportamento pode
representar significância prática para o desempenho de jogadores de basquetebol durante
a partida. Bogdanis et al. (2007) mostraram que jovens jogadores de basquetebol (sub16)
submetidos a quatro semanas apenas com treinamentos específicos da modalidade,
alcançaram melhora semelhante no desempenho de arremessos e passes (em torno de
25%) utilizando testes técnicos específicos. Delextrat e Martinez (2013) demonstraram
melhora mais discreta no desempenho de arremessos (7,4%) e passe (6,8%) em testes
técnicos específicos para jogadores de basquetebol da categoria sub17, após seis semanas
com sessões de treinamento adicionais de jogo reduzido. Esses resultados indicam que a
utilização do modelo de intensificação baseado na concentração das cargas de força pode
causar impacto importante no aproveitamento técnico em jogadores de basquetebol
adolescentes. Adicionalmente, assumindo que as restrições inerentes ao tempo, regras e
organização do jogo reduzido podem limitar efeitos moderados e grandes nas ações
técnicas, e ainda, que a homogeneidade técnica dos atletas também impõe restrições a
alterações de grande magnitude, é razoável admitir que as mudanças observadas têm
significado prático importante e devem ser consideradas
Adicionalmente, é importante destacar que os atletas com melhor desempenho no
Yo-yo IR1, no teste T e no Leg press foram capazes de realizar maior número de fintas
com bola no jogo reduzido. Semelhantemente, estudos anteriores apontaram a associação
entre a aptidão física e o número de ações técnicas realizadas em partidas de rúgbi
profissional: Gabbett, Kelly e Pezet (2007) mostraram associação do desempenho em
testes de salto vertical (r = 0,44), velocidade com mudança de direção e velocidade de 20
e 40m (r = -0,46 a -0,48) com a habilidade de fintar o adversário sem a bola; Ross et al.
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(2015) reportaram associação entre a habilidade de fintar o adversário, com e sem a bola,
e o desempenho de velocidade de 10 e 20m (r = -0,87 e -0,70, respectivamente), assim
como entre o número de tackles realizados e o desempenho de velocidade 5, 10 e 40m e
(r = -0,32 a 0,38), salto horizontal (r = 0,50) e desempenho em teste de sprints repetidos
(r = -0,59); Smart et al. (2011) demonstraram associação entre o desempenho de
velocidade de 10m e a habilidade de fintar o adversário com a bola (r = -0,26), e entre o
índice de fadiga em teste de sprints repetidos e a taxa de ações realizadas durante o jogo
(r = -0,17).
Ao contrário do esperado, o presente estudo mostrou que os atletas com melhor
aptidão física foram capazes de realizar, apenas, um maior número de fintas com bola na
condição de jogo reduzido. É importante considerar que os resultados apresentados acima
mostram que, muitas vezes, o desempenho em testes físicos é capaz de fornecer um
percentual de explicação discreto para as ações técnicas realizadas na condição de jogo.
Essa condição possivelmente pode ser explicada pelo fato do desempenho em ações
técnicas em modalidades esportivas coletivas depender não somente do nível de aptidão
física, mas de uma extensa gama de fatores que atuam em conjunto, como, por exemplo,
habilidade técnica específica para realização da ação e capacidade de tomada de decisão.
Entretanto, conjuntamente, esses resultados permitem afirmar que o nível de aptidão
física pode exercer influência significativa para o desempenho de ações técnicas em
modalidades esportivas coletivas. O presente estudo mostra que essa influência também
ocorre no basquetebol, afetando nesse caso uma importante ação técnica ofensiva, uma
vez que a finta com bola, quando realizada de forma efetiva, pode estabelecer situação de
vantagem numérica e favorecer as possibilidades de sucesso da equipe em situação de
ataque.
Outro importante aspecto a ser destacado é a diferença de comportamento
apresentado pelos grupos durante os tempos do jogo. Nota-se que para todos os momentos
analisados, os atletas apresentaram queda significante de ações realizadas em alta
intensidade (corrida ou sprint), bem como maiores valores de PSE no segundo tempo do
jogo. A redução das ações realizadas em alta intensidade durante o segundo tempo da
partida tem sido observada em estudos com jogadores de futebol (BRADLEY; NOAKES,
2013; CARLING; DUPONT, 2011; RAMPININI et al., 2007a), basquetebol (BENABDELKRIM et al., 2010; BEN-ABDELKRIM; EL FAZAA; EL ATI, 2007), futsal
(BARBERO-ALVAREZ et al., 2008) e futebol australiano (AUGHEY, 2010), sendo
comumente atribuída a um estado de fadiga decorrente dos estímulos físicos realizados
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durante a partida (CARLING, 2013). Segundo Reilly, Drust e Clarke (2008), em esportes
que o desempenho precisa ser mantido por períodos prolongados, a fadiga se caracteriza
pela incapacidade de manutenção da taxa de trabalho necessária. Assim, é plausível
admitir que os jovens jogadores de basquetebol da presente investigação foram
acometidos pelo estado de fadiga no segundo tempo do jogo reduzido, nos diferentes
momentos de treinamento.
Apesar desse comportamento ter sido observado nos momentos de treinamento
distintos, os atletas demonstraram queda significante no número de envolvimentos com a
bola no segundo tempo do jogo reduzido apenas em T1. Esses resultados sugerem que os
jogadores de basquetebol adolescentes lidaram melhor com a condição de fadiga
decorrente do jogo após as etapas de treinamento aplicadas. É importante destacar o maior
percentual de queda do tempo dedicado nas ações de alta intensidade em T 1 (~30%), em
comparação aos demais momentos (~10 a 20%), o que denotaria um maior estado de
fadiga no jogo reduzido realizado antes da intervenção de treinamento, que por sua vez,
parece ter afetado o desempenho em ações técnicas. Uma possível explicação para esse
comportamento parece estar nível de aptidão física mais baixo observado em T1,
destacadamente do desempenho no Yo-yo IR1 (~40% inferior ao final do programa). Em
acordo, Rampinini et al. (2008) demonstraram queda na capacidade de executar passes
em distâncias curtas (CEPCD) em decorrência da fadiga da partida e de um protocolo de
simulação dos cinco minutos mais intensos de um jogo de futebol. Interessantemente,
esses autores mostraram associação negativa entre a queda da CEPCD e o desempenho
no Yo-yo IR1, que de certa forma dá suporte aos resultados do presente estudo.
Algumas investigações têm buscado examinar os efeitos da fadiga acumulada
durante o jogo no desempenho em ações técnicas. Em outra investigação realizada com
atletas jovens, Klusemann et al. (2013) apontaram que jogadores de basquetebol
australianos (17,8 ± 0,2 anos) apresentavam menor frequência de ações de corrida e sprint
e menor número de posses de bola em virtude da fadiga acarretada por jogos em dias
consecutivos durante um campeonato em formato de torneio, comparado a jogos
semanais da liga regular. De forma semelhante, Rampinini et al. (2009) analisaram os
jogadores de futebol durante uma temporada da série A italiana, dividindo-os em dois
grupos – “maior condição de fadiga” e “menor condição fadiga”, de acordo com a redução
da distância percorrida em alta intensidade do primeiro para o segundo tempo – e
demonstraram queda no número de envolvimentos com bola no segundo tempo de jogo
apenas para os atletas em “maior condição de fadiga”. Por outro lado, Carling e Dupont
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(2011) não reportaram redução na frequência de ações técnicas no segundo tempo de
jogo, apesar da queda apresentada na distância percorrida em alta intensidade por
jogadores da liga francesa de futebol.
Portanto, esses resultados demonstram não só que o estado de fadiga decorrente
dos estímulos físicos realizados durante o jogo pode afetar o desempenho de ações
técnicas em modalidades esportivas coletivas, como também que o nível de aptidão de
resistência à fadiga pode exercer influência na maneira como o estado de fadiga afeta o
desempenho técnico de jogadores de basquetebol adolescentes. Entretanto, é importante
a realização de maiores investigações acerca da influência da aptidão física no
comprometimento no desempenho em ações técnicas observadas em atletas jovens em
função do estado de fadiga durante a competição.
A ausência de uma abordagem que contemple a interação entre atletas, tanto da
mesma equipe como de equipes adversárias, pode ser considerada uma limitação na
perspectiva ecológica da análise de jogo no esporte coletivo (GRÉHAIGNE;
BOUTHIER; DAVID, 1997; McGARRY et al., 2002). Entretanto, ao analisar o
desempenho na condição de jogo, o presente estudo representa um avanço nas
investigações sobre a estratégia de intensificação e tapering.
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7 CONCLUSÕES

A partir dos resultados da presente tese pode-se concluir que etapas com
intensificação deliberada das cargas de treinamento de força proporcionam carga interna
de treinamento e estado de fadiga elevados em jogadores de basquetebol adolescentes,
que são atenuados após a etapa de tapering. Esta organização das cargas de treinamento,
porém, parece não afetar a concentração de testosterona e a tolerância ao estresse do grupo
analisado. Além disso, esse programa de treinamento acarreta melhora da aptidão física
(força, velocidade com mudança de direção e resistência à fadiga) e do padrão de
deslocamento na condição de jogo reduzido (redução do tempo na ação parado/andar, e
aumento do tempo na ação de corrida), e tem efeito “pequeno”, mas possivelmente
importante no comportamento técnico observado durante a condição de jogo reduzido.
Essas respostas adaptativas indicam que jogadores de basquetebol adolescentes são
capazes de lidar apropriadamente com o estresse proveniente da intensificação das cargas
de treinamento de força sucedida por uma etapa de tapering, e ainda, que essa estratégia
de treinamento é eficaz para a melhora do desempenho nesse grupo de atletas.
A presente tese também demonstra que o nível de aptidão física, destacadamente
os atributos de resistência à fadiga, influencia o desempenho na condição de jogo, tanto
no que diz respeito ao padrão das ações de deslocamento, como no que se refere à
execução de ações técnicas em jovens jogadores de basquetebol. Em uma perspectiva
prática, esse trabalho indica que técnicos e preparadores físicos devem estar atentos à
importância do desenvolvimento desse atributo físico no processo de formação de atletas
de basquetebol, pautando-se em um monitoramento sistemático dessas variáveis.
Por fim, esta tese mostra que um baixo nível de aptidão física favorece que
jogadores adolescentes de basquetebol atinjam estado de fadiga elevado durante a
condição de jogo, capaz de comprometer ações de deslocamento e o desempenho de ações
técnicas. Dessa forma, jovens atletas em menor condição de fadiga têm maiores
possibilidades de evitar essa queda no desempenho, sobretudo nas ações técnicas.
O treinamento esportivo é um processo complexo que envolve inúmeras variáveis
que atuam conjuntamente. Esse contexto exige que técnicos e cientistas do esporte sejam
capazes de compreender e lidar apropriadamente com a variação das respostas
apresentadas entre indivíduos (atletas), de maneira diária. Portanto, estratégias que
possam otimizar o processo de treinamento e, consequentemente, as respostas adaptativas
decorrentes dessa prática, são de extrema importância para incrementar as possibilidades
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de sucesso esportivo. A utilização de etapas com cargas de treinamento de força
intensificadas, alternadas com períodos de recuperação (tapering) constituem uma
estratégia eficiente para o desenvolvimento da aptidão física em jogadores de basquetebol
em processo de formação, sem representar uma demanda excessiva para esse grupo, e
ainda, causando impacto importante no desempenho em condição de jogo. O
monitoramento sistemático das respostas adaptativas decorrentes desse processo auxilia
técnicos e preparadores físicos a orientarem suas tomadas de decisão no que diz respeito
à elaboração e ajustes no programa de treinamento.
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ANEXOS
ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido
I – Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal
1. Dados do indivíduo
Nome completo:
Sexo:
RG:
Data de nascimento:
Endereço completo:
Telefone:
Email:
2. Responsável legal
Nome completo:
Natureza (grau de parentesco):
Sexo:
RG:
Data de nascimento:
Endereço completo:
Telefone:
Email:
II - Dados sobre a pesquisa científica
1. Título do Projeto de Pesquisa
O Efeito da intensificação do treinamento nas respostas imuno-endócrinas,
comportamentais e de desempenho em jovens atletas de basquetebol.
2. Pesquisador Responsável
Prof. Dr. Alexandre Moreira
3. Cargo/Função
Professor MS-5 EEFE-USP
4. Avaliação do risco da pesquisa:
x RISCO
RISCO BAIXO
RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR
MÍNIMO
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou
tardia do estudo)
5. Duração da Pesquisa
48 meses.
III - Explicações do pesquisador ao indivíduo ou seu representante legal sobre a
pesquisa, de forma clara e simples, consignando:
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: o estudo tem como objetivo principal
verificar o efeito de uma estratégia de organização do treinamento que denominamos
de “intensificação do treinamento”, a qual você será submetido durante o seu período
de treinamento e competição. Queremos examinar o efeito desta estratégia em
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2.

3.

4.

5.

parâmetros (indicadores; medidas) bioquímicos (imunológicos, hormonais), de
comportamento e de desempenho físico, técnico e tático. Conhecendo o efeito desta
estratégia nestes marcadores (indicadores; testes e parâmetros bioquímicos e de
comportamento), o seu treinador e a comissão técnica poderão melhorar o controle e
a organização do processo de treinamento, tornando-o mais seguro e eficaz.
Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos
procedimentos que são experimentais;
Durante o período inicial (intensificação) da investigação, você realizará seis sessões
semanais de treinamento de força, em conjunto com sessões de treinamento técnicotáticas, durante 6 semanas. Após as 6 semanas, a quantidade de sessões e a
intensidade do treinamento serão reduzidas e então, durante 2 semanas você realizará
as sessões de força (musculação) somente 2 x na semana. Depois disto, durante o
período de competição, você treinará normalmente, e irá de 2 a 3 vezes para o
treinamento de força, dependendo do calendário da competição e do número de
sessões de treinamento técnico e tático que irá realizar. Você preencherá
semanalmente questionários de tolerância ao estresse e estados de humor, além do
preenchimento diário da escala da PSE da sessão; estes questionários são os mesmos
que você já responde habitualmente durante a temporada. Você fornecerá amostras
de saliva, em repouso, no início do programa, após as 6 semanas de intensificação,
após as 2 semanas de “recuperação” e ao final do semestre. Nestes mesmos
momentos, realizará os testes motores e de desempenho técnico-tático, que está
acostumado a realizar; os testes motores serão o teste de salto vertical, teste de
velocidade com mudança de direção (T40), teste de sprints repetidos e YoYo Test
(teste de “vai e vem”). O teste de desempenho técnico-tático consistirá na realização
de um jogo reduzido de basquetebol, que será filmado para análise técnica e tática. É
importante ressaltar que todos os procedimentos seguirão padrões recomendados
internacionalmente e referenciados pela literatura.
Desconfortos e riscos esperados: não haverá nenhum risco para a sua integridade
física, mental ou moral, já que, você cumprirá sua rotina habitual de treinamento. Os
testes motores e de desempenho técnico-tático serão os mesmos testes utilizados no
dia a dia de sua rotina, e os questionários aplicados serão também os que você já vem
preenchendo regularmente. Os riscos são os inerentes a prática da sua atividade de
treinamento, e todos os cuidados com sua segurança e preservação da integridade
física serão adotados para que os testes sejam realizados da melhor forma possível e
com risco mínimo. As amostras de saliva são coletadas em recipiente plástico,
esterilizado, não oferecendo nenhum risco. Além disto, você não precisará de mais do
que cinco minutos para fazer a coleta salivar.
Benefícios que poderão ser obtidos: o conhecimento das respostas adaptativas
acarretadas pelo programa de treinamento aplicado em cada momento de coleta e
análise, nas diferentes etapas de treinamento, poderá trazer informações para você e
para seu técnico, no sentido de organizar e controlar apropriadamente a evolução do
seu desempenho.
Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo.
Não há procedimentos alternativos mais vantajosos a serem utilizados. As coletas
não são consideradas invasivas, e são facilmente realizadas.

IV - Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da pesquisa:
1. Exposição dos resultados e preservação da sua privacidade: os resultados
obtidos neste estudo serão publicados, independentemente dos resultados
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2.

3.

4.

5.

6.

encontrados, contudo, sem que haja a identificação dos indivíduos que prestaram
sua contribuição como sujeitos da amostra, respeitando assim a sua privacidade
conforme as normas éticas.
Despesas e remuneração decorrentes da participação no projeto de pesquisa:
você, como voluntário, estará isento de qualquer despesa decorrente desse projeto
de pesquisa e NÃO será remunerado pela participação no estudo.
Liberdade de consentimento: a sua permissão para a participação neste projeto
é voluntária, portanto, você ou seu responsável, estarão livres para negar esse
consentimento ou deixar de participar a qualquer momento deste estudo, sem que
isto lhe traga qualquer tipo de constrangimento.
Questionário: você e seu responsável terão acesso, a qualquer tempo, às
informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa.
Quaisquer perguntas sobre os procedimentos experimentais utilizados nesse
projeto ou informações adicionais que se fizerem necessárias são encorajadas.
Responsabilidade do participante: informações prévias sobre o seu estado de
saúde ou sensações incomuns já vivenciadas durante diferentes esforços físicos
poderão afetar a segurança e o nível de desempenho. Assim, você deve sempre
fornecer por completo tais informações quando solicitado pelos pesquisadores.
Disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à
saúde, decorrentes da pesquisa

V - Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo
acompanhamento da pesquisa, para contato em caso de intercorrências clínicas e
reações adversas.
Prof. Dr. Alexandre Moreira
Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade
de São Paulo. Av. Mello Moraes, 65 - Cidade Universitária - CEP 05508-030 São Paulo SP; Tel: 30918789; e-mail: alemoreira@usp.br
Bernardo Miloski
Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade
de São Paulo
VI - Consentimento pós-esclarecido
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que
me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. Como
responsável legal do participante, assumo conscientemente a autorização e
consentimento para a sua participação, entendendo que o mesmo pode interromper a
participação no projeto sem nenhuma penalidade.
São Paulo, _____/_____/_____

assinatura do sujeito da pesquisa
ou responsável legal

assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome legível)
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ANEXO II – Aprovação do comitê de ética em pesquisa
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ANEXO III – Escala de Percepção Subjetiva do Esforço

Retirado de: Nakamura, Moreira e Aoki (2010).
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ANEXO IV – Questionário Daily Analysis of Life Demands for Athletes (DALDA)

Retirado de: Moreira e Cavazzoni (2009).
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ANEXO V – Apêndice para as questões do DALDA
PARTE A
1 - Dieta. Considere se está comendo regularmente e em quantidades adequadas. Está
pulando refeições? Gosta das suas refeições?
2- Vida doméstica. Tem tido discussões com seus pais, irmãos ou irmãs? Pedem que faça
muitas tarefas em casa? Como está seu relacionamento com sua esposa / seu esposo?
Houve alguns acontecimentos diferentes em sua casa com relação à sua família?
3- Escola/Faculdade/Trabalho. Considere a quantidade de trabalho que está realizando
lá. Precisa fazer mais ou menos em casa ou no seu próprio tempo? Como estão suas notas
e avaliações? Pense em como está interagindo com administradores, professores, ou
chefes.
4- Amigos. Tem perdido ou feito amigos? Tem tido discussões ou problemas com seus
amigos? Estão lhe cumprimentado mais ou menos? Tem passado mais ou menos tempo
com eles?
5- Treinamento e Exercício. Quanto e com que frequência está treinando? Os níveis de
esforço exigido são fáceis ou difíceis? Consegue se recuperar adequadamente entre
esforços? Está gostando/curtindo seu esporte?
6- Clima. Está muito quente, frio, molhado, ou seco?
7 - Sono. Está dormindo o suficiente? Está dormindo demais? Consegue dormir quando
quer?
8 - Lazer. Considere as atividades que pratica além do seu esporte. Estão consumindo
tempo demais? Competem com sua dedicação ao seu esporte?
9- Saúde. Tem alguma infecção, resfriado, ou outro problema temporário de saúde?

PARTE B
1 - Dores musculares. Tem dores nas articulações e / ou músculos?
2 - Técnica. Como se sente em relação às suas técnicas?
3- Cansaço. Qual é seu estado geral de cansaço?
4 - Necessidade de descanso. Sente necessidade de descansar entre sessões de
treinamento?
5 - Trabalho suplementar. O quão forte você se sente quando faz treinamento
suplementar (e.g., pesos, trabalhos de resistência, alongamento)?
6- Tédio. Quão tedioso/chato/maçante é o treinamento?
7 - Tempo de recuperação. Os tempos de recuperação entre cada esforço de treinamento
devem ser mais longos?
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8 - Irritabilidade. Você está irritável? As coisas mexem com seus nervos?
9- Peso. Como está seu peso?
10 -Garganta. Tem notado dor e irritação na sua garganta?
11- Internamente.. Como se sente internamente? Tem tido prisão de ventre, enjôo de
estômago, etc.?
12 - Dores não explicadas. Tem dores não explicadas?
13 - Força da técnica. Como se sente em relação à força de suas técnicas?
14 - Sono suficiente. Está dormindo o suficiente?
15 - Recuperação entre sessões. Está cansado antes de iniciar a segunda sessão de
treinamento do dia?
16 - Fraqueza generalizada. Sente fraqueza generalizada?
17 - Interesse. Percebe que está mantendo o interesse em seu esporte?
18 - Discussões. Está tendo querelas e discussões com as pessoas?
19 - Irritações de pele. Está tendo irritações e brotoejas/erupções não explicadas na pele?
20 - Congestão. Está tendo congestão nazal e/ou sinusite?
21 - Esforço no treinamento. Sente que pode dar seu melhor esforço no treinamento?
22 - Temperamento. Perde o bom humor?
23 - Inchaço. Tem inchaço das glândulas linfáticas debaixo dos braços, debaixo dos
ouvidos, na virilha, etc.?
24 - Amabilidade. As pessoas parecem gostar de você?
25 - Coriza. Tem corrimento nasal?

Retirado de: Moreira e Cavazzoni (2009).
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ANEXO VI – Questionário Profile of Mood States (POMS)
POMS

1

AMISTOSO

2

TENSO

3

ZANGADO

4

ESGOTADO

5

INFELIZ

6

LÚCIDO

7

ANIMADO

8

CONFUSO

9

ARREPENDIDO

10

TRÊMULO

11

APÁTICO

12

IRRITADO

13

ATENCIOSO

14

TRISTE

15

ATIVO

16

A PONTO DE EXPLODIR

17

RESMUNGÃO

18

MELANCOLICO

19

ENERGICO

20

APAVORADO

21

SEM ESPERANÇA

22

RELAXADO

23

INDIGNO

24

RANCOROSO

25

SOLIDÁRIO

26

PREOCUPADO

27

IRREQUIETO

28

INCAPAZ DE
CONCENTRAR

Nada

Um pouco

Moderadamente

Bastante

Muitíssimo

Nome:
Data:
Instruções: São apresentadas uma série de palavras que descrevem sensações que
as pessoas sentem no dia-a-dia. Leia primeiro cada palavra com cuidado.
Depois assinale com uma cruz (X) a quadrícula que melhor corresponde à forma
como tem se sentido ao longo dos ÚLTIMOS SETE DIAS, INCLUNDO HOJE.

0

1

2

3

4
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29

FATIGADO

30

PRESTATIVO

31

ABORRECIDO

32

DESANIMADO

33

RESSENTIDO

34

NERVOSO

35

SENTINDO SÓ

36

SENTINDO MISERÁVEL

37

ATRAPALHADO

38

ALEGRE

39

AMARGURADO

40

EXAUSTO

41

ANSIOSO

42

PRONTO BRIGAR

43

BONDOSO

44

DEPRIMIDO

45

DESESPERADO

46

LERDO

47

REBELDE

48

DESAMPARADO

49

CANSADO

50

ATORDOADO

51

ALERTA

52

ENGANADO

53

FURIOSO

54

EFICIENTE

55

CONFIANTE

56

CHEIO DE ENERGIA

57

MAU HUMORADO

58

INÚTIL

59

ESQUECIDO

60

DESPREOCUPADO

61

ATERRORIZADO

62

CULPADO

63

VIGOROSO

64

INCERTO

65

SEM FORÇAS

