
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NO DESEMPENHO E VARIABILIDADE DA
FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ATLETAS DE LANÇAMENTO E ARREMESSO DO ATLETISMO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DEBORAH SENA DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DILMAR PINTO GUEDES JUNIOR, RODRIGO PEREIRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CLAUDIO SCORCINE, FABRÍCIO MADUREIRACOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

      Existem diversas pesquisas sobre o atletismo, mas não especificamente em 

algumas modalidades como lançamento de martelo, arremesso de peso e lançamento 

de disco, esses foram ganhando seu espaço no cenário do atletismo mundial e suas 

regras sendo aperfeiçoadas de acordo com cada prova, hoje são disputadas nas 

principais competições nacionais e internacionais e tem seu espaço nos jogos 

olímpicos. O treinamento de força já vem sendo muito utilizado no atletismo, mas não 

existem muito evidencia na literatura sobre seus efeitos, presente estudo tem como 

objetivo avaliar os efeitos do treinamento de força no desempenho e variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) em atletas de lançamento e arremesso do atletismo. O 

experimento terá duração de 8 semanas e serão avaliados 10 atletas participantes de 

treinamento sistemático e competições estaduais e nacionais. O efeito do programa 

será avaliado através do teste de 1RM para agachamento e supino. Já para analisar 

a VFC será utilizado o Polar RS800. 

 

 

    INTRODUÇÃO 

             A partir do século XVI surgiram competições com lançamento de martelo, 

arremesso de peso, lançamento de bala de canhão, lançamento de disco e 

lançamento de dardo. Essas provas foram ganhando seu espaço no cenário do 

atletismo mundial e suas regras sendo aperfeiçoadas de acordo com cada prova. Hoje 

são disputadas nas principais competições nacionais e internacionais e tem seu 

espaço nos jogos olímpicos. Na competição o atleta tem três tentativas para lançar e 

arremessar o mais longe possível o implemento. Após três tentativas, a arbitragem irá 

selecionar as melhores marcas e essas terão mais três tentativas para então conhecer 

o primeiro colocado da prova.  

              Uma das principais características para a modalidade é a força, para que o 

atleta tenha uma boa performance durante seus lançamentos na prova. 

              A força pode ser definida como a quantidade máxima de força que um 

músculo ou grupo muscular pode gerar em um padrão específico de movimento em 

uma determinada velocidade de movimento (Carlos Leandro Tiggemann). 

             O treinamento de força é, cada vez mais, uma das variáveis essenciais para 

uma boa performance de um atleta. Nos atletas, o seu resultado se traduz em melhor 

desempenho em suas provas, além de redução da probabilidade de ocorrência de 



entorses, rupturas musculares e/ou lesões características de quem pratica exercícios 

físicos (Carlos Leandro Tiggemann). 

            Entretanto, tem sido observado que os excessos de treinamento podem 

prejudicar o desempenho e ultimamente uma forma que os pesquisadores tem 

recordado é a variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Que tem sido largamente 

usada na ciência do esporte para avaliar o controle autonômico da FC no repouso e 

no exercício de moderada e alta intensidade (Camm, et al. 1996).  

           A liberação de acetilcolina pelos terminais parassimpáticos exerce sua 

influência na despolarização do nodo sinoatrial e, por apresentar uma velocidade de 

remoção muito rápida, provoca oscilações na duração dos intervalos R-R, acarretando 

variações rítmicas na FC. Inversamente a noradrenalina, liberada pelos terminais 

simpáticos, possui uma velocidade de remoção lenta, ocasionando uma variação 

rítmica na FC, que pode ser observada somente em registros de longo prazo. Desta 

forma, a VFC é determinada pela integração entre a modulação rápida e lenta. 

Contudo essas variações na FC são atribuídas, principalmente, às oscilações da 

atividade parassimpática e, portanto, a amplitude a VFC reflete a atividade vagal sobre 

o coração (Fronchetti, Nakamura et al. 2007). 

              O controle do sistema cardiovascular é realizado, em parte, pelo sistema 

nervoso autônomo (SNA), o qual fornece nervos aferentes e eferentes ao coração, na 

forma de terminações simpáticas por todo o miocárdio e parassimpáticas para o 

nódulo sinusal, o miocárdio atrial e o nódulo atrioventricular (Aubert, Seps et al. 2003). 

             Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a magnitude da influência 

de um programa de treinamento de força na carga máxima para membros superiores 

e inferiores, bem como, seu potencial efeito na VFC. 

                

OBJETIVO 

         Analisar o efeito do treinamento de força na carga máxima e variabilidade da 

frequência cardíaca de atletas de lançamento e arremesso do atletismo. 

 

METODOLOGIA 

           Serão avaliados 10 indivíduos das provas de arremesso e lançamentos do 

atletismo, com a faixa etária de 14 aos 16 anos, todos praticantes da modalidade a 

mais de um ano participando de treinamento e competição.           



          Os indivíduos serão submetidos a um teste em repouso durante 10 minutos, 

onde iremos utilizar o Polar RS800 para captar as informações da variabilidade 

frequência cardíaca. Em seguida será feito o teste de carga máxima dinâmica, (Fleck, 

2004), com os exercícios de agachamento e supino reto utilizando o protocolo de 1RM.  

          Os atletas serão submetidos a oito semanas de treinamento de força, após esse 

período serão feitos novamente os mesmos testes mencionados acima. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

             A hipótese do presente estudo será que os atletas irão melhorar o 

desempenho para os testes de força máxima e aumentar a modulação autonômica 

parassimpática. 
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