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RESUMO: O treinamento intervalado de alta intensidade (HIT) tem sido utilizado 

como alternativa ao treinamento tradicional (TCT), pois estudos recentes 

observaram adaptações semelhantes ou superiores promovidas pelo HIT referentes 

à atividade oxidativa muscular, utilização de substratos e função cardiovascular. 

Objetivo: Comparar TCT e HIT agudos sobre oxidação de substratos no pós-

exercício. Método: Sete indivíduos foram submetidos a teste progressivo máximo 

para determinação dos picos de consumo de oxigênio (VO2pico), velocidade (Vpico) 

e limiares anaeróbios. Nas semanas seguintes, foram submetidos (após 4hs de 

restrição alimentar e ingestão de maltodextrina) a TCT (45min no segundo limiar, 

LAn2) e HIT (8 séries de 60seg a 100% da Vpico, por 75seg de recuperação entre 

séries), em dias separados. Ao longo das sessões as taxas de oxidação de lipídeos 

e carboidratos (LIPox e CHOox, respectivamente) foram determinadas no período de 

recuperação. As médias das sessões foram comparadas através de teste t de 

Student para dados pareados. O nível de significância adotado foi de p<0,05. 

Resultados preliminares: Nossos resultados demonstraram redução não-

significativa da CHOox relativa em 3,81% (68,71 ± 2,42%g/min e 66,09 ± 

3,44%g/min, TCT e HIT, respectivamente; p=0,53) e aumento não-significativo da 

LIPox relativa em 8,37% (31,29 ± 2,42%g/min e 33,91 ± 3,44%g/min, TCT e HIT, 

respectivamente; p=0,53). Não foram observadas diferenças significativas para 

energia derivada da oxidação destes substratos.  

INTRODUÇÃO: Caracterizado por breves períodos de atividade vigorosa 

intercalados por períodos de repouso ou de exercício de baixa intensidade, o 

treinamento cardiorrespiratório intervalado de alta intensidade (HIT)1, tem sido 

utilizado como alternativa ao treinamento cardiorrespiratório tradicional (TCT, de 

intensidade submáxima e duração contínua moderada)1. Estudos recentes 

observaram adaptações semelhantes ou superiores àquelas do TCT promovidas 

pelo HIT, referentes à atividade oxidativa muscular2; utilização de substratos 

energéticos durante ou após o exercício3 e função cardiovascular4, entre outras, 

sugerindo potenciais implicações relacionadas à saúde de pacientes com doenças 

crônicas, incluindo diabetes tipo II, sobrepeso e doenças cardiovasculares5. 

OBJETIVO: Comparar efeitos agudos do HIT e TCT sobre a oxidação de substratos 

pós exercício. 



  

METODOLOGIA: Participaram do estudo 7 indivíduos do gênero masculino, com 

25,14 ± 1,84 anos, ativos, assintomáticos, não fumantes e que não utilizavam 

nenhum medicamento ou suplementação. Após avaliação clínica foram testados 

para determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e limiares 

anaeróbios (Lan1 e Lan2). O teste inicial consistiu em períodos de corrida em esteira 

(Modelo ATL, Inbrasport; Brasil) com duração de 1 minuto iniciando à velocidade de 

6km/h, com incrementos de 1km/h até a exaustão voluntária do sujeito. Após a 

exaustão foram realizados 2 períodos de recuperação de 2,5 minutos, com 50% e 

25% da velocidade máxima atingida. Nas semanas seguintes as avaliações iniciais, 

os indivíduos foram submetidos, após 4hs de restrição alimentar e ingestão de 

maltodextrina (1g/kg em solução a 12%, 45min antes do início da atividade) a TCT 

(45min na intensidade do segundo limiar, LAn2) e HIT (8 séries de 60seg a 100% da 

Vpico, por 75seg de recuperação entre séries), em dias separados. Ao longo das 

sessões experimentais as taxas de oxidação de lipídeos e carboidratos (LIPox e 

CHOox, respectivamente) foram determinadas no período de recuperação 

subseqüente ao exercício. A homogeneidade das variâncias dos parâmetros 

ventilatórios, freqüência cardíaca (FC) e taxas de oxidação foi verificada através do 

teste de Brown-Forsythe, com as médias das sessões comparadas através de teste t 

de Student para dados pareados. O nível de significância adotado foi de p<0,05 

(Statistica for Windows, versão 8.0, 2007; Statsoft, Inc.; Estados Unidos). 

DESENVOLVIMENTO: Todos os procedimentos foram submetidos ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Cidade de São 

Paulo (UNICID), e aprovados sob o número CAAE 16961513.7.0000.0064. A 

pesquisa foi realizada no Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Fisioterapia 

(LAPEFFI) da Universidade Cidade de São Paulo, no período de agosto de 2013 à 

agosto de 2014, e terá sua continuidade a partir desta data até agosto de 2015. 

Durante o período decorrido foi possível coletar os dados dos testes e sessões 

experimentais de 7 dos 10 sujeitos previstos inicialmente. Os testes iniciais assim 

como as sessões de treinamento foram realizados em dias e horários pré 

determinados por meio de agendamento. Os sujeitos compareceram ao laboratório 

em três ocasiões distintas para realização dos procedimentos experimentais. Todas 

as sessões experimentais foram acompanhadas por um profissional médico de 

acordo com as exigências do CEP. Os sujeitos foram organizados em 3 grupos para 

fins operacionais. As coletas do grupo I (formado por 4 sujeitos) decorreram de 



  

forma adequada e todos os testes foram considerados válidos. Já o grupo II 

(formado por 3 sujeitos) teve seu desenvolvimento prejudicado por alguns fatores 

como: falha no equipamento analisador de gases; incompatibilidade de agenda com 

o sujeito; intercorrências que culminaram com a interrupção dos testes. Frente a 

estes acontecimentos, algumas medidas foram necessárias, tanto no sentido 

preventivo quanto corretivo, o que inviabilizou o início dos testes com o grupo 3 

(formado por 5 sujeitos), impossibilitando a conclusão da pesquisa dentro do 

cronograma inicialmente previsto. Por conta das falhas apresentadas no 

equipamento analisador de gases, a pesquisa foi interrompida pelo tempo 

necessário para a manutenção do mesmo e retomará seu ritmo habitual tão logo o 

equipamento esteja disponível e em perfeito estado de funcionamento. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Nossos resultados demonstraram uma redução 

não-significativa da CHOox relativa de 3,81% (68,71 ± 2,42%g/min e 66,09 ± 

3,44%g/min, TCT e HIT, respectivamente; p=0,53) e aumento não-significativo da 

LIPox relativa de 8,37% (31,29 ± 2,42%g/min e 33,91 ± 3,44%g/min, TCT e HIT, 

respectivamente; p=0,53). Em consequência, não foram observadas diferenças 

significativas para energia derivada da oxidação destes substratos entre os métodos 

de treinamento.    
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