
  

 1 

ÍNDICE 
 

 

1. Introdução                   2 

2. Enquadramento e Definição do Problema               4 

2.1. Enquadramento do Problema                4 

2.1.1. Controlo de estados de fadiga                4 

2.1.2. Planeamento e Periodização do Treino              6 

2.2. Definição do Problema                 8 

2.2.1. Objectivos Gerais                 8 

2.2.2. Objectivos Específicos                 9 

2.3. Hipóteses Experimentais               10 

3. Âmbito do Estudo                10 

4. Revisão Bibliográfica               11 

4.1. Sobretreino/ Sobressolicitação              11 

4.1.1. Conceitos e Definições               11 

4.1.2. Causas do Sobretreino/ Sobressolicitação            14 

4.1.3. Indicadores de Sobretreino/ Sobressolicitação           18 

4.1.3.1. Diminuição da Capacidade de Desempenho           19 

4.1.3.2. Indicadores Bioquímicos              21 

4.1.3.3. Indicadores Fisiológicos                         23 

4.1.3.3.1. Consumo de O2               23 

4.1.3.3.2. Frequência Cardíaca              24 

4.1.3.3.3. Concentração de Lactato              26 

4.1.3.4 Percepção Subjectiva de Esforço (PSE)            29 

4.1.3.5. Quociente La/ PSE               35 

4.1.3.6. Estados de Humor               39 

4.1.4. Conclusões                41 

4.2. Planeamento e Periodização do Treino             42 

4.2.1. Modelos de Periodização              47 

4.2.1.1. Modelo Clássico (Matveyev)             47 

4.2.1.2. Modelo por "blocos" (Verchoshanskij)            54 

4.2.1.3. Modelo ATR (variante do modelo por “blocos”)                      55 

4.2.1.4. Modelo de macrociclos integrados (Navarro)           58 



  

 2 

4.2.2. Controlo de Treino               59 

4.2.2.1. Lactatemia: Fundamento fisiológico            60 

4.2.2.2. Conceito de Curva de Acumulação de Lactato           61  

4.2.3. Taper                 64                                               

4.2.3.1. Alterações Fisiológicas Induzidas pelo taper           66         

4.2.3.2. Conclusões                73 

5. Metodologia                74 

5.1. Amostra                 74 

5.2. Métodos e Procedimentos              74 

5.2.1. Lactatemia                75 

5.2.2. PSE                 75 

5.2.3. Quantificação dos Estados de Humor             76 

5.3. Condições de Realização              77 

5.3.1. Local                 77 

5.3.2. Rotina de Aquecimento              77 

5.3.3. Momento de Recolha de Dados             78 

5.3.3.1 Caracterização dos Microciclos Estudados            78 

5.4. Tratamento Estatístico               79 

6. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                  79 

7. Conclusões                                                                                                                   85 

8. Bibliografia                                                                                                                  87                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 3 

1. Introdução 
 

 

Com o intuito de melhorar os níveis de desempenho em competição, os atletas devem 

preparar-se através de um processo de treino cujo objectivo será melhorar as funções 

biológicas e optimizar a capacidade de desempenho. 

 

No entanto, o treino induz quer adaptações fisiológicas, que provocam melhorias no 

desempenho, quer a instalação de fadiga, que tem o efeito contrário. É usual, em alguns 

regimes de treino de modalidades de resistência, a utilização de elevados volumes, 

combinados com períodos de recuperação limitados. Este facto pode alterar o frágil 

equilíbrio entre a fadiga e as adaptações, provocando que a acumulação de stress 

causado pelo treino exceda a capacidade de resposta, por parte do atleta, às exigências 

do mesmo. Essa acumulação de stress causado pelo exercício manifesta-se em 

alterações fisiológicas e bioquímicas e, frequentemente, em alterações psicológicas que, 

em conjunto, provocam um desequilíbrio na homeostase. Infelizmente, a fronteira entre 

a quantidade de estímulos de treino que provocam uma melhoria do desempenho, e 

aqueles que, pelo contrário, induzem um estado de fadiga crónica é, presentemente, 

desconhecida. 

 

O grande desafio para um treinador será determinar qual o tipo e volume de treino que 

optimizam o desempenho sem provocar adaptações negativas. Não se trata de uma 

tarefa fácil, uma vez que o volume e a intensidade ideais para um determinado atleta 

poderão provocar uma condição de sobretreino em outro.  

 

Uma vez que existe esta dificuldade em determinar o volume de treino que pode resultar 

em sobressolicitação ou em sobretreino, torna-se necessário encontrar indicadores que 

distingam fadiga normal, decorrente de um processo de treino intenso, de um estado de 

fadiga conducente ao processo de sobressolicitação. Presentemente, não é possível 

distinguir fadiga aguda e um decréscimo pontual de desempenho provocado por uma 

sessão de treino, dos estados de sobressolicitação ou de sobretreino (Halson et al., 

2004). 
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O taper é uma fase do processo de treino, que antecede uma competição importante, em 

que as cargas de treino são progressivamente reduzidas e que tem como objectivo 

eliminar a fadiga, permitindo assim que as adaptações que ocorreram durante as fases de 

sobrecarga possam surgir na altura certa.  

 

A relação entre a redução de cargas de treino, durante o taper, e os benefícios para o 

desempenho é algo claramente estabelecido. No entanto, os mecanismos fisiológicos 

que estão subjacentes às melhorias observadas no desempenho não estão perfeitamente 

esclarecidos. À excepção de alguns trabalhos de Mujika et al. (1998, 2004), os estudos 

de revisão sobre as alterações fisiológicas, em atletas, que estão associadas ao taper 

datam dos finais dos anos 80 e início dos anos 90 (Houmard et al., 1991, 1994; Neufer, 

1989). 

 

 

2. Enquadramento e Definição do Problema 
 

 

2.1. Enquadramento do Problema 

 

 

2.1.1. Controlo de estados de fadiga 

 

 

Numerosos estudos têm demonstrado que a Escala de Percepção Subjectiva de Esforço 

(PSE), descrita por G. V. Borg em 1970, utilizada em diferentes contextos, é um bom 

indicador de stress físico e do nível de instalação de fadiga (Noble & Robertson, 1996). 

 

Snyder e al. (1993) usaram a PSE (escala Cr- 10) combinada com a concentração de 

lactato sanguíneo (La), para conseguirem detectar um estado de sobressolicitação em 

ciclistas adultos. Estes autores verificaram que o quociente entre a concentração de La e 

PSE decrescia para todas as cargas, após duas semanas de treino intervalado intensivo. 

A principal razão para o declínio deste quociente durante aquilo que os autores 

chamaram “período de sobretreino” foi a redução na concentração de La, enquanto que 

os valores de PSE não sofriam alterações. 
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No mesmo sentido, Bosquet et al. (2001) examinaram a possibilidade de distinguir as 

esperadas alterações induzidas pelo treino “normal” daquelas provocadas pelo 

sobretreino, no que diz respeito à concentração de La, utilizando o quociente La/ PSE, 

uma vez que para as duas situações seria esperada uma deslocação da curva de 

acumulação de La para a direita. Estes autores também não encontraram alterações 

significativas nos valores de PSE, considerando que a principal diferença entre as duas 

situações (sobretreino e alterações na acumulação de La induzidas pelo treino normal) 

residia na diminuição do pico de concentração de La, em sobretreino, tendo, portanto, o 

decréscimo no quociente sido provocado pela diminuição da concentração de La.  

 

Garcin et al. (2002) referem que duas sessões de treino intervalado por semana (durante 

oito semanas) conseguem induzir um estado de sobretreino que ainda não é 

caracterizado por um decréscimo na performance, ou nos indicadores fisiológicos, mas 

que pode ser detectado pela percepção subjectiva de esforço e especialmente pelo 

quociente La/ PSE.  

 

Desta forma, estes autores consideram que com o treino “normal”, tanto a concentração 

de La como a PSE deveriam decrescer para uma determinada carga, à medida que as 

adaptações ao treino ocorrem. Assim, o quociente La/ PSE deveria manter-se constante, 

apesar de haver decréscimos na concentração de La. 

 

Também Snyder et al. (1992) consideram que o quociente entre La e PSE pode indicar o 

nível de fadiga de um atleta e/ou uma condição de sobressolicitação/sobretreino. Isto é, 

com treino intenso, e à medida que a concentração de La é reduzida e a PSE se mantém 

na mesma, o quociente entre os dois (multiplicado por 100) tem tendência a tornar-se 

inferior a 100. Os autores pressupõem que num estado normal de treino a concentração 

de La será maior que a PSE (o quociente seria maior que 100), enquanto que num 

estado de sobressolicitação a concentração de La seria menor do que a PSE (o quociente 

seria menor que 100). 

 

Os testes que informam sobre o estado de humor dos atletas são, também, um acessível 

meio de diagnóstico de sobretreino. Morgan et al. (1988), utilizaram o POMS (Profile 

of Mood States), desenvolvido por McNair, Lorr and Droppleman (1971). O teste 

consiste em 65 items que medem níveis de tensão, depressão, fúria, vigor, fadiga e 
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confusão. Vigor é considerado um estado de humor positivo, e todos os outros itens, 

negativos. A pontuação final é feita subtraindo ao vigor a soma das outras parcelas. O 

resultado é multiplicado por 100 para evitar pontuações negativas e o resultado revela se 

o atleta está com falta de interesse ou vigor, ou, pelo contrário, se tem uma perspectiva 

optimista e se encontra animado. 

 

 

2.1.2. Planeamento e Periodização do treino 

 

 

Para Olbrecht (2000), a periodização de treino corresponde a uma divisão do ano em 

distintos ciclos de treino, sequenciais e interdependentes, que conduzam o nadador a um 

pico de forma, no momento exacto. Este pico de forma é uma condição, apesar de 

temporária, estável, que garante que o atleta alcance os melhores desempenhos, e que, 

segundo o autor, se atinge no culminar de três diferentes períodos (ciclos) de 

desenvolvimento:  

 

 Um período de treino de base, que consiste na construção dos fundamentos 

básicos do treino; 

 

 Um período competitivo, que se subdivide em: 

 

 

 Um período de treino pré-competitivo que induza um pico de forma – ao 

longo deste ciclo, todas as actividades e esforços deverão estar centrados 

no aperfeiçoamento e optimização das competências já adquiridas no 

período anterior (capacidades aeróbias e anaeróbias, preparação mental, 

tolerância ao stress), a fim de garantir os mais elevados níveis de 

desempenho. 

 Um período de treino entre competições, cujo objectivo será a 

manutenção do pico de forma; 

 



  

 7 

 Um período transitório, que corresponde a um ciclo de repouso relativo, que 

conduzirá a uma temporária regressão da condição física, após o pico de forma. 

 

É fundamental que estas 3 fases e a respectiva sequência, sejam cumpridas, uma vez 

que:  

 

 Muitas das adaptações biológicas e psico-fisiológicas ao treino requerem um 

padrão rítmico que integra um aumento da intensidade da actividade, uma 

estabilização e redução da actividade; 

 

 Se o resultado óptimo deste processo é o atleta alcançar o pico de forma no 

momento pretendido, a sequência dos diversos tipos de treino que se querem 

dominantes tem de ser estruturada com exactidão, permitindo, assim, o 

desenvolvimento da capacidade de desempenho competitivo de uma forma 

sistemática e metódica; 

 

 A carga de treino suportável pelos atletas tem limites que só podem ser 

alargados através de uma relação óptima entre a intensidade das cargas e a 

recuperação. 

 

Mujika et al. (1996) consideram que os principais objectivos para um atleta e para um 

treinador são:  

 

1) Melhorar as capacidades físicas, técnicas e psicológicas até aos seus limites 

máximos, de forma a atingir os mais elevados níveis de desempenho possível;  

 

2) Desenvolver um programa de treino preciso e controlado que permita assegurar que a 

capacidade máxima de desempenho é atingida na altura certa da época, isto é, 

coincidente com a competição principal. 

 

Normalmente, a forma de se atingir o primeiro dos objectivos será através de um 

aumento sistemático das cargas de treino durante um determinado período da época. Por 

outro lado, a forma mais usual de se tentar atingir o segundo objectivo será reduzir as 
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cargas de treino durante um período de tempo variável antes da competição principal. A 

esta redução das cargas de treino dá-se o nome de taper. 

 

O período de taper que antecede uma competição importante é, claramente, uma das 

principais fases da época de treino. Trata-se de um mesociclo de preparação terminal 

que pretende garantir a obtenção de um nível de forma óptimo no momento desejado. 

Não é, no entanto, apenas um período de descanso e de alívio das grandes cargas de 

treino, mas sim um período de preparação altamente específico. O descanso 

propriamente dito só existe na última semana ou mesmo nos últimos dias antes da 

competição. 

 

 

2.2. Definição do Problema 

 

 

2.2.1. Objectivos Gerais 

 

 

Estudar e comparar o impacto nos níveis de fadiga, causado por dois microciclos 

distintos (um microciclo de choque e um microciclo de taper). 

 

Estudar as alterações em alguns parâmetros fisiológicos e psicológicos, induzidas pelo 

taper. 

 

Estudar e comparar o comportamento dos parâmetros recolhidos, nos dois microciclos 

investigados, após um teste sub-máximo e após um teste máximo. 
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2.2.2. Objectivos Específicos 

 

 

Estudar os efeitos de um microciclo de choque e de um microciclo de taper nos níveis 

de PSE, e no quociente entre a concentração de lactato no sangue e os níveis de PSE 

(La/ PSE), comparando os resultados obtidos com os valores disponíveis na literatura 

consultada. 

 

Estudar se o quociente La/ PSE poderá ser utilizado como um indicador precoce de um 

estado de fadiga elevada ou de sobressolicitação e comparar os resultados obtidos com 

outros trabalhos publicados. 

 

Estudar e comparar as alterações na concentração de La a uma velocidade de nado 

definida (sub-máxima) e em velocidade máxima, após um microciclo de choque e após 

um microciclo de taper e compará-las com dados de investigações anteriores. 

 

Estudar e comparar as alterações na velocidade de nado correspondente uma 

acumulação de lactato de 4 mmol/ l (V4), após um microciclo de choque e após um 

microciclo de taper e comparar com dados conseguidos em estudos prévios. 

 

Estudar os efeitos do taper no desempenho e a resposta dos nadadores da amostra a esse 

taper, comparando-os com outros estudos realizados. 

 

Estudar e comparar as diferenças relativas nos estados de humor, após um microciclo de 

choque e após um microciclo de taper e compará-las com dados de investigações 

anteriores. 

 

Estudar as diferenças entre os valores obtidos nos níveis de acumulação de La e de PSE 

em nadadores de grupos de idade e em nadadores adultos e comparar os resultados 

obtidos com outros trabalhos publicados. 

 

Com base nos objectivos previamente enunciados, estabelecemos as seguintes hipóteses 

experimentais: 
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2.3. Hipóteses Experimentais 

 

 

Após o microciclo de taper, dever-se-á esperar um aumento dos valores máximos de 

concentração de La e uma estabilização, ou diminuição, dos valores sub-máximos, para 

a mesma velocidade de nado, relativamente ao microciclo de choque. 

 

Após o microciclo de choque, o quociente entre a concentração de lactato no sangue e a 

percepção subjectiva de esforço (La/ PSE) apresentará valores inferiores a cem, o que 

poderá indicar um estado de fadiga elevado ou um estado de sobressolicitação. 

 

Após o microciclo de choque, o perfil dos estados de humor revelará valores diferentes 

daqueles obtidos após a semana de taper, que poderão indiciar níveis elevados de 

fadiga. 

 

 

3. Âmbito do Estudo 
 

 

Este estudo insere-se no âmbito do IV Mestrado em Treino de Alto Rendimento, 

promovido pela Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de 

Lisboa. 

 

Pretende objectivar o estudo dos efeitos de dois períodos distintos de treino, capazes de 

provocar níveis de fadiga elevados e de potenciar a capacidade de desempenho 

desportivo, respectivamente, com um grupo de nadadores de nível nacional, 

especialistas nas quatro técnicas de natação competitiva. 
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4. Revisão Bibliográfica 
 

 

4.1. Sobretreino/ Sobressolicitação 

 

 

4.1.1. Conceitos e Definições 

 

 

Maglischo (2003), define sobretreino como uma condição que surge quando os atletas 

têm fracos desempenhos causados pelo próprio processo de treino. Esta condição ocorre 

devido a um reverso do processo de adaptação, o que provoca a perda dos efeitos do 

treino anteriormente adquiridos.  

 

Este autor refere ainda que, apesar da conotação da palavra, o estado de sobretreino não 

significa que o atleta tenha treinado em demasia. O treino é, apenas, um dos factores 

que pode causar essa condição. As cargas de treino intensas e difíceis são necessárias 

para estimular os sistemas fisiológicos e optimizar os processos de adaptação. Só 

quando essas cargas excedem a capacidade de tolerância do atleta é que se tornam 

contraproducentes. O que acontece, então, é que os efeitos do treino deixam de ser 

anabólicos e passam a ser catabólicos, provocando a ruptura do atleta.  

 

As razões que levam a tal situação ainda não foram identificadas com toda a clareza. 

Alguns autores crêem que o estado de sobretreino se deve ao facto de o atleta ter 

excedido a sua capacidade de tolerar uma determinada forma de treino, ou de os efeitos 

cumulativos do processo normal de treino não serem compensados por uma alimentação 

equilibrada ou por um tempo de repouso e recuperação adequados. A ansiedade e as 

perturbações emocionais também são factores que podem influenciar o estado de 

sobretreino. 

 
Lehmann, Foster & Keul (1993) definem sobretreino como uma discrepância entre 

stress e recuperação. O termo stress, neste caso, compreende todos os factores que o 

geram, quer estejam ligados ao treino, às competições, ou a aspectos sociais extra 

desportivos.  
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Estes autores consideram que sobretreino de curta duração (sobressolicitação), que pode 

durar entre poucos dias a duas semanas, deve ser diferenciado de sobretreino de longa 

duração, e que, normalmente, a sobressolicitação não deve ser encarada como um 

problema grave, exceptuando se os sintomas não forem reconhecidos e se houver um 

acréscimo nas cargas de treino como tentativa de ultrapassar esses sintomas.  

 

Esta actuação, no entanto, pode ser bastante frequente, uma vez que uma reacção 

normal a um fraco desempenho em treino ou numa competição, por parte de muitos 

atletas e treinadores, será aumentar as cargas de treino. 

 

Os autores realçam ainda o facto de o estado de sobressolicitação dever ser diferenciado 

das variações diárias e normais do desempenho. 

 

Hooper et al. (1995) definem sobretreino como treino de alto volume e/ou intensidade, 

com recuperação inadequada e que resulta em adaptações negativas que requerem várias 

semanas ou meses de repouso ou de treino severamente reduzido, para uma recuperação 

completa. 

 

Por outro lado, os autores consideram que o termo sobressolicitação deve ser usado para 

descrever o tipo de treino que provoca alguns dos sinais e sintomas de sobretreino, mas 

que, somente, induz fadiga de curta duração e decréscimos no desempenho recuperáveis 

com alguns dias de repouso. 

 

Kreider, Fry & O’Toole, (1998) distinguem claramente sobressolicitação de sobretreino: 

 

- Sobressolicitação -  uma acumulação de stress resultante do treino e de outros factores 

exteriores ao treino, que resulta num decréscimo, a curto prazo, da capacidade de 

desempenho, com ou sem sintomas fisiológicos ou psicológicos de sobretreino, e cujo 

retorno à normalidade pode levar de vários dias a várias semanas. 

 

- Sobretreino -  uma acumulação de stress resultante do treino e de outros factores 

exteriores ao treino, que conduz a um decréscimo, a longo prazo, da capacidade de 
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desempenho, com ou sem sintomas fisiológicos ou psicológicos de sobretreino, e cujo 

retorno à normalidade pode levar de várias semanas a vários meses. 

 
Maglischo (2003) considera que a sobressolicitação é uma condição que ocorre quando 

os atletas treinam para além da sua capacidade de criarem adaptações a esse treino. Por 

outras palavras, esforçam-se para além do ponto em que os processos anabólicos e de 

reparação de tecidos conseguem acompanhar os processos catabólicos. A 

sobressolicitação pode ser considerada uma forma de sobretreino de curta duração, em 

que os processos de adaptação ficam comprometidos, mas onde não ocorrem perdas de 

adaptações anteriores. 

 

Este autor refere ainda que os aletas têm tendência para entrar em sobressolicitação logo 

após um pico de forma, uma vez que se encontram mais motivados e com capacidade 

para treinar mais e de forma mais intensa.  

 

O processo de intensificar as cargas de treino com o objectivo de melhorar o 

desempenho é comummente utilizado por vários atletas. Como consequência, os atletas 

podem experimentar sensações de fadiga aguda e decréscimo da sua capacidade de 

desempenho, em resultado de uma única e intensa sessão de treino (Halson & 

Jeukendrup, 2004).  

 

A continuação deste processo pode resultar num estado de sobressolicitação que é 

frequentemente utilizada pelos atletas, durante um ciclo normal de treino, para melhorar 

o desempenho. Ou seja, o treino intenso pode resultar num decréscimo da capacidade de 

desempenho; no entanto, com apropriados períodos de recuperação, pode ocorrer um 

efeito de supercompensação que poderá elevar a capacidade de desempenho (Halson & 

Jeukendrup, 2004). 

 

A questão fulcral consiste em saber por quanto tempo o estado de sobressolicitação 

pode ser mantido, com benefícios para o atleta, sem entrar em sobretreino. Ou seja, 

quando é que surge a fronteira entre sobressolicitação e sobretreino. 

 

Lehmann et al. (1998) após um estudo com remadores de elite, em preparação para o 

campeonato do mundo de juniores, constatou que a fronteira crítica entre a 
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sobressolicitação e o sobretreino em atletas de resistência seria por volta das três 

semanas de treino intenso, ou volumoso, com, aproximadamente, 3h/dia de treino. Se 

este período de treino fosse completamente utilizado, seriam necessários dois 

microciclos para uma completa regeneração, de forma a evitar o sobretreino. Os autores 

consideram ainda que um dia de descanso por semana e a alternância entre dias de 

treino mais difíceis e mais fáceis, reduz o risco de sobretreino. 

 

No entanto, num artigo recente, Halson et al. (2004) defendem que, presentemente, não 

é possível distinguir fadiga aguda e um decréscimo pontual de desempenho provocado 

por uma sessão de treino, dos estados de sobressolicitação ou de sobretreino. Isto deve-

se, em parte, à ausência de instrumentos de diagnóstico, à grande variabilidade de 

resultados em diversos estudos, à falta de estudos controlados, e às respostas individuais 

ao treino. 

 

Os autores consideram ainda que não existe, hoje em dia, qualquer evidência que a 

sobressolicitação antecede o sobretreino e que os sintomas deste são mais severos que 

os da sobressolicitação. É, de facto, possível, segundo estes autores, que estas duas 

condições mostrem diferentes características. 

 

 

4.1.2. Causas do Sobretreino/Sobressolicitação 

 

 

Para Wilmore e Costill (2004), as principais causas de sobretreino não são totalmente 

conhecidas. Assim, os autores consideram ser provável que uma sobrecarga física ou 

emocional, ou uma combinação das duas, possa despoletar essa situação.  

 

Maglischo (2003), por seu lado, aponta como principais causas de sobretreino: 

 

1- Vários dias ou semanas de treino intenso e volumoso, que não é devidamente 

compensado com períodos de intensidade mais reduzida ou treinos de recuperação; 
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2- Um aumento intenso e prolongado de um ou mais factores causadores de stress, o 

que reduz a tolerância do atleta ao treino normal, ao ponto de provocar com que este 

entre num período de falência de adaptação. 

 

Apesar de ser uma base consensual que a condição de sobretreino seja, normalmente, 

provocada mais pelo aumento da intensidade de treino do que pelo volume de treino 

(Lehmann et al., 1998), o papel desempenhado por um volume de treino excessivo no 

desenvolvimento de um estado de sobretreino não está, no entanto, suficientemente 

claro.  

 

Lehmann et al. (1992) testaram este conceito, provocando, propositadamente, uma 

sobrecarga em corredores de fundo, duplicando o volume de treino semanal, durante 3 

semanas, ou duplicando a quantidade de sessões de treino intervalado e de velocidade. 

O aumento do volume de treino provocou uma estabilização ou diminuição da 

capacidade de desempenho, enquanto que o aumento da intensidade resultou em 

melhorias no desempenho. 

 

Os autores consideram que os atletas toleraram melhor este aumento da intensidade 

devido a um volume de treino limitado, um dia de recuperação por semana, e uma clara 

redução da monotonia de treino atribuída a uma alternância entre fáceis e difíceis dias 

de treino. 

 

Um decréscimo no desempenho foi também registado por Dressendorfer et al. (1991) 

após sete dias consecutivos de treino com um aumento significativo do volume semanal, 

em corredores; e por Costill et al. (1988), após dez dias de treino com intensidade 

acrescida, em nadadores de elite. 

 

Tendo em conta estes resultados, os autores sugerem que o risco de sobretreino aumenta 

após três semanas de treino com intensidade elevada ou com prolongado e repetitivo 

treino de resistência (aumento de volume). 

 

Também para O’Toole (1998), tanto o volume como a intensidade excessivos, assim 

como um reduzido período de recuperação, podem ser utilizados para induzir um estado 

de sobressolicitação.  
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Halson et al. (2002), com o objectivo de estudar os efeitos acumulativos do exercício e 

da subsequente recuperação nas alterações de desempenho e nos indicadores de fadiga, 

controlaram e monitorizaram o treino de oito ciclistas durante seis semanas (duas 

semanas de treino normal, duas de treino intensivo e duas de recuperação. Segundo os 

autores, os resultados deste estudo indicam que um estado de sobressolicitação pode ser 

provocado em sete dias de treino intenso, com reduzida recuperação. 

 

É também consensual que baixos níveis de glicogénio muscular provocados por dias 

consecutivos de treino intenso provocam a instalação de fadiga e, consequentemente, 

decréscimos no desempenho. Os baixos níveis de glicogénio podem, também, levar à 

oxidação das cadeias de aminoácidos e induzir fadiga central. 

 

A questão que então se coloca é a de definir se os baixos níveis de glicogénio muscular 

podem provocar não só fadiga periférica e central, mas também sobretreino. E se isso 

acontecer, saber se esse sobretreino pode ser evitado com a ingestão suficiente de 

hidratos de carbono. 

 

Costill et al. (1988) investigaram esta questão durante um estudo com nadadores que 

durante dez dias treinaram, aproximadamente, o dobro do que seria normal, e chegaram 

à conclusão que aqueles que não conseguiram responder ao aumento do volume de 

treino tinham baixos níveis de glicogénio muscular e ingeriam insuficientes calorias e 

carbohidratos. Estes autores consideraram que os níveis de glicogénio muscular não 

eram adequados ao tipo de solicitação energética que o aumento do treino requeria, 

resultando, assim, em fadiga crónica. Esta fadiga crónica, se prolongada por algum 

período de tempo, poderia resultar em sobressolicitação e/ou sobretreino. 

 

No entanto, Snyder (1998) refere que ciclistas que aumentaram as suas cargas de treino 

durante duas semanas, mas também aumentaram o consumo de carbohidratos, de forma 

a manterem os níveis de glicogénio, também entraram em estado de sobressolicitação e 

teriam entrado em sobretreino se o período de tempo fosse mais longo. 

 

Assim, algum outro mecanismo que não os baixos níveis de glicogénio muscular deve 

ser responsável pelo desenvolvimento de sobretreino (Snyder, 1998). 
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Também Jeukendrup et al. (1992) usaram duas semanas de treino intenso para provocar 

sobressolicitação em bem treinados ciclistas amadores. O treino intenso consistia em 2-

3h de sessões/ dia de treino intervalado extremamente intenso. Este tipo de cargas muito 

intensas com provável recuperação incompleta entre sessões, resultou numa diminuição 

da concentração de lactato sub-máxima e uma diminuição até 50% da produção máxima 

de lactato durante um teste gradual. Estes resultados ocorreram, apesar do glicogénio 

muscular estar dentro dos valores normais. 

 

Petibois et al. (2003) apresentam um modelo bioquímico explicativo do processo de 

sobretreino. Os autores consideram que o sobretreino pode resultar de sucessivas e 

acumulativas alterações no metabolismo, que se tornam crónicas durante o processo de 

treino. 

 

O que inicia este processo são as alterações no metabolismo dos carbohidratos 

(sacarídeos), tendo os autores encontrado decréscimos nas cadeias de sacarídeos, em 

duas glicoproteínas; ou seja, apesar da concentração destas proteínas não se alterar, a 

sua qualidade modificou-se. Estas cadeias de sacarídeos eram, provavelmente, utilizadas 

para queimar o glicogénio muscular durante o exercício.  

 

A este passo seguiram-se alterações no metabolismo dos lípidos, principalmente no que 

diz respeito ao decréscimo no tamanho médio das cadeias de ácidos gordos sanguíneos. 

Ou seja, a mesma quantidade de ácidos gordos foi encontrados no sangue, mas os 

atletas em sobretreino tinham estas cadeias mais curtas do que os atletas bem treinados.  

 

Para o passo final conducente ao estado de sobretreino, os autores consideram que estas 

disfunções no metabolismo dos lípidos e dos carbohidratos provocam um aumento na 

utilização dos aminoácidos, o que, provavelmente, resulta no catabolismo das proteínas. 

 

Este processo descreve sucessivas alterações no metabolismo que alteram as principais 

reservas de substrato energético (carbohidratos e lípidos) para proteínas, que não são, 

normalmente, utilizadas como fonte energética. 
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4.1.3. Indicadores de Sobretreino/ Sobressolicitação 

 

 

Desde há muito tempo que tem sido um desafio para a medicina desportiva encontrar 

indicadores fiáveis do nível de forma ou de fadiga de um atleta.  

 

Uma forma de garantir que um atleta se encontra no máximo da sua forma e que não 

apresenta riscos de sobretreino seria um instrumento fundamental que permitiria rápidos 

ajustes às cargas de treino, se tal fosse necessário, bem como aos períodos de 

recuperação. 

 

A tentativa de encontrar tal instrumento tem passado por identificar indicadores 

fisiológicos que consigam diagnosticar atletas que estão em sobretreino, através de 

parâmetros fisiológicos e psicológicos, antes que esta condição se torne severa. As 

tentativas têm incluído a medição do consumo de O2, concentração de lactato (La), 

frequência cardíaca (FC), frequência de ciclo (Fc), potência muscular, capacidade 

anaeróbica, pressão sanguínea, ECG, análise a células vermelhas e brancas, análise a 

proteínas na urina e no sangue, enzimas musculares e testes psicológicos (Maglischo, 

2003). 

 

A grande dificuldade que tem surgido na tentativa de identificar tais indicadores prende-

se com o facto da maior parte dos sintomas serem subjectivos, individualizados e 

identificáveis somente após o desempenho e as funções fisiológicas se terem 

deteriorado (Maglischo, 2003).  

 

Alguns indicadores de sobretreino/ sobressolicitação podem, mesmo, ser contraditórios, 

enquanto outros atletas nesta condição podem não apresentar sintomas específicos e, no 

entanto, experimentar quebras no desempenho e incapacidade em treinar nos níveis 

habituais (O’Toole, 1998) 

 

Acresce ainda a dificuldade em separar respostas fisiológicas normais (decorrentes do 

processo de treino) das anormais. Isto ocorre, principalmente quando as medições de 

vários parâmetros fisiológicos vão no mesmo sentido daquele que seria esperado devido 

ao processo de treino (Hooper & Mackinnon, 1995).  



  

 19 

Parece que qualquer um, ou múltiplos sintomas, em diferentes combinações, podem 

estar presentes num atleta que sofra de um decréscimo de desempenho (Hooper & 

Mackinnon, 1995). 

 

 

4.1.3.1. Diminuição da Capacidade de Desempenho 

 

 

Nesta secção, iremos abordar os vários indicadores que têm sido utilizados para 

identificar sobretreino/sobressolicitação. Alguns destes indicadores serão utilizados no 

nosso estudo, sendo, por isso, alvo de uma revisão mais extensa.  

 

Wilmore & Costill (2004) consideram que a primeira indicação de sobretreino é, 

normalmente, uma deterioração do desempenho físico à medida que o treino aumenta. 

 
Também Rowbottom, Keast e Morton (1998) referem o decréscimo da capacidade de 

desempenho, assim como a fadiga crónica, como os mais óbvios indicadores quer de 

sobretreino, quer de sobressolicitação.  

 

Diversos outros estudos procuraram aumentar as cargas de treino, durante um 

determinado período de tempo, em atletas controlados, com o intuito de induzir um 

estado de sobretreino/sobressolicitação (Jeukendrup et al., 1992; Urhausen et al., 1998; 

Hedelin et al., 2000; Halson et al., 2002). Todos os autores referem o decréscimo da 

capacidade de desempenho como um dos mais fiáveis e precoces indicadores destas 

condições. 

 

Se um decréscimo na capacidade de desempenho é necessária (por definição) para se 

considerar que os atletas estão em sobressolicitação, a magnitude de declínio dessa 

capacidade pode variar bastante e depende da forma como foi avaliada. 

 

A complexidade do problema reside na dificuldade em quantificar o nível de 

decréscimo no desempenho que é necessário para se poder diagnosticar 

sobressolicitação ou sobretreino (Hooper & Mackinnon, 1995).  
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Alguns estudos apontam para valores na ordem dos 29% (Fry et al., 1992), mas também 

parece óbvio que nas fases iniciais estes valores sejam significativamente mais baixos.  

 

Urhausen et al. (1998), estudaram dezassete atletas de fundo durante um período em que 

estavam em sobretreino, provocado por um aumento da intensidade dos exercícios, e 

durante um período de condição física normal. 

 

Os dados provenientes de testes em cicloergómetros e de testes psicológicos foram 

comparados durante dezanove meses, tendo os atletas passado pelas duas condições 

acima referidas. 

 

Neste estudo, o desempenho em testes anaeróbios não foi afectado, mas o desempenho 

em testes aeróbios decresceu 27%. 

 

Hooper et al. (1993) encontraram uma variação negativa no desempenho de 2.4%, em 

nadadores que estavam em sobressolicitação e uma variação positiva de 1.1%, em 

nadadores bem treinados. Neste estudo, os testes realizados foram de 100m para 

velocistas, e de 400m para fundistas. 

 

Por outro lado, Jeukendrup et al. (1992) e Snyder et al. (1995) encontraram um 

decréscimo na capacidade de desempenho de 3-4%, durante um teste progressivo 

máximo, após duas semanas de treino intenso. 

 

Desta forma, Halson & Jeukendrup (2004) consideram que se torna difícil comparar 

dados resultantes de medições de capacidade desempenho quando estas foram 

realizadas de diferentes formas e com testes distintos. 

 

Outros estudos defendem, mesmo, que uma estagnação da capacidade de desempenho 

pode ser um indicador suficiente de sobretreino (Hooper et al., 1995 e Kuipers & 

Keizer, 1988). 

 

Apesar de, como já foi referido, ser necessário (por definição) um decréscimo na 

capacidade de desempenho para se poder considerar que um atleta esta em sobretreino 

ou em sobressolicitação, Kreider et al. (1998) não deixam de frisar que alguns atletas 
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que sofrem decréscimos na capacidade de desempenho não apresentam sinais ou 

sintomas de sobretreino, enquanto que outros atletas que podem mostrar alguns 

sintomas de sobretreino não têm quaisquer decréscimos no desempenho. 

 

 

4.1.3.2. Indicadores Bioquímicos  

 
 
Várias investigações têm revelado que o sobretreino pode ser destacado por um 

conjunto de indicadores bioquímicos. No entanto, a principal lacuna no diagnóstico 

surge do facto de nenhum destes indicadores ter um valor absoluto, e, por isso, poder 

ser considerado universal (Petibois et al., 2002; Lac & Maso., 2004).  

 

Nas modalidades de resistência, os aspectos metabólicos da fadiga induzida pelo treino 

parecem ser os parâmetros mais relevantes que podem caracterizar o sobretreino, 

quando a recuperação não é suficiente ou quando a dieta alimentar não permite uma 

reposição completa das reservas de substrato energético. 

 

Outra das dificuldades em diagnosticar sobretreino consiste na necessidade de repetir as 

análises antes e depois do exercício. Para além disso, os indicadores bioquímicos de 

sobretreino podem variar de acordo com as características de cada desporto e com a 

natureza da carga (Petibois et al., 2002). 

 

Assim sendo, a comparação de dados obtidos em diferentes estudos torna-se 

globalmente impossível, sendo o diagnóstico do sobretreino possível nalguns casos, mas 

imprevisível em muitos outros.  

 

Até à data, tem sido sugerido um conjunto de indicadores de sobretreino, em 

modalidades de resistência (Quadro 1), mas, como já foi referido, não existe nenhum 

que, individualmente, possa indicar, claramente esse processo, ou seja, que defina os 

limites entre a fadiga reversível, induzida pelo treino, e sobretreino (Petibois et al., 

2002). 
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Quadro 1 -  Resumo dos parâmetros biológicos potencialmente implicados na  ocorrência de sobretreino 

(adaptado de Petibois et al., 2002) 

 

Parâmetro 

Central 

Órgão implicado Variações no plasma 

(repouso) 

Variações no plasma 

(exercício) 

Espécies oxidativas 

reactivas 
Músculo 

CP ↑; mioglobina ↑; TI ↑; 3-MTH 

↑; retinol (vitamina A) ↓; ácido 

ascórbico (vitamina C) ↓; tocoferol 

(vitamina E) ↓ 

CP ↑; mioglobina ↑; TI ↑; 3-

MTH ↑; MDA ↑; retinol ↓; 

ácido ascórbico ↓; tocoferol ↓ 

 

Carbohidratos 

 

Fígado, músculo 

 

GLN ↓; ureia ↑ 

 

GLC ↓; lactato ↑; GLN ↓; 

ureia ↑ 

 

AACR 

 

corpo 

 

Seretonina ↑ 

 

AACR ↓; lTrp ↑; lTrp/AACR 

↑; Seretonina ↑ 

 

Glutâmico 

 

Músculo, intestinos 

 

GLN ↓; IgA ↑; IgG ↑ 

 

GLN ↑; IgA ↑; IgG ↑ 

AGP 
 

Nódulos linfáticos 
 

 

AGP ↑ 

 

Leptina 

 

Adipócitos 

 

Leptina ↓; inibina B ↓; 

colecalciferol (vitamina D3) ↓ 

 

Leptina ↓; inibina B ↓; 

colecalciferol ↓ 

 

Proteínas 

 

Músculo, fígado, rins 

 

Haptoglobina ↓; hemoglobina ↑; 

hemopexin ↓; ferritina ↑; α1-

antitripsina ↑; α1-ácido 

glicoproteíco ↑; α2-macroglobulina 

↑; T/C ↓ 

 

Haptoglobina ↓; 

hemoglobina↑; hemopexina ↓; 

ferritina ↑; α1-antitripsina ↑; 

α1-ácido glicoproteíco ↑; α2-

macroglobulina ↑; T/C ↓ 

aumento (↑); diminuição (↓)  

 

3-MTH = 3-metilistidina; AACR = amino-ácido cadeia ramificada; CP = creatina fosfato; lTrp = livre triptofano; GLC 

= glucose; GLN = glutamina; Ig = imunoglobulina; MDA = malondialdeído; AGP = ácidos gordos poli-insaturados; Ti 

= troponina esquelética ; T/C = quociente de concentração testosterona/cortisol. 

 

  

 

 

Kuipers & Keizer (1988) referem que uma alteração no quociente testosterona/cortisol, 

que regula o processo anabólico de recuperação, pode ser considerado como um 

importante indicador de sobretreino.  

 

Outras pesquisas sugerem que, apesar do cortisol poder aumentar em sobressolicitação 

ou nos estados iniciais do sobretreino, os níveis decrescem quando esta condição se 

apresenta num estado mais avançado (Armstrong e VanHeest, 2002).  

 

Também segundo Kirwan et al. (1988) os níveis sanguíneos de epinefrina e de 

norepinefrina, em descanso, estão elevados durante treino intenso. No entanto, uma 

sobrecarga aguda das cargas de treino e a sobressolicitação podem produzir as mesmas 

alterações hormonais encontradas em sobretreino. 
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Assim, os atletas cujos níveis hormonais parecem anormais, podem estar, simplesmente, 

a experimentar os efeitos normais do treino intenso.  

 

 

4.1.3.3. Indicadores Fisiológicos  

 

 

 4.1.3.3.1. Consumo de O2 (VO2) 

 

 

Maglischo (2003) considera que um dos indicadores mais precisos de sobretreino pode 

ser a economia de nado; ou seja, os nadadores necessitam de mais O2 do que o habitual, 

para nadar a determinada velocidade quando estão em sobretreino.  

 

Costill (1986) reportou um aumento de 14% de consumo de O2, num corredor de fundo, 

a velocidades sub-máximas, quando entrou em sobretreino. 

 

Também Urhausen et al. (1998) encontraram valores ligeiramente superiores de 

consumo sub-máximo de O2 em atletas em sobretreino. 

 

Miller et al. (1989) também constataram decréscimos na economia de nado num grupo 

de nadadores que estava em sobretreino.  

 

Por outro lado, outras investigações (Jeukendrup et al., 1992; Hedelin et al., 2000; 

Halson et al., 2002) reportam decréscimos no VO2 máx. como resultado de um período 

de treino intenso que conduziu a um estado de sobretreino.  

 

Outros estudos, por sua vez, não conseguiram encontrar diferenças entre o consumo de 

O2 de atletas em sobretreino e atletas que não apresentavam essa condição (Hooper et 

al., 1993) ou entre a velocidade de nado associada ao VO2 máx. (vVO2 máx.) (Garcin 

& Billat, 2002). 
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Maglischo (2003) alerta, no entanto, para o facto de a redução na economia de nado não 

ser um indicador infalível do estado de sobretreino, uma vez que um nadador que esteja 

num período de treino intenso também experimenta uma redução na economia de nado.  

Torna-se necessário, portanto, estabelecer critérios que diferenciem o decréscimo na 

economia provocada pelo sobretreino, daquele que decorre do processo de treino 

normal.  

 

Outra hipótese sugerida por Maglischo (2003) será a de permitir alguns dias de repouso 

antes de aplicar um teste de economia de nado. Desta maneira, só os nadadores em 

sobretreino apresentarão decréscimos na capacidade de desempenho.  

 

O principal entrave à utilização destes testes são os custos e os meios necessários para a 

sua realização. O consumo de O2 deve ser feito em situação de nado, o que implica a 

utilização de instrumentos dispendiosos bem como da colaboração de técnicos 

treinados, para além de roubar muito tempo ao processo de treino. 

 

Halson & Jeukendrup (2004) chamam ainda a atenção para o facto das reduções em 

valores máximos de indicadores fisiológicos como o consumo de O2, durante testes 

máximos que levam à exaustão, poderem ser consequência da redução do tempo de teste 

e não estar relacionados com a função fisiológica, por si só. 

 

 

4.1.3.3.2. Frequência Cardíaca   

 

 

Um aumento da FC de repouso em 5 a 10 bpm acima do normal tem sido sugerido 

como sendo um bom indicador de sobretreino (Dressendorfer, Wade e Schaff, 1985; 

Stray-Gunderson, Videman e Snell, 1986). 

 

No entanto, antes do sobretreino ser diagnosticado, outras causas possíveis como 

infecções, distúrbios emocionais, problemas em dormir e insuficiente dieta de 

carbohidratos têm de ser levadas em conta.  
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Para além disso, os dados das investigações, relativos a esta temática, têm sido 

inconclusivos, uma vez que alguns estudos que reportavam aumentos significativos na 

FC de repouso, durante o treino (Dressendorfer, Wade & Schaff, 1985; Stone et al., 

1991), não foram confirmados por outras investigações (Callister et al., 1990; Lehmann 

et al., 1991; Lehmann et al., 1992; Fry et al., 1992; Hooper et al., 1995; Snyder et al., 

1995; Gabriel et al., 1998; Urhausen et al., 1998). Desta forma, a FC de repouso não 

pode ser considerada um indicador seguro de sobretreino, ou seja, a ausência de um 

aumento da FC de repouso não significa que o atleta não esteja em sobretreino. 

 

A complexidade do problema aumenta quando Maglischo (2003) refere que se pode dar 

o caso em que um atleta em sobretreino, durante um período de tempo relativamente 

longo, apresenta um declínio da FC de repouso, por ter reduzido, involuntariamente, a 

sua carga de treino. 

 

Outros autores descrevem decréscimos da FC máx. e média, em testes realizados após 

períodos de treino intenso com o objectivo de induzir uma condição de sobretreino/ 

sobressolicitação (Jeukendrup et al., 1992; Urhausen et al., 1998; Hedelin et al., 2000; 

Halson et al., 2002). 

 

Estes autores consideram que uma diminuição da FC máx. em conjunto com outros 

parâmetros, como um decréscimo no desempenho e outros indicadores fisiológicos, 

pode ser indicativo de sobretreino/sobressolicitação. 

 

Um outro método sugerido por Maglischo (2003) para diagnosticar o aparecimento de 

sobretreino é comparar a diferença entre a FC deitado e em pé. Uma diferença 

acentuada pode significar uma deficiente recuperação das cargas de treino, que pode, 

em último caso, resultar em sobretreino. 

 

Este autor refere ainda que as FC de recuperação também podem ser úteis como 

indicadores de sobretreino, devendo-se suspeitar desta condição quando os atletas 

necessitam de mais tempo para recuperar do que é normal, após um tarefa de nado    

sub-máxima. Recuperações mais lentas do que o normal em 6 ou 8 bpm, podem servir 

como indicadores de sobretreino. 
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No entanto, Halson & Jeukendrup (2004) alertam para o facto das reduções em valores 

máximos da FC, assim como do consumo de O2, durante testes máximos que levam à 

exaustão poderem estar somente relacionados com redução do tempo de teste. 

 

 

4.1.3.3.3. Concentração de Lactato   

 

 

Decréscimos nas concentrações de La sub-máximas e máximas têm sido observados em 

várias investigações (Costill, 1986; Costill et al., 1988; Foster et al., 1988; Lehmann et 

al., 1991; Lehmann et al., 1991; Jeukendrup et al., 1992; Fry et al., 1992; Snyder et al., 

1995; Lehmann et al., 1996; Kuipers et al., 1998; Urhausen et al., 1998; Hedelin et al., 

2000; Halson & Jeukendrup, 2004). 

 

No entanto, enquanto que os valores sub-máximos de lactato podem indicar 

sobressolicitação ou sobretreino, também é claro que uma resposta normal ao treino 

pode produzir alterações semelhantes; ou seja, paradoxalmente, parece que tanto o 

sobretreino como o treino intenso, “normal”, provocam um desvio da curva de 

concentração de La para a direita, podendo conduzir a uma má interpretação dos 

resultados e induzir um erro no diagnóstico de sobretreino (Jeukendrup et al., 1992; 

Jeukendrup & Hesselink, 1994; Snyder et al., 1995; Billat, 1996). 

 

Também Urhausen et al. (1998) chamam, a atenção para o facto de, se a  concentração 

de La durante exercícios sub-máximos estiver ligeiramente mais baixa, o limiar 

anaeróbio tender a aumentar. Consequentemente, uma redução no limiar anaeróbio pode 

indicar treino deficiente, em vez de sobretreino.  

 

Tegtbur et al. (1988) mostraram que as velocidades equivalentes ao limiar anaeróbico 

deveriam ser corrigidas no caso de haver reduções no pico de concentração de lactato, 

antes de poderem ser utilizadas para diagnosticar efeitos do treino.  

 

Por outras palavras, se um nadador apresentar uma redução de 15% na sua concentração 

máxima de lactato, a sua velocidade equivalente ao limiar anaeróbio teria de ser 
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aumentada 15% antes de poder reflectir de forma exacta a sua velocidade equivalente ao 

limiar anaeróbio. Se esse aumento resultasse numa velocidade, equivalente ao limiar 

anaeróbio, mais lenta do que a que o atleta tinha atingido em testes anteriores, poderia 

significar que se estava a entrar numa situação de sobretreino; se tal não acontecesse, o 

atleta estaria, provavelmente, a responder bem ao treino.  

 
É importante, quando se discute as alterações na concentração de La em resultado de 

treino intenso, ter em conta as reservas de glicogénio e a possibilidade de o aumento de 

treino ter provocado uma depleção das reservas musculares e do fígado. 

 
Se o atleta estiver com depleção acentuada das reservas de glicogénio, que não tem de 

ser, obrigatoriamente, o caso em sobretreino (Snyder et al., 1995), também podem ser 

encontrados decréscimos nos valores máximos e sub-máximos de La.  

 

Baixas concentrações de lactato podem ocorrer a velocidades máximas e sub-máximas 

quando os atletas já têm uma elevada depleção de glicogénio, parecendo assim que os 

atletas estão a melhorar a sua capacidade aeróbica, quando na verdade estão a entrar em 

sobretreino (Frohlich et al., 1988).  

 

Até agora, duas investigações procuraram perceber o papel dos carbohidratos na 

capacidade de desempenho após a intensificação do treino. 

 

Costill et al. (1988) concluíram que as reservas de glicogénio eram suficientes para 

manter o nível de desempenho, mas eram inadequados para suportar o nível de energia 

requerida durante o treino. 

 

Snyder et al. (1995) aumentaram a dieta de carbohidratos na tentativa de determinar se a 

sobressolicitação podia ocorrer na presença de níveis normais de glicogénio muscular. 

Os atletas, neste estudo, foram considerados como estando em sobressolicitação, mas os 

níveis de glicogénio muscular sofreram poucas alterações. 

 

Estes dois estudos não conseguiram esclarecer o papel da depleção de glicogénio e da 

ingestão de carbohidratos, na sobressolicitação. 
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Jeukendrup et al. (1992) e Snyder et al. (1993) estudaram um grupo de atletas, após 

duas semanas de treino muito intenso, em que se procurou induzir um estado de 

sobretreino/ sobressolicitação, e após duas semanas de recuperação. 

 

A redução encontrada nos níveis de concentração de La foi explicada como 

consequência da redução da utilização de glicogénio, provavelmente causado por haver 

menos disponível.  

 

Outra explicação, que tem sido proposta, para a redução dos níveis de concentração de 

La pode ser um aumento da capacidade de remoção e/ou de oxidação de La nos 

músculos, em consequência do treino intenso (Brooks, 1991).  

 

No entanto, ambos os autores concordam que uma vez que os níveis de concentração de 

La estavam novamente normais após as semanas de recuperação, esta segunda hipótese 

não parece provável como explicativa da redução dos níveis de La. 

 

Mais uma vez, é necessário abordar a concentração de La como indicador de 

sobretreino/sobressolicitação com alguma cautela. Hooper & Mackinnon (1995) alertam 

para alguns factores sem ligação directa ao sobretreino e que podem influenciar os 

níveis máximos de La, provocando alterações inconstantes nesses níveis (Lehmann et 

al., 1992; Hooper et al., 1995) 

 

Maglischo (2003) considera que pode ser possível detectar situações de sobretreino 

iminente, medindo o pico de concentração de lactato após um teste máximo, e mantendo 

a mesma distância de teste para teste.  

 

Os atletas em sobretreino terão valores máximos de lactato iguais ou inferiores a testes 

anteriores, mas os seus tempos serão mais lentos.  

 

Também Bosquet, Léger & Legros (2001) propõem que um decréscimo no pico de 

concentração de La seja considerado um indicador de sobretreino, realçando a 

necessidade de repetir a sua medição após um período de repouso. 
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No entanto, os valores de máxima concentração de lactato requerem interpretação para 

confirmar a sua veracidade como instrumento de identificação de sobretreino.  

 

Estes valores, sofrem, normalmente, alguma redução durante os períodos de treino 

intenso de resistência e, assim, os treinadores têm de estimar o grau de redução dos 

valores máximos de lactato que distinguem sobretreino do treino normal. 

 

Halson & Jeukendrup (2004), num artigo de revisão, concluem que, se os decréscimos 

nas concentrações máximas e sub-máximas de La forem utilizados como indicadores de 

sobretreino, isto deve ser feito em conjunto com um declínio na capacidade de 

desempenho. 

 

 

4.1.3.3.4. Percepção Subjectiva de Esforço (PSE)  

 

 

Segundo Borg (1985) o ser humano tem uma capacidade de avaliar o seu nível de 

esforço muito desenvolvida.  

 

A capacidade de perceber o esforço permite ao homem decidir e assumir atitudes 

tendentes à aquisição de benefícios próprios e à preservação da saúde; assim, a 

percepção do esforço é um processo de controlo que recorre a toda a informação 

disponível, no sentido da manutenção ou da melhoria do bem-estar individual.  

 
Na tentativa de estabelecer uma relação entre o esforço percepcionado e o ritmo 

cardíaco, Borg elaborou uma escala RPE (Rating of Perceived Exertation) (Quadro 2). 

Trata-se de uma categorização entre 6 a 20, sendo pedido ao indivíduo que estimasse a 

sensação de intensidade que reflectiu o esforço dispendido, de acordo com essa escala.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 30 

Quadro 2 -  Escala original de Borg (Adaptado de Wilmore & Costill, 2004) 

 

 

Nível Descrição 
6 

 
Nenhuma sensação 

7-8 

 
Extremamente ligeira 

9-10 

 
Muito ligeira 

11 

 
Ligeira 

12-13 

 
Moderada 

14-15 

 
Dura 

16-17 

 
Muito dura 

18-19 

 
Extremamente dura 

20 

 
Máximo 

             

         
No entanto, tornou-se claro que essa escala não era apropriada para estudos que 

envolvessem a sensação de fadiga associada a várias variáveis fisiológicas, cujo 

comportamento relacionado com a intensidade de exercício não seguia uma função 

linear (Noble & Robertson, 1996). 

 

Posteriormente, Borg introduziu uma nova escala de 10 pontos que melhor se adequava 

às sensações subjectivas (Borg, 1982). Esta escala é hoje conhecida como Cr. 10 de 

Borg (Category ratio scale) (Quadro 3).  

 

Quadro 3 -  Escala Cr. 10 de Borg  (adaptado de Noble & Robertson, 1996) 

 

 
0 Ausência de sensação 

0.5 Extremamente fraco 

1 Muito fraco 

2 Fraco 

3  Moderado 

4 Algo forte 

5 Forte 

6  

7 Muito forte 

8  

9  

10 Extremamente forte 

* Máximo 
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Esta escala pretendia ser de mais fácil utilização e corresponder melhor ao 

comportamento de algumas funções fisiológicas (Noble & Robertson, 1996) (Quadro 

4). 

 
Quadro 4 - Adaptação da escala Cr. 10 de Borg e as zonas de intensidade de treino da natação (Adaptado de 

Maglischo, 1993) 

 
 

Nível Esforço percepcionado 

 

Intensidade de treino 

 
1-2 

 

Muito ligeira  

3-4 

 

Ligeira A1 – Manutenção da capacidade 

aeróbia 

5-6 

 

Moderada A1 – Desenvolvimento da capacidade 

aeróbia 

7-8 

 

Forte mas possível A2 – Sobrecarga do mecanismo 

aeróbio, ligeiramente abaixo do L. 

Anaeróbio 

9 

 

Muito difícil A3, TL – Desenvolvimento da 

capacidade anaeróbia e do VO2 máx. 

Intensidade acima do L. Anaeróbio 

10 

 

Máxima TL – Desenvolvimento do 

metabolismo anaeróbio 

 
 



  

 32 

Wilmore & Costill (1994) propõem a seguinte correspondência entre as 2 escalas: 

 

Quadro 5 - Equivalência entre a escala original de percepção do esforço e Cr. 10 de Borg (Adaptado de Wilmore 

& Costill, 1994) 

 
 

Nível Escala original Nível Descrição 
6 

 

 0 Nenhuma 

7 

 
Muito, muito ligeiro 0.5 Muito, muito fraco 

8 

 

Muito ligeiro 

1 Muito fraco 

9 

 
2 Fraco (ligeiro) 

10 

 
3  Moderado 

11 

 
Razoavelmente ligeiro 

4 Algo forte 

12 

 
5 

Forte 
13 

 Algo duro 

6 

14 
7 

Muito forte 15 
Duro 

8 

 

16 
9 

 

17 
Muito Duro 

10 

Muito, muito forte 
 

18 

 

19 

Muito, muito duro  

20 

 

Maximal 

  

 

 
Limitar o processo de avaliação de esforço à medição e a parâmetros fisiológicos, pode 

conduzir a graves e desviantes erros de interpretação, uma vez que, em diferentes 

circunstancias, a componente psicológica de avaliação de um esforço pode     

manifestar-se mais fiel e representativa que outros factores fisiológicos. 

 

A Cr. 10 de Borg pode manifestar-se de grande utilidade em projectos experimentais 

onde a medição da sensação de fadiga aparece associada ao comportamento de outros 

indicadores fisiológicos, como por exemplo, a acumulação de lactato (Noble & 

Robertson 1996). 

 

Nobel et al. (1983), em estudos realizados sobre a monitorização do exercício 

envolvendo a Cr. 10 de Borg (1982), reconheceram a sua eficiência na monitorização 
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das sensações associadas a funções curvilíneas, com a intensidade do exercício, tal 

como a acumulação de lactato. 

 

Borg, Ljunggren & Ceci (1985), em estudo realizado, encontraram fortes correlações 

entre a percepção subjectiva de esforço (PSE), a FC e o lactato sanguíneo, nos níveis de 

intensidade mais elevados. O expoente para o crescimento da lactatemia encontrado 

situou-se entre os dois e os quatro, o que estará de acordo com o já encontrado por 

outros investigadores (Hermansen, 1977).  

 

Alguns estudos evidenciam uma forte correlação entre a PSE e a resposta de 

concentração de lactato em protocolos de intensidade progressiva em corrida e bicicleta.  

 

Esta relação não parece estar dependente do sexo, do estado de treino, de tipo de 

exercício, ou da especificidade ou intensidade do treino (Weltman, 1995). 

 

Embora não se podendo concluir que se trata de uma relação necessariamente de 

causa/efeito, os dados apresentados por diferentes estudos permitem sugerir que existe 

uma forte ligação entre a resposta da lactatemia e a percepção subjectiva de esforço 

(PSE). Estes estudos revelam alguma estabilidade independentemente de vários 

factores. Sugerem mesmo que se a prescrição do exercício for subordinada à obtenção 

de determinadas lactatemias, a utilização da PSE é um excelente instrumento de 

controlo (Weltman, 1995). 

 

Resultados contrários foram, no entanto, descritos por outros autores: 

 

Dekerle et al. (2003) procuraram definir de que forma é que exercícios, progressivos ou 

constantes, sub-máximos afectam a PSE. 

 

Esta investigação aponta para o facto de que, para uma dada intensidade, os valores de 

PSE são mais altos em testes progressivos, do que em testes constantes; assim sendo, os 

autores chamam a atenção para a necessidade de alguma ponderação na utilização deste 

indicador de intensidade (escala Cr. 10), uma vez que o tipo de esforço pode fazer variar 

os valores obtidos. Quer isto dizer que a mesma intensidade relativa não é sentida da 
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mesma maneira durante um exercício constante sub-máximo ou durante um exercício 

progressivo sub-máximo. 

 
Garcin, Mille-Hamard & Billat (2003) também investigaram os efeitos do nível de 

condição física na PSE, e os resultados indicam que o nível de condição física aeróbia 

parece influenciar a PSE somente em exercícios progressivos. 

 

Os autores consideram que, se for utilizada a PSE para prescrever intensidades de 

exercícios, esta prescrição deve ser individualizada, tendo em atenção o nível de 

condição física do atleta. 

 

Held & Marti (1999) obtiveram resultados semelhantes, ao realizarem um estudo em 

que compararam a relação entre a La e PSE, em atletas de elite e em atletas menos 

treinados. 

 

Este estudo mostrou que a velocidade de corrida correspondente a 4 mmol/ l não 

coincidia com a mesma intensidade (PSE) nos dois grupos de atletas. 

 

Estes resultados sugerem, pois, que as concentrações de La estipuladas não 

correspondem à mesma intensidade de exercício para atletas com diferentes níveis de 

treino. 

 

Em Jeukendrup et al. (1992), com o objectivo de estudar as respostas fisiológicas ao 

treino intenso, sete ciclistas intensificaram o seu programa normal de treino, durante 

duas semanas, de forma a atingir um estado de sobressolicitação. 

 

Foram aplicados questionários de PSE para comprovar se este instrumento poderia ser 

um indicador de sobretreino/ sobressolicitação. 

 

Após o período de treino intenso, os valores dos questionários sugeriam indicar um 

estado de sobretreino, apresentando valores superiores aos de referência.  

 



  

 35 

No entanto, não foi encontrado nenhum padrão geral. Por esta razão, o questionário 

aplicado não pode ser utilizado, em geral, para diagnosticar sobretreino, mas pode ser 

útil numa respectiva individual. 

 

Urhausen & Kindermann (2002), referem que uma análise mais detalhada aos valores 

de PSE em atletas em sobretreino revela diminutas alterações relativamente a atletas em 

período de treino intenso. Assim, os autores consideram limitada a utilidade deste 

instrumento. 

 

Também Bosquet, Léger & Legros (2001) consideram que a PSE fornece pouca 

informação adicional quando comparada com a concentração de La.  

 

Consideram ainda que a PSE deve ser utilizada uma vez após cada exercício, visto que 

se for utilizada várias vezes, num exercício progressivo, os atletas sentem-se obrigados 

a ajustar os valores de PSE, de acordo com a intensidade das repetições.  

 

Como conclusão, os autores referem que a PSE não acrescenta qualquer informação útil 

na detecção de sobretreino, durante um teste progressivo. 

 

 

4.1.3.5. Quociente La/ PSE 

 

 

Snyder et al. (1993), consideram que o quociente entre os valores de concentração de La 

e PSE pode indicar o nível de fadiga de um atleta e/ou uma condição de 

sobressolicitação/ sobretreino.  

 

Os autores pressupõem que, num estado normal de treino, a concentração de La será 

maior que a PSE (o quociente seria maior que 100), e que tanto as concentrações de La, 

como os valores de PSE deveriam decrescer, à medida que as adaptações ao treino 

ocorrem. Desta forma, o quociente La/ PSE deveria manter-se constante, apesar de um 

decréscimo esperado das concentrações de La, enquanto que num estado de 
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sobressolicitação a concentração de La seria menor do que a PSE (o quociente seria 

menor que 100). 

 

Os autores estudaram sete ciclistas durante duas semanas de treino normal, de treino 

muito intenso e de treino de recuperação, com o objectivo de perceber se a utilização do 

quociente La/ PSE poderia se útil na detecção de um estado de sobressolicitação. 

 

Durante cada período de treino, um exercício progressivo de teste foi realizado, tendo 

sido recolhidas as concentrações de La e os valores do quociente, para cada carga. 

 

Para todas as cargas os valores do quociente decresceram após a primeira semana de 

treino intenso e ainda mais após a segunda semana.  

 

Apesar do decréscimo no quociente ter sido semelhante para todas as cargas, só os 

testes máximos mostraram diferenças estatísticas. 

 

Enquanto que em outros estudos eram muito poucas as variáveis estudadas que estavam 

presentes em todos os atletas considerados em sobretreino/ sobressolicitação, nesta 

investigação, o quociente num exercício máximo decresceu para todos os atletas, após 2 

semanas de treino intenso, e voltou ao normal após as duas semanas de recuperação. 

Este facto mostra que este quociente tem a capacidade de acompanhar as variações de 

intensidade dos diferentes períodos de treino. 

 

A principal razão para o declínio do quociente durante o período de treino intenso foi 

uma redução na concentração de La, enquanto que os valores de PSE não se alteraram 

durante o estudo. Também Jeukendrup et al. (1992) obtiveram resultados semelhantes. 

 

Assim, Snyder et al. (1993) propõem, como forma de distinguir treino intenso, 

“normal”, de sobretreino/sobressolicitação, que as duas variáveis sejam medidas para 

verificar se há alterações no quociente; ou seja, se se verifica um decréscimo dos 

valores de concentração de La com a manutenção dos valores de PSE.  

 

Também Garcin, Fleury & Billat (2002) apresentam conclusões semelhantes após 

estudarem os efeitos de oito semanas de treino intenso, no início da época, nos níveis de 
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PSE e no quociente entre a concentração de lactato no sangue e os níveis de PSE (La/ 

PSE).  

 

Nesta investigação, oito jovens corredores de meia distância realizaram dois exercícios 

máximos, numa pista coberta, antes e depois de duas semanas de treino. Houve cinco 

sessões de treino por semana, sendo duas delas de treino intervalado.  

 

O primeiro teste foi um exercício progressivo para determinar o consumo máximo de 

O2 (VO2 máx.), a velocidade associada ao VO2 máx. (vVO2 máx.), a velocidade do 

limiar de concentração de lactato (vLT), e a velocidade delta 50 (vdelta 50: velocidade 

média entre vVO2 máx. e vLT).  

 

O segundo teste foi uma corrida a velocidade constante de vdelta 50 para determinar o 

ponto de exaustão a esta velocidade (tlim vdelta 50).  

 

Após oito semanas de treino, a vVO2 máx., a vLt e o tlim vdelta 50 não sofreram 

grandes alterações.  

 

Os valores de PSE foram mais elevados após as sessões de treino, à mesma velocidade 

relativa, no teste progressivo.  

 

Durante a corrida, a velocidade constante (vdelta 50), os atletas sentiram que em relação 

ao mesmo tempo relativo conseguiam aguentar menos depois das sessões de treino, do 

que antes.  

 

O quociente La/ PSE baixou significativamente após intensas sessões de treino 

intervalado, realizadas imediatamente após as férias.  

 

Consequentemente, Garcin, Fleury & Billat (2002) concluem que duas sessões de treino 

intervalado por semana conseguem induzir um estado de sobretreino que ainda não é 

caracterizado por um decréscimo na performance, ou nos indicadores fisiológicos, mas 

que pode ser detectado pela percepção subjectiva de esforço e especialmente pelo 

quociente La/ PSE. 
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Opiniões diferentes, sobre este tema, parecem ter Bosquet, Léger & Legros (2001). 

Estes autores examinaram a possibilidade de distinguir as alterações provocadas pelo 

treino daquelas provocadas pelo sobretreino, através do quociente La/ PSE ou 

convertendo a concentração de La para uma determinada intensidade, numa 

percentagem do pico de La.  

 

Se o desvio para a direita da curva de acumulação de La se mantiver, após este processo 

de normalização, o decréscimo na concentração de La deverá reflectir um aumento da 

utilização de La e, certamente, uma melhoria da capacidade de desempenho em 

resultado do treino ideal.  

 

Por outro lado, se deixar de haver desvio da curva para a direita, a causa principal de 

decréscimo de concentração de La será, provavelmente, um decréscimo da capacidade 

muscular em produzir La e deverá indicar um decréscimo na capacidade de desempenho 

induzida pelo sobretreino. 

 

Assim, os autores colocaram as hipóteses de o sobretreino provocar um decréscimo no 

quociente quer após o período de treino intenso, quer após o período de recuperação, e 

que o desvio da curva de La para a direita, induzido pelo sobretreino, seria uma 

consequência do decréscimo na capacidade do músculo de produzir La, que seria 

evidenciada por um decréscimo no pico de La após os dois períodos, e por uma 

supressão do desvio quando a concentração de La é expressa numa percentagem do pico 

de La. 

 

Desta maneira, Bosquet, Léger & Legros (2001) consideram que o quociente fornece 

pouca informação adicional quando comparado à concentração de La isolada.  

 

Expressar a concentração de La como uma percentagem resultou numa supressão do 

desvio da curva para a direita, sugerindo que esta era uma consequência de um 

decréscimo da produção de La no músculo.  

 

Uma vez que o desvio da curva para a direita provocado pelo treino “normal” indica 

melhorias na utilização do La, a principal diferença nas duas condições é o decréscimo 

no pico de La, durante o sobretreino 
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Segundo os autores, a proposta apresentada por Snyder (1993), relativa à utilização do 

quociente La/ PSE, tem-se mostrado útil em atletas em sobressolicitação, mas nunca foi 

testada em atletas em sobretreino. 

 

Ao contrário dos dados apresentados por Snyder et al. (1993), Bosquet, Léger & Legros 

(2001), apesar de terem obtido um decréscimo no quociente, encontraram apenas 

ligeiras variações na PSE, que contaram menos de 25% na variabilidade do quociente. 

 

Uma vez que, como já foi referido, consideram que a PSE fornece pouca informação 

adicional quando comparada com a concentração de La, os autores questionam a 

utilidade de se utilizar um quociente com estas duas varáveis.  

 

Como conclusão, Bosquet, Léger & Legros (2001) referem que a PSE não acrescenta 

qualquer informação útil na detecção de sobretreino, durante um teste progressivo, e, 

sendo assim, o quociente não é um indicador mais útil do que a concentração de La 

isolada.  

 

Por outro lado, os autores notaram que um desvio para o lado direito da curva de La era 

acompanhado por um decréscimo no pico de concentração de La, quando havia também 

um decréscimo na capacidade de desempenho que se mantinha após duas semanas de 

recuperação. Isto verificava-se quando os atletas estavam em sobretreino, mas não 

quando estavam em sobressolicitação. 

 
 

4.1.3.6. Estados de Humor 

 

 

Existe um consenso em relação ao conceito de que o sobretreino é caracterizado por 

perturbações do foro psicológico e por estados emocionais negativos. Uma deterioração 

dos estados de humor e a existência de queixas por parte dos atletas têm sido descritas 

como indicadores precoces e sensíveis de sobretreino (Morgan et al., 1987; Snyder et 

al., 1993; Fry et al., 1994; Flynn et al., 1994; Hooper, Mackinnon & Hannhan, 1997; 

Urhausen et al., 1998; Halson et al., 2002). 
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A grande maioria das queixas, por parte dos atletas, refere dores musculares que 

ocorrem em exercícios a baixa intensidade e em rotinas do dia a dia (Urhausen et al., 

1998).  

 

Vários estudos têm utilizado o POMS (Profile of Mood States), desenvolvido por 

McNair, Lorr and Droppleman (1971), como instrumento para identificar atletas que 

mostram sinais de perturbação provocada por treino intenso e/ ou de volume elevado 

(Raglin & Morgan, 1994; Berglund & Safstrom, 1994).  

 

Raglin & Morgan (1989) referem que o teste POMS, ao longo do tempo, tem sido capaz 

de identificar situações de sobretreino em 74% de atletas masculinos e 89% de 

femininos. 

  

Urhausen et al. (1998), por sua vez, também consideram que a única ferramenta 

disponível para o diagnóstico de sobretreino em condições de repouso parece ser uma 

deterioração dos estados de humor e um aumento de queixas por parte dos atletas, como 

a sensação de pernas “pesadas”, ou perturbações no sono.  

 

A julgar por estes resultados, o POMS parece ser um instrumento fiável para 

diagnosticar situações de sobretreino, ressalvando, mais uma vez, a necessidade dos 

treinadores distinguirem a condição de sobretreino de um período de treino intenso 

normal.  

 

A generalidade da literatura aponta para valores gerais do POMS superiores a 150 como 

indicadores de sobretreino, ou quando valores parciais têm aumento de 25%. 

 

No entanto, Hooper & Mackinnon (1995) referem que este instrumento ainda não 

provou ser capaz de distinguir entre atletas em sobretreino e atletas que experimentam 

períodos de treino intenso, mas que não estão em sobretreino. 

 

Na mesma linha, outros autores também constataram que um aumento nos valores de 

POMS tem sido igualmente encontrado em atletas que estão em período de treino 

intenso, mas que não estão em sobretreino (Morgan et al., 1988; O’Conner, Raglin & 

Morgan, 1996).  
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Desta forma, Halson & Jeukendrup (2004) concluem que os estados de humor podem, 

de facto, ser um bom indicador de sobressolicitação, mas que se torna necessário 

combinar os valores do POMS com medições de desempenho. 

 

 

4.1.4. Conclusões 

 

 

O sobretreino é uma causa comum de incapacidade de desempenho, em atletas. 

Sintomas tais como fadiga persistente, dores musculares, reduzida coordenação, perda 

de peso, alterações no estado de humor ou lesões frequentes, podem estar presentes 

numa situação de sobretreino, juntamente com os decréscimos de desempenho, mas, 

também, podem ser fruto de uma qualquer situação clínica.  

 

Frequentemente, o sobretreino só é diagnosticado meses depois de se ter verificado a 

deterioração da capacidade de desempenho.  

 

Infelizmente, ainda não foram identificados indicadores práticos e fiáveis de 

sobretreino. Os dados obtidos através de testes não conseguem distinguir esta condição 

de outras situações fisiológicas ou clínicas. Para além disso, os indicadores fisiológicos 

de sobretreino necessitam, muitas vezes, de ser comparados com valores de referência.  

 

Dá-se também o caso de ainda não ter sido encontrado nenhum indicador que estivesse, 

consistentemente, presente em todos os casos diagnosticados, não havendo, por isso, 

nenhum que possa ser considerado universal. 

 
 
Hawley, Robert & Schoene (2003) consideram, mesmo, que o sobretreino só pode ser 

diagnosticado após todas as outras causas terem sido excluídas. 
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4.2. Planeamento e Periodização do Treino 

 

 

O objectivo do treino é provocar agressões sucessivas de forma a romper a homeostasia 

do atleta e assim provocar um estímulo que leve a uma adaptação. Desta maneira, o 

treino físico induz fadiga através da aplicação de cargas de treino superiores àquelas a 

que o corpo está normalmente habituado. No entanto, após haver adaptação a uma 

determinada carga, deve-se aplicar uma nova carga, mais intensa, e assim 

sucessivamente, de forma a conseguir acréscimos no desempenho. Infelizmente não 

existe uma relação linear entre as cargas de treino aplicadas e o efeito, no desempenho, 

dessas cargas. 

 

De forma a perceber a capacidade de tolerância, de um atleta, ao treino, torna-se 

necessário classificar as cargas a que o atleta está sujeito. Um sistema de classificação 

proposto por Viru (1995) avalia as cargas presentes em cada sessão, ou num microciclo 

de treino (3 a 5 dias), da seguinte forma: 

 

1) Carga Excessiva - ultrapassa a capacidade funcional do corpo e resulta em 

sobretreino; 

 

2) Carga de Treino - resulta em efeitos de treino específicos; 

 

3) Carga de Manutenção - é insuficiente para provocar novas adaptações e as 

consequentes melhorias no desempenho, mas é suficiente para evitar o destreino; 

 

4) Carga de Recuperação - promove os processos de recuperação após a aplicação 

de uma Carga excessiva ou de Treino; 

 

5) Carga Inoperante - está abaixo da intensidade requerida para produzir qualquer 

um dos efeitos referidos anteriormente. 

 

O autor considera ainda que, para além da classificação subjectiva das cargas de treino, 

torna-se necessário registar o volume e a intensidade do treino. No caso específico da 

natação, o volume pode ser facilmente quantificável através do número de metros de 

cada sessão. A intensidade, por sua vez, pode ser medida em valores relativos ou 
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absolutos, de acordo com a percentagem do melhor tempo, a que se prescreve 

determinada tarefa.  

 

Outro factor que influencia a tolerância ao treino é a densidade das cargas, que se 

reflecte na relação entre períodos de esforço e de recuperação entre tarefas na mesma 

sessão de treino ou entre sessões de treino. 

 

No entanto, a quantidade e a qualidade das cargas de treino necessárias para se atingir 

um pico de forma são únicas de acordo com o indivíduo e com as circunstâncias e, desta 

forma, difíceis de caracterizar. As tolerâncias individuais ao treino obrigam a que os 

modelos generalistas sejam adaptados de acordo com as capacidades, quer de treino, 

quer competitivas, do atleta.  

 

O planeamento e a periodização são processos que permitem ao treinador traçar uma 

linha metodológica e organizativa, que sistematize as diferentes operações e 

procedimentos necessários para se atingir um objectivo previamente definido. 

Essencialmente, são ferramentas sistemáticas e metódicas que servem como guia 

direccional para um determinado atleta.  

 
O conceito básico de periodização é, muitas vezes, mal interpretado. Este conceito não 

deve ser algo rígido, com, apenas, uma forma de aproximação; em vez disso, é um 

utensílio, à volta do qual um treinador pode estipular um programa específico, para uma 

situação específica. 

 
Pyne (1996) enumerou alguns pontos inerentes ao conceito de periodização: 

 

1) O programa de treino deve ser estruturado baseado num objectivo a longo 

prazo; 

 

2) As cargas de treino devem aumentar ciclicamente e progressivamente; 

 

3) As fases de treino seguem uma sequência lógica; 

 

4) O processo de treino deve ser suportado por um acompanhamento científico nas 

áreas de fisiologia, biomecânica, psicologia e fisioterapia; 
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5) Devem ser, constantemente, utilizadas técnicas de recuperação ao longo do 

programa de treino; 

 

6) As destrezas técnicas devem ser melhoradas ou mantidas ao longo do programa 

de treino; 

 

7) A melhoria ou a manutenção da capacidade atlética geral é um importante 

factor do programa de treino; 

 

8) Cada fase do programa de treino é construída sobre a fase que a precede. 

 

Estes pontos devem ser suportados, pelos princípios do treino, que têm como objectivo 

fundamental direccionar, orientar e controlar a actividade prática, de forma a conferir 

uma maior eficácia na sua aplicação.  

 

Todavia, deverá haver um esforço permanente para que os diferentes princípios não 

sejam encarados de uma forma isolada e compartimentada, mas sim como um todo 

coordenado entre as suas partes. Alguns autores referem-se, apenas, a quatro princípios 

básicos: sobrecarga, especificidade, reversibilidade e heterocronia (McArdle, Katche & 

Katche, 1991), enquanto outros consideram haver pelo menos oito princípios 

interligados que devem estar incorporados numa periodização (Siff & Verkhoshansky, 

1999).  

 

Estes princípios são os seguintes: 

 

1) Princípio do Conhecimento - refere-se aos aspectos ideológicos e filosóficos da 

situação, bem como à necessidade de participar educadamente no processo de 

treino; 

 

2) Princípio da Multilateralidade - reforça a importância de uma preparação 

atlética geral que deve ser suportada por um forte perfil psicológico; 

 

3) Princípio da Consistência - refere-se ao aumento progressivo da intensidade e 

do volume das cargas de treino;  
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4) Princípio da Repetição - começamos por desenvolver o conhecimento, depois 

adquirimos a capacidade motora e de seguida automatizamos a resposta; 

 

5) Princípio Visualização - a capacidade do atleta de visualizar a técnica correcta;  

 

6) Princípio da Especialização - reforça a necessidade de se treinar em situações 

contextuais semelhantes às da competição; 

 

7) Princípio da Individualização - os atletas reagem e adaptam-se de forma 

individualizada e, desta forma, os programas de treino devem ser, também, 

individualizados; 

 

8) Princípio do Treino Estruturado - este princípio sugere que o processo de treino 

deve ser organizado como um sistema de ciclos periódicos. 

 

 

A diferença na terminologia utilizada para descrever os componentes estruturais de um 

planeamento cíclico pode levar a alguma confusão quando se discute periodização. 

Matveyev (1981) referiu-se a estes componentes como microestrutura (microciclo), 

mesostrutura (mesociclo) e macroestrutura (macrociclo). Esta classificação é 

comummente aceite e utilizada mas, no entanto, podem surgir algumas variações. Por 

exemplo,  para Pyne (1996) um meso ciclo representa toda a época competitiva (16 a 24 

semanas) para nadadores de nível nacional, mas considera dois meso ciclos anuais para 

nadadores de elite. Este autor também define um macro ciclo como uma fase crucial de 

treino dentro do meso ciclo. Outros autores dividiram ainda as três estruturas propostas 

por Matveyev em substruturas. 

 

Assim sendo, existem diversos modelos de periodização, que, tendo o calendário 

desportivo como fundamento principal e tendo em conta a especificidade de cada 

modalidade, procuram dirigir o processo de treino, definindo as várias fases desse 

processo, a suas durações e objectivos, bem como a quantidade e qualidade dos 

estímulos pretendidos. 

 

Têm sido sugeridos alguns modelos de organização da sequência carga - recuperação. 
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O modelo de "um factor" é baseado na teoria da supercompensação, que refere que o 

efeito imediato de uma carga de treino é o resultado da depleção de determinada 

substância bioquímica, seguida de um efeito de supercompensação (Zatsiorsky, 1995). 

 

A teoria da supercompensação pode ser adaptada ao nível de um microciclo onde são 

aplicadas várias sessões de treino de carga elevada, com insuficiente tempo de 

recuperação entre cada uma (princípio da sobrecarga). Após este microciclo, introduz-se 

um período de recuperação, o que permite um efeito de supercompensação e de 

aumento da tolerância ao treino, e, consequentemente, um aumento das cargas de treino 

posteriores.  

 

O modelo de "dois factores" é baseado na premissa de que cargas de treino repetidas 

afectam o desempenho, e que, em determinado ponto do tempo, a diferença forma - 

fadiga representará o nível de capacidade de desempenho nessa altura (Banister, 1991). 

 

Qualquer modelo de planeamento do treino deverá facilitar a administração de cargas 

correctas e de períodos de recuperação adequados de forma a evitar a fadiga excessiva 

(Fry et al., 1991).  

 

Faremos, de seguida, uma abordagem a alguns modelos de periodização, justificando os 

seus fundamentos e a sua aplicabilidade na modalidade de natação. Procurar-se-á 

estabelecer uma perspectiva crítica dos vários modelos abordados, relacionando-os, 

sempre, com as características específicas da natação. 
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4.2.1. Modelos de Periodização 

 

 

4.2.1.1. Modelo Clássico (Matveyev) 

 

 

Matveyev é considerado o pai do conceito de periodização do treino. Este autor, em 

meados dos anos 50, procurou estabelecer uma relação entre os vários elementos da 

carga de treino e as adaptações fisiológicas dos praticantes, como resposta biológica a 

essa carga. 

 

Este modelo, proposto por Matveyev (1981), assenta nos seguintes pressupostos: 

 

 O "pico" de forma desportiva só pode ocorrer uma ou duas vezes por 

ano; 

 

 Os "picos" de forma desportiva têm uma duração limitada (1 ou 2 

semanas); 

 

 Existe um efeito retardado das cargas de treino - um ciclo inferior a 6 

meses não pode constituir base para a renovação da forma desportiva. 

 

O modelo caracteriza-se por um aumento gradual e cíclico da carga, aumentando 

primeiro o volume, e depois a intensidade. 

 

Matveyev (1981) assenta o seu modelo na divisão do processo de treino em três 

períodos distintos: 

 

1) Período Preparatório - É o período requerido para a aquisição da forma 

desportiva. Com uma duração entre os três e os sete meses, está dividido em 

duas etapas:  
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 Período Preparatório Geral - Volume de treino alto, na razão inversa 

da intensidade; maior número de exercícios de carácter geral do que 

exercícios específicos; ausência de participações em competições; 

 

 Período Preparatório Específico - Aumento do treino específico; 

aumento da intensidade e decréscimo do volume; participações em 

competições de nível secundário. 

 

2) Período Competitivo – Este período é limitado pela duração possível de 

manutenção da forma desportiva; essa duração oscila entre um a dois meses, 

durante os quais se manifesta uma contínua melhoria técnica, assim como 

um aperfeiçoamento das capacidades tácticas, das características 

psicológicas e do nível de preparação teórica dos praticantes e, por último, 

num maior nível de preparação física geral. 

 

3) Período Transitório - Com a duração de um mês, tem como grande objectivo 

libertar o praticante da fadiga acumulada e do “stress” competitivo; para tal, 

são programados exercícios de carácter geral com uma intensidade e volume 

reduzidos, de forma a permitir ao atleta começar a próxima época desportiva 

num nível superior de capacidade. O autor aconselha, mesmo, a prática de 

uma modalidade diferente.  

 

Actualmente, os conceitos desenvolvidos por Matveyev são contestados por diversos 

autores, que questionam os fundamentos e a aplicabilidade deste modelo, numa prática 

desportiva de alto nível, com as exigências actuais do desporto. 

 

De uma forma geral, os principais aspectos criticados no modelo tradicional de 

Matveyev consistem na duração e volume relativo excessivos, de preparação geral; no 

desenvolvimento simultâneo de diferentes capacidades condicionais; na utilização 

rotineira de cargas durante períodos prolongados; na insuficiente relevância do trabalho 

especial/ específico; e na utilização de períodos de elevação da forma demasiado 

escassos e de curta duração.  
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Verchoshanskij (1999) tece uma crítica feroz a este modelo, considerando que os seus 

princípios gerais não são universais, ou fundamentados com segurança, uma vez que 

são o resultado exclusivo do estudo de uma, relativamente pequena, experiência com o 

treino de atletas, no início do desenvolvimento do sistema de treino Soviético, nos anos 

50. 

 

Este autor, considera que o modelo de periodização de Matveyev é elaborado, não com 

base em determinantes biológicas, mas sim, com base em conceitos que não têm 

nenhuma relação com as condições reais do progresso desportivo; e que os programas 

de treino assumem um significado casual, com uma possibilidade, muito elevada, de 

dispersão dos talentos desportivos. 

 

Para Verchoshanskij (1999), a base de qualquer desporto é constituída pela preparação 

especializada. Somente assim se criam condições para a adaptação do organismo, em 

consonância com as exigências do desporto escolhido. 

.    

No entanto, a maior parte dos autores concorda que o modelo clássico, apesar de 

desajustado para atletas de alto nível, poderá ser utilizado para o treino de atletas mais 

jovens, numa fase de formação. O próprio Verchoshanskij (1999) considera que alguns 

princípios do modelo clássico podem ser utilizados, com êxito, no desenvolvimento de 

programas de treino para atletas de grupos de idade. 

 

Em natação, é utilizada, frequentemente, uma adaptação do modelo clássico para a 

periodização do jovem atleta, tendo em conta os seus aspectos positivos: concretização 

da unidade entre preparação geral e preparação específica (indissociabilidade, 

interdependência, gradualidade na evolução relativa); dinâmica da carga dependente das 

fases de desenvolvimento das capacidades condicionais e da necessidade de recuperação 

intercalar constante; relativa autonomia em relação ao calendário desportivo, 

principalmente no período preparatório.  

 

Esta adaptação apresenta, segundo Alves (2005), os seguintes conteúdos: 

 

1) Período Preparatório geral 

- Trabalho técnico individualizado e intensivo. 
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- Resistência de base Aeróbio 1 (A1) e Aeróbio 2 (A2) 

- Progressiva introdução do treino de potência aeróbia (PA). 

- Utilização de todas as técnicas de nado, com predominância da técnica de crol 

nas tarefas longas; aumento gradual da percentagem de volume nadado na 

especialidade. 

- Trabalho das várias expressões da força, numa perspectiva geral e, depois, 

especial; introdução gradual de exercícios de força de resistência específica. 

Intensidade relativa típica – A1 - 40%; A2 - 40%; PA - 10%; Tolerância láctica 

(TL) - 5%; Acumulação Máxima de Lactato (AML) - 1%; Potência Láctica (PL) 

- 1%; Velocidade (V) - 3% 

 

2)  Período Preparatório Específico 

 - Treino técnico conjugado com treino táctico e físico. 

 - Adaptações aeróbias intensivas (Aeróbio 2 e Potência aeróbia). 

 - Progressiva introdução das solicitações lácticas 

 - Predominância, clara, da técnica da especialidade. 

- Força máxima especial, força de resistência e força de velocidade de carácter 

específico. 

- Nado com resistência acrescida. 

 Intensidade relativa típica – A1 - 10%; A2 - 40%; PA - 30%; TL - 10%; AML - 

5%; PL - 3%; V - 2% 

 

3) Período Competitivo 

- Manutenção das adaptações aeróbias, com ênfase na PA. 

- Trabalho à velocidade de competição. 

- Estratégias pré-competitivas e competitivas; treino técnico - táctico associado à 

velocidade de competição. 

- Força de resistência e força de velocidade de carácter específico, fora e dentro 

de água. 

- Competição como meio importante de preparação. 

 Intensidade relativa típica – A1 - 10%; A2 - 20%; PA - 30%; TL - 15%; AML - 

10%; PL - 5%; V - 5% 
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Segundo Platonov (2005) o macrociclo de treino também se pode apresentar como um 

conjunto de estruturas intermédias (mesociclos), compostas por 3 a 8 microciclos de 

preparação geral, e com uma duração de 3 a 8 semanas.  

 

Este autor distingue 4 tipos diferentes de mesociclos: 

 

1) Mesociclo Introdutório (Gradual) - São os mesociclos iniciais de qualquer 

estrutura de treino. São constituídos por períodos de 2 a 6 semanas de 

preparação geral, conducente à criação das bases da condição física necessárias 

para as cargas de treino posteriores. São compostos, normalmente, por uma 

sequência de microciclos graduais, terminando com um de recuperação. 

 

2) Mesociclo de base ou de desenvolvimento - A estrutura interna destes 

mesociclos está concebida de forma a obter a optimização da aplicação das 

cargas fundamentais que irão garantir novas aquisições e adaptações ao atleta. 

Estes mesociclos são de dois tipos: de activação, com os quais o praticante 

adquire as bases funcionais e específicas da sua modalidade desportiva, e de 

estabilização que, como o nome indica, têm como objectivo consolidar e 

automatizar as aquisições conquistadas.  

 

3) Mesociclo pré -competitivo (controlo e preparação) - Destinam-se a transformar 

os níveis condicionais e técnicos alcançados durante os mesociclos de base, em 

aptidão para o desempenho competitivo, promovendo procedimentos precisos e 

concretos de grande grau de especificidade. É habitual, no âmbito do trabalho 

desenvolvido no mesociclo pré-competitivo, a simulação das condições técnicas, 

tácticas, físicas e ambientais que irá encontrar em competição. Tal como vimos 

para o microciclo de aproximação (ou pré-competitivo), a sua estrutura deve 

favorecer os processos de integração dos vários factores do treino a médio prazo 

que conduzem a um estado de supercompensação durante a competição, após o 

adequado período de recuperação activa. 

 

4) Mesociclo competitivo ou de preparação terminal - São os mesociclos que 

incluem as principais competições desportivas, especialmente as estruturas que 
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englobam o trabalho a realizar entre competições pouco espaçadas. A sua 

duração é de duas a três semanas. 

 

Por outro lado, os mesociclos também são constituídos por períodos de treino 

denominados microciclos, que organizam e asseguram a coerência entre as cargas, ao 

longo de uma sequência determinada de sessões de treino (normalmente um microciclo 

corresponde a 1 semana de treino). 

 

Platonov (1991) propõe a seguinte classificação para os microciclos: 

 

1) Microciclo gradual - Os microciclos graduais são caracterizados por um fraco 

nível de solicitação e têm por objectivo a preparação do organismo para um 

trabalho intenso. Constituem a etapa inicial da meso-estrutura. 

 

2) Microciclo de desenvolvimento - Os microciclos de desenvolvimento são 

marcados por um alto volume global de treino e um elevado nível de solicitação, 

tendo por objectivo estimular e desenvolver os mecanismos de adaptação do 

organismo. Estes microciclos constituem uma etapa importante no trabalho de 

preparação do praticante ou da equipa, e mantêm-se na fase de trabalho próximo 

das competições, mas adquirindo agora características de conteúdo próprias. 

 

2.1) Microciclo de carga – Trata-se do tipo mais habitual de microciclo de 

desenvolvimento, com uma constituição assente na utilização de sessões de 

repetição e com uma organização da carga claramente visando o 

desenvolvimento das qualidade físicas e das aptidões técnico/tácticas, 

surgindo, no que diz respeito à dinâmica da carga, como elo de uma cadeia 

de microciclos onde se procede à progressão gradual da solicitação de 

treino. 

 

2.2) Microciclo de choque: - Este microciclo de desenvolvimento apresenta 

características de dinâmica da carga profundamente distintas da dos 

microciclos precedentes, ou seja com um acréscimo ou do volume, ou da 

intensidade ou de ambos, significativo. Neste microciclo, podem surgir 

variações de 20-30%. Estas características relevam do facto de, no 
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microciclos de choque, surgir a necessidade de propor, em determinadas 

alturas da época e para atletas com um elevado nível de treino, estímulos 

adicionais que permitam a adaptação através de uma concentração de 

cargas físicas inabituais. O microciclo de choque só surge duas a três vezes 

por macrociclo, e não integra os programas de treino nas fases de formação 

desportiva inicial. A sua aplicação surge associada a processos contínuos e 

rigorosos de monitorização da carga e dos seus efeitos. 

 

2.3) Microciclo de aproximação ou pré-competitivo - É um microciclo de 

desenvolvimento dedicado à preparação especial e específica para a 

competição. O volume é relativamente baixo e corresponde, normalmente, 

aos momentos do macrociclo em que a intensidade surge com maior 

relevância, dando lugar aos picos máximos na curva de variação semanal 

desta característica. 

 

3) Microciclo de recuperação – Este tipo de microciclo é basicamente utilizado no 

fim de uma sequencia de microciclos de desenvolvimento (terminando um 

mesociclo), antecedendo ou poscedendo um microciclo de competição. Os 

microciclos de recuperação pretendem garantir a eficácia dos processos de 

recuperação, através do doseamento dos efeitos das cargas e do controlo do nível 

de fadiga acumulada do atleta. Obviamente que nestes microciclos se procede a 

uma redução significativa do volume de exercícios e a uma redução ou, pelo 

menos, manutenção da intensidade. Consoante a fase da época, poderá ocorrer 

igualmente uma alteração na composição percentual das preparações geral e 

especial/específica, com acréscimo da primeira, associada a procedimentos de 

recuperação activa e redução relativa da segunda. 

 

4) Microciclo de competição - O microciclo de competição ou competitivo é aquele 

que integra a competição ou que a antecede imediatamente. Este tipo de 

microciclo é estruturado de acordo com o campeonato competitivo, uma vez que 

é necessário ter em conta o número de competições importantes e principais, e o 

espaço de tempo que as separa. Para conduzir o praticante ou a equipa às 

condições óptimas de desempenho competitivo, é necessário conjugar, nestes 

microciclos, a preparação específica final com a promoção da recuperação 
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completa ou quase completa dos níveis fadiga acumulados anteriormente. São 

microciclos onde o volume da carga é baixo e decrescente. 

 

 

4.2.1.2. Modelo por “blocos” (Verchoshanskij) 

 

 

Verchoshanskij (1999) teve grande influência na periodização do treino nos anos 80, 

apresentando o modelo por blocos.  

 

Este modelo tem como base a aceitação de que a aplicação de cargas concentradas de 

incidência unilateral, sequenciais, optimiza a adaptação biológica, de que a utilização de 

exercícios complexos gerais pode provocar alterações negativas nas funções fisiológicas 

e, ainda de que a evolução do desempenho competitivo do atleta exige que se reproduza 

o modelo de competição em situação de treino.  

 

Este autor parte do princípio de que o praticante só poderá atingir o seu rendimento 

máximo se o processo de periodização das cargas de treino tiver em consideração a 

evolução de todos os componentes que influenciam esse rendimento, especialmente o 

factor técnico.  

 

Assim, este modelo está muito ligado ao atletismo nas especialidades que têm uma 

elevada exigência técnica (saltos, lançamentos) com uma grande componente de força 

explosiva como qualidade física dominante. 

 

Este autor estrutura o macrociclo através de um método programático de objectivos 

precisos, que parte da utilização de tarefas concentradas de trabalho muscular intenso, 

num período de tempo prolongado (3- 5 meses), seguido de um programa de treino e 

competições que garanta a sua realização.  

 

A duração de cada macrociclo tem que ser, no mínimo, de vinte semanas, e a preparação 

especial antecede o profundo trabalho técnico e a incidência sobre a velocidade do 

exercício de competição. 
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A estruturação do macrociclo em blocos é feita da seguinte maneira: 

 

1) Bloco de Acumulação – É um bloco concentrado de trabalho especial, durante 

o qual se processa um volume de carga elevado; assim, o efeito retardado das 

cargas implica decréscimo acentuado da curva de forma; quanto maior a 

acumulação de preparação especial, maior será o incremento posterior dos 

índices de rendimento competitivo. 

 

2) Bloco de Transformação – Este bloco dedica-se ao trabalho especifico, 

durante o qual se procede a um decréscimo acentuado o volume e aumento 

da intensidade da carga, e promove-se a recuperação acelerada de todos os 

índices funcionais específicos da competição (efeito retardado das cargas). 

Este bloco tem uma duração igual ao anterior. 

 

3) Bloco Competitivo – representa a carga de competição como final do 

macrociclo. É o resultado de todo o processo de treino. 

 

Verchoshanskij (1999) comprovou que o aumento da força absoluta exerce uma 

influência negativa na velocidade de execução técnica. Neste sentido, este modelo 

propõe trabalhar a força concentrada em blocos, seguido de um outro bloco com um 

conteúdo de força + técnica. 

 

Este modelo, em sentido estrito, não é muito utilizado em natação, no entanto, surgiram 

variantes, que, como vamos ver de seguida, são aplicáveis nesta modalidade. 

 

 

4.2.1.3. Modelo ATR (variante do modelo por “blocos”) 

 

 

Um conceito alternativo de classificação dos mesociclos é proposto por Navarro (2001), 

onde se distinguem três tipos de mesociclos: M. de Acumulação, M. de Transformação 

e M. de Realização (ATR). 
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Este modelo baseia-se em dois pontos fundamentais (Navarro, 2001): 

 

- Concentração das cargas de treino sobre cargas específicas ou objectivos 

concretos do treino; 

 

- Desenvolvimento consecutivo de certas capacidades/ objectivos em blocos de 

treino especializados. 

 

Caracterização da organização em mesociclos (Navarro, 2001): 

 

A sequenciação dos mesociclos baseia-se na sobreposição de efeitos residuais de 

treino:  

 

- Efeito residual máximo - adaptações aeróbias e força máxima;  

 

- Efeito residual médio - força resistente, força explosiva, adaptações lácticas;  

 

- Efeito residual mínimo - velocidade, força rápida (cargas leves), cargas 

específicas integradas. 

 

 

Mesociclo de Acumulação: 

 

 Objectivo: elevar o potencial técnico e motor. 

 Dinâmica da carga: volume elevado, intensidade moderada. 

 Conteúdos: exercícios gerais, desenvolvimento da força, resistência aeróbia, 

educação técnico-táctica básica, correcção de faltas técnicas. 

 

Mesociclo de Transformação: 

 

 Objectivo: transferir adaptações de treino para a preparação específica. 

 Dinâmica da carga: volume elevado, intensidade elevada. 
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 Conteúdos: exercícios gerais e específicos, ênfase na tolerância à fadiga, 

estabilidade técnico-táctica, integração da força e/ou velocidade na execução 

técnica específica. 

 

Mesociclo de Realização: 

 

 Objectivo: obtenção do melhor desempenho competitivo na fase actual de 

preparação. 

 Dinâmica da carga: volume baixo a moderado, intensidade elevada. 

 Conteúdos: exercícios integrados de competição, plano estratégico, preparação 

mental. 

 

Navarro (2001) faz, também, a seguinte classificação dos microciclos: 

 

1) Microciclo de preparação - Tem como fim preparar o atleta para o próximo 

patamar de treino e corresponde, normalmente, a um início da preparação, após 

uma interrupção no treino, ou a um período em que se procedem a alterações nas 

características do treino. 

 

2) Microciclo de carga - Trata-se do tipo de microciclo mais utilizado e tem como 

objectivo que o volume de treino atinja um patamar suficiente para estimular um 

nível médio de adaptações. 

 

3) Microciclo de impacto – Com este tipo de microciclo pretende-se estimular um 

nível mais alto de adaptações a novas cargas de treino. Caracteriza-se, pois, por 

uma concentração máxima de sessões de treino, por uma aplicação de cargas de 

treino muito elevadas, e por uma máxima acumulação de fadiga e ausência de 

recuperação total. 

 

4) Microciclo de activação - Facilitam a preparação imediata do atleta, para a 

competição. Situam-se antes da competição e devem assegurar a recuperação 

total dos atletas após os microciclos de carga e de impacto. 
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5) Microciclo de competição - Têm como objectivo organizar a estrutura do treino 

imediatamente antes ou depois da competição. Esta organização é 

individualizada e depende da duração da competição, da quantidade de provas, 

da frequência de competições e do nível de treino dos atletas. Estes microciclos 

incluem, normalmente, sessões suplementares, programa de activação 

(aquecimento, preparação mental, preparação de equipamento, etc.) e meios de 

recuperação. 

 

6) Microciclo de recuperação - Promovem a regeneração psico-fisiológica do 

atleta. Estes microciclos integram, normalmente, exercícios de treino fora do 

âmbito normal, sessões de recuperação e a utilização de meios de recuperação, 

como massagens, sauna, fisioterapia, etc. 

  

Este modelo é muito utilizado em natação, devendo o atleta encontrar-se, no final de 

cada mesociclo de realização, em condições de alcançar elevados registos, sendo esse o 

momento em que se devem introduzir as competições mais importantes.  

 

A distribuição racional dos macrociclos dentro do plano anual dependerá do número e 

duração de cada macrociclo, da fase específica dentro da temporada e da qualificação do 

desportista. 

 

 

4.2.1.4. Modelo de macrociclos integrados (Navarro) 

 

 

Este autor propõe uma adaptação de um modelo antigo, elaborando uma estrutura a que 

chamou macrociclos integrados (1990). Estes macrociclos, idealizados para o treino da 

natação, têm a particularidade de contemplarem todas as necessidades do treino, 

existentes ao longo de uma temporada, mas concentrados num curto espaço de tempo, 

ajustando-se ao máximo às componentes de volume e intensidade, de forma a que se 

produzam as correspondentes adaptações fisiológicas.  
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A duração dos macrociclos (6-10 semanas) e os seus conteúdos são muito variados, 

adaptando-se, a cada momento, aos princípios do treino desportivo. 

 

Cada macrociclo está configurado em 3 fases (geral, especial e de manutenção). Esta 

estrutura repete-se ao longo de toda a temporada, respeitando a orientação dos 

conteúdos das distintas fases e aumentando gradualmente as cargas totais nos sucessivos 

macrociclos integrados. 

 

Na fase geral há predominância do volume, com especial desenvolvimento do sistema 

aeróbio e da força máxima. 

 

Na fase especial, a ênfase coloca-se na intensidade, havendo uma dominância do 

trabalho aeróbio e da força de resistência específica. 

 

Na fase de manutenção, diminui o volume e a intensidade, sendo o objectivo principal 

conseguir a adequada supercompensação, baseada nas semanas anteriores. Predominam 

os exercícios em ritmo competitivo e o treino de velocidade. 

 

 

4.2.2. Controlo de Treino 

 

 

O sucesso da administração de um programa de treino passa por um controlo apurado 

das alterações que vão sendo induzidas pelo processo de treino, de forma a determinar 

se os atletas seguem o rumo inicialmente previsto.  

 

As análises sanguíneas são, neste momento, uma das formas mais precisas de controlo 

de treino, disponível para treinadores e atletas (Maglischo, 2003).  

 

O fundamento que está por detrás das análises à concentração de La sanguíneo é o de 

que os aumentos na concentração de La no sangue reflectem aumentos na concentração 

de ácido láctico nos músculos, uma vez que muito do ácido láctico produzido durante o 

esforço se difunde e é transportado dos músculos para o sangue.  
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Assim, o envolvimento do mecanismo anaeróbio nos músculos pode ser inferido através 

da concentração de ácido láctico no sangue. 

 

O equilíbrio entre a velocidade a que o ácido láctico entra na corrente sanguínea e a 

velocidade a que sai tem sido definido como o limiar anaeróbio, ou, de forma mais 

exacta, o limiar de lactato (Maglischo, 2003). Essa velocidade define a intensidade de 

esforço que um atleta pode manter sem ocorrer uma acidose severa dos músculos.  

 

 

4.2.2.1. Lactatemia: fundamento fisiológico 

 

 

A energia resultante da hidrólise do ATP (trifosfato de adenosina) é a responsável pela 

contracção muscular. A concentração de ATP no músculo é diminuta (5 mmol/ kg) e 

apenas consegue suprir as necessidades de energia por breves segundos. Mas esta 

reserva pode ser ressintetisada, num primeiro momento, graças ao fosfato de creatina 

(CP), que, ao transferir o seu fosfato de alta energia para o ADP (difosfato de 

adenosina), promove essa ressintetisação. Este processo, muito rápido, designa-se fonte 

anaeróbia aláctica de ATP.  

 

Como a concentração de CP, no tecido muscular, também é muito escassa são 

necessárias outras vias alternativas para a ressíntese do ATP.  

 

Estas vias são a fonte anaeróbia láctica (fermentação láctica) e a fonte aeróbia 

(respiração). 

 

A via glicolítica tem como produtos duas moléculas de piruvato e um ácido orgânico de 

três fosfatos. Em condições de ausência de O2, o piruvato é fermentado em lactato, 

enquanto que, se existir oxigénio disponível, é metabolizado em CO2 e H2O.  

 

A fonte anaeróbia láctica é constituída pela via glicolítica seguida pela opção anaeróbia, 

tendo como produto final a formação de lactato. O músculo recorre a esta opção de 

forma crescente, à medida que aumenta a intensidade do esforço.  
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O lactato, em pessoas normais, produz-se continuamente, inclusive durante o repouso. 

Em condições basais, o lactato produzido induzirá uma concentração sanguínea entre os 

0.7 e 1.5 mmol/lit. 

  

Para situações de esforço, produzem-se grandes quantidades de lactato e a acumulação 

deste composto tem efeitos drásticos sobre a capacidade do organismo para gerar 

trabalho, sendo uma causa de fadiga muscular. 

 

 

4.2.2.2. Conceito de Curva de Acumulação de Lactato 

 

 

É possível estabelecer uma relação entre a lactatemia e a intensidade do esforço, 

baseado no facto de que quanto mais elevada for a intensidade do exercício maior será a 

quantidade de energia necessária à sua realização, bem como o envolvimento do 

processo glicolítico.  

 

Deste modo, cada intensidade e duração, para cada indivíduo, tem associado um 

determinado valor de lactatemia.  

 

Quando resultantes de procedimentos protocolares ajustados, esses valores definem a 

curva de acumulação de lactato, que não é mais do que a representação gráfica de uma 

sucessão de pares ordenados, em que cada um deles designa uma determinada 

intensidade de esforço e o valor de lactatemia que lhe está associado.  

 

Esta curva apresenta um comportamento bimodal: uma fase inicial que corresponde a 

intensidades de trabalho que condicionam aumentos moderados da lactatemia, e uma 

segunda fase que corresponde à típica fase de acumulação de lactato (Gomes Pereira, 

1992).  

 

De forma muito genérica, podemos referir que o primeiro ponto é considerado o limiar 

aeróbio, identificado convencionalmente como a intensidade correspondente a uma 

concentração de lactato sanguíneo de 2 mmol/lit. O segundo nível corresponde à zona 

de transição aeróbia/ anaeróbia com um limiar convencional fixado em 4 mmol/lit. 
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Gomes Pereira (1992) também considera que, para a generalidade dos autores, não é 

grande a variabilidade para as diferentes zonas metabólicas e, assim sendo, considera as 

seguintes proposições:  

 

<2 mmol/lit. - corresponde a uma intensidade que se considera trabalho aeróbio estrito. 

A intensidade que corresponde a uma lactatemia de 2 mmol/lit. é designada limiar 

aeróbio.  

 

>2<4 mmol/lit. - Corresponde a intensidades em que a participação anaeróbia existe 

mas não é significativa. Esta faixa de intensidades é designada transição aeróbia/ 

anaeróbia. 

 

4 mmol/lit. - É o valor da lactatemia que, quando relacionado com a intensidade, nos 

determina o limiar anaeróbio. 

 

>4 mmol/lit. - Intensidades que correspondem à fase de acumulação. 

 

No entanto, Olbrecht (2000) chama a atenção para o facto da interpretação dos testes de 

lactato não ser tão simples como pode parecer à primeira vista.  

 

De facto, diferentes exercícios de treino podem, para o mesmo nadador, produzir as 

mesmas concentrações de La e, no entanto, corresponder a diferentes cargas/ 

intensidades de treino e, por isso, induzir diferentes adaptações biológicas.  

 

Para além disso, as mesmas concentrações de La medidas após determinada tarefa de 

treino podem, para diferentes nadadores, representar uma actividade metabólica 

diferente. 

 

Este autor defende que quanto maior for a capacidade anaeróbia mais rapidamente o 

sistema anaeróbio se envolve no fornecimento de energia e mais depressa o atleta atinge 

o limiar anaeróbio.  
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Desta forma, ao contrário do que tem sido estipulado durante alguns anos, a posição da 

curva de lactato não é determinada apenas pela capacidade aeróbia, mas também pela 

capacidade anaeróbia.  

 

Fazendo uma breve sinopse, poderemos afirmar que este autor defende que quer um 

aumento da capacidade aeróbia, quer uma deterioração da capacidade anaeróbia 

provocariam uma deslocação da curva para a direita; e quer um aumento da capacidade 

anaeróbia, quer uma deterioração da capacidade aeróbia deslocariam a curva para a 

esquerda.  

 

Assim sendo, a posição da curva de La seria resultado do equilíbrio entre as capacidades 

aeróbia e anaeróbia. 

 

Assumindo que os testes de La reflectem a actividade metabólica, quer aeróbia, quer 

anaeróbia, e uma vez combinados com a velocidade de nado, eles permitir-nos-ão, 

segundo Olbrecht (2000): 

 

1) determinar a capacidade aeróbia e anaeróbia do nadador; 

 

2) determinar os pontos fortes e fracos do processo de treino no que diz respeito a estas 

capacidades; 

 

3) determinar, para um próximo período de treino, os objectivos, a quantidade e a 

configuração dos vários tipos de exercícios de treino; 

 

4) utilizar a intensidade e o volume de treino adequados para os vários objectivos; 

  

5) avaliar as alterações no desempenho metabólico e assegurar a utilidade do treino 

prescrito. 

 

Um dos primeiros protocolos de teste que permitia avaliar a evolução quer do 

metabolismo aeróbio, quer do anaeróbio, foi o Teste de Mader, desenvolvido em 1980 

(Olbrecht, 2000).  
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O teste consistia em nadar duas vezes a mesma distância, na mesma técnica e a 

velocidades diferentes. A primeira repetição é nadada em velocidade sub-máxima e a 

segunda a velocidade máxima. As recolhas de sangue para determinar o pico de 

concentração de lactato, são repetidas no 1º, 3º e possivelmente 5º minuto após a 

repetição sub-máxima, e no 3º, 5º, 10º minuto após o esforço máximo. 

 

 

4.2.3. Taper 

 

 

Quando se estão a preparar para uma competição importante, os atletas tendem a reduzir 

as suas cargas de treino, durante um período variável de tempo, e esta técnica, 

conhecida como taper, pode ter uma influência significativa no desempenho do atleta, 

em competição.  

 

O taper pode ser definido como uma redução progressiva e não linear da carga de 

treino, durante um período de tempo variável, com o objectivo de reduzir o stress 

fisiológico e psicológico provocados pelo treino diário e optimizar o desempenho 

(Mujika, 2001).  

 

Segundo este autor, modelos matemáticos sobre os efeitos do treino têm demonstrado 

que o principal objectivo do taper será a eliminação da fadiga acumulada pelos 

nadadores durante os períodos da época de treino mais intensos e não a obtenção de 

níveis de condição física mais elevados. Neste sentido, Mujika et al. (1996) referem que 

as melhorias no desempenho durante o taper são atribuídas à redução de influências 

negativas do treino. Neste estudo, as influências positivas não aumentaram com o taper, 

mas também não ficaram comprometidas com a redução do treino. 

 

De facto, as adaptações positivas do treino aumentam consideravelmente durante os 

períodos de treino intenso, mas apenas se desenvolvem ligeiramente durante os períodos 

de taper. No entanto, o treino intenso tem, também, como consequência um aumento 

significativo dos níveis de fadiga, o que “mascara” as adaptações conseguidas e impede 

melhorias no desempenho.  
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A grande redução dos níveis de fadiga que ocorre durante o período de taper, para além 

do ligeiro aumento das capacidades, leva a que seja possível ao atleta expor o seu 

verdadeiro nível de forma e atingir melhores desempenhos em competição. 

 

Vários treinadores mostram reservas relativamente à redução das cargas de treino, com 

receio que tal redução provoque uma deterioração da condição física e da capacidade de 

desempenho, uma vez que existe uma fina fronteira que ainda não está completamente 

definida e que separa o taper e os seus benefícios, do destreino.  

 

O destreino é a perda total ou parcial das adaptações anatómicas, fisiológicas, e de 

desempenho induzidas pelo treino, como consequência da redução ou cessação deste. 

No espaço de duas a quatro semanas, após a cessação do treino, os atletas mostram um 

rápido declínio da condição cardiorespiratória, da eficiência metabólica e de potência 

(Mujika, 2001). 

 

A carga de treino tem três componentes claramente definidas: intensidade, volume e 

frequência. Uma redução da carga de treino total pode ser conseguida reduzindo 

separadamente, ou simultaneamente, estas variáveis, e as respostas ao taper podem ser 

influenciadas pelo grau em que a intensidade, o volume e a frequência do treino foram 

reduzidos, bem como pelos efeitos combinados destas variáveis. 

 

 A questão que se coloca é a de saber de que forma é que estas três variáveis podem ser 

reduzidas sem provocar uma fase de destreino. 

 

Relativamente à redução da intensidade de treino, tem sido demonstrado, segundo 

Mujika (2001), que em atletas bem treinados a manutenção da intensidade de treino é 

um factor crucial na manutenção, durante o período de taper, das adaptações 

previamente adquiridas.  

 

De facto, um taper com níveis altos de intensidade aumenta a capacidade de transporte 

de O2, as reservas de glicogénio muscular, a actividade mitocondrial, e a produção de 

força (Mujika, 2001). 
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Desde que a intensidade do treino se mantenha, não parece que haja qualquer       

contra-indicação na redução do volume de treino, mesmo em atletas altamente 

treinados. Têm sido encontradas co-relações entre a percentagem de redução do volume 

de treino e as melhorias no desempenho em nadadores. 

 

Houmard (1991) refere que vários parâmetros fisiológicos, em esforço máximo (VO2 

máx., FC máx., velocidade máx.) são mantidos entre dez a vinte e oito dias com 

reduções no volume semanal de treino até 70 ou 80%. 

 

Segundo este autor, também os indicadores sanguíneos (creatinaquinase, hemoglobina, 

hematrócitos e volume sanguíneo) se alteram positivamente ou são mantidos por cinco a 

vinte e um dias de treino reduzido, assim como as reservas de glicogénio e as 

capacidades oxidativas dos músculos.  

 

Indicadores sub-máximos como a economia de esforço, a FC, a concentração de La pós-

exercício, e potência muscular são mantidos ou melhorados com uma redução de 70 a 

90% no volume semanal por um período de seis a vinte e um dias, desde que a 

frequência de treino não seja reduzida a mais de 20%.  

 

O desempenho, por sua vez, é mantido ou melhorado com uma redução de 60 a 90% no 

volume semanal por um período de seis a vinte e um dias, devido, em primeiro lugar, a 

uma crescente capacidade de desenvolver potência muscular. 

 

Assim, e de acordo com estes resultados, Houmard (1991) sugere que os atletas de 

fundo não deverão hesitar em reduzir volume de treino antes das competições, de forma 

a melhorarem o desempenho. 

 

No que diz respeito à frequência de treino, a literatura sobre o tema mostra que pode ser 

reduzida durante períodos de tempo relativamente longos sem haver perda de 

adaptações, exceptuando os casos de atletas com um elevado nível de treino e em que o 

factor técnico é preponderante (Mujika, 2001). 
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4.2.3.1. Alterações Fisiológicas Induzidas pelo taper 

 
 
Alguns dos mecanismos fisiológicos que estão por trás dos acréscimos de desempenho 

associados ao taper têm vindo, lentamente, a ser revelados.  

 

Aumentos no VO2 máx. durante o taper podem contribuir para os ganhos no 

desempenho verificados no pós-taper, mas também têm sido relatadas melhorias no 

desempenho sem alterações no VO2 máx. (Quadro 6).  

 

Um custo de O2 mais baixo, após o taper (uma melhor economia de nado), também 

pode contribuir para uma melhor capacidade de desempenho, mas esta alteração 

acontecerá mais facilmente em atletas de nível mais baixo (Mujika et al., 2004).  

 

Colectivamente, estes estudos mostram, de uma forma geral, uma melhoria ou uma 

manutenção do consumo de O2, bem como aumentos da capacidade de desempenho, 

após o taper. 

 

Os resultados têm sido algo contraditórios, na literatura, no que diz respeito ao efeito do 

taper sobre a concentração de lactato. 

 

Têm sido relatados picos de concentração de La mais elevados durante o taper, mas, por 

outro lado, também já se verificou uma diminuição ou manutenção das concentrações 

sub-máximas de La após o taper (Quadro 7). 
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Quadro 6 -  Efeitos do Taper no consumo máximo de O2 (Adaptado de Mujika et al., 2004). 

 

Estudo (ano) Atletas 
Duração  

Taper 
(dias) 

VO2 
máx. 

Testes realizados 
Alterações no 

desempenho (%) 

Van Handel et al. 
(1988) 
 

Nadadores 20 ↔ NR NR 

Houmard et al. 
(1990) 
 

Corredores 21 ↔ 5 km  ↔ 

D’Acquisto et al. 
(1992) 
 

Nadadores 14-28 ↔ 100m, 400m 4,0-8,0 acréscimo 

Jeukendrup et al. 
(1992) 
 

Ciclistas 14 ↑ 8.5 km 7,2 acréscimo 

Shepley et al. 
(1992) 
 
 

Corredores 7 ↔ Corrida até à exaustão 6-22 acréscimo 

McConell et al. 
(1993) 
 

Corredores 28 ↔ 5 km 1,2 decréscimo 

Houmard et al. 
(1994) 
 

Corredores 7 ↔ 5 km  2,8 acréscimo 

Zarcadas et al. 
(1995) 
 

Triatlo 14 ↑ 5 km   1,2-6,3 acréscimo 

Banister et al. 
(1999) 
 

   Teste progressivo máximo 1,5-7,9 acréscimo 

Rietjiens et al. 
(2001) 
 

Ciclistas 21 ↔ Teste progressivo máximo ↔ 

Dressendorfer et al. 
(2002) 
 

Ciclistas 10 ↑ligeiro 20 km   1,2 acréscimo 

Margaritis et al. 
(2003) 
 

Triatlo 14 ↑ 30 km   1,6-3,6 acréscimo 

Neary et al. (2003) 
 

Ciclistas 7 ↑ 20 km   5,4 acréscimo 

Neary et al. (2003) 
 

Ciclistas 7 ↑ 40 km   2,2-4,3 acréscimo 

↑  aumento; ↔ manutenção; NR - não reportado 
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 Quadro 7 -  Efeitos do Taper na concentração de lactato (Adaptado de Mujika et al., 2004). 

 

Estudo (ano) Atletas 
Duração  

Taper 
(dias) 

Pico [La] 
[La] sub-
máximo 

Alterações no 
desempenho (%) 

Costill et al. (1985) 
 

Nadadores 14 NR ↓ 2,2– 4,6 acréscimo 

Van Handel et al. (1988) 
 

Nadadores 20 ↑ligeiro ↑ligeiro NR 

D’Acquisto et al. (1992) 
 

Nadadores 14 - 28 ↑ ↓ 4,0– 8,0 acréscimo 

Jeukendrup et al. (1992) 
 

Ciclistas 14 ↑ NR 7,2 acréscimo 

Jonhs et al. (1992) 
 

Nadadores 10 - 14 NR ↔ 2,0– 3,7acréscimo 

Shepley et al. (1992) 
 

Corredores 7 ↑ligeiro NR 6 – 22 acréscimo 

McConell et al. (1993) 
 

Corredores 28 NR ↑ 1,2 decréscimo 

Flynn et al. (1994) 
 

Nadadores  NR  ≈3 acréscimo 

Houmard et al. (1994) 
 

Corredores 7 NR ↔ 2,8 acréscimo 

Stone et al. (1996) 
 

Halterofilistas 7 – 28 NR ↔ 8,0–17,5Kg acréscimo 

Kenitzer (1998) Nadadores 14 – 28 NR ↓14 dias 
↑21 – 28 dias 

≈4 acréscimo 

Bonifazi et al. (2000) 
 

Nadadores 14 – 21 ↑ NR 1,5– 2,1 
acréscimo 

Mujika et al. (2000) 
 

Corredores 6 ↑ligeiro NR ↔ 

Smith (2000) 
 

Remadores 7 ↔ NR ↔ 

Steinacker et al. (2000) 
 

Remadores 7 ↑ligeiro NR 6,3 acréscimo 

Rietjens et al. (2001) 
 

Ciclistas 21 NR ↔ ↔ 

Mujika et al. (2002) Corredores 6 ↑ NR 0, – 1,9 acréscimo 

N   – Não   NR – não reportado; ↑ aumento; ↓ diminuição; ↔ manutenção 

 

 

 

Mujika et al. (2004) referem ainda, como consequência do período de taper, uma 

redução do dispêndio energético diário, uma ligeira redução ou estabilização do 

quociente respiratório, um aumento significativo da potência e força muscular (Quadro 

8) e uma melhoria significativa nos estados de humor (Quadro 10). 
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Quadro 8 -  Efeitos do Taper na capacidade de desenvolver potência e força muscular (Adaptado de Mujika et al., 

2004). 

 

Estudo (ano) Atletas 
Duração 

Taper 
(dias) 

Força e 
/ou 

potência 
Testes realizados 

Alterações no 
desempenho (%) 

Costill et al. (1985) 
 

Nadadores 14 ↑ 46-1509 m competição 2,2-4,6 acréscimo 

Cavanaugh and Musch 
(1989) 
 

Nadadores 28 ↑ 46-1509 m competição 2,0-3,8 acréscimo 

Prins et al. (1991) 
 

Nadadores 28 ↔ NR NR 

Jonhs et al. (1992) 
 

Nadadores 10-14 ↑ 46-366 m competição 2,0-3,7 acréscimo 

Shepley et al. (1992) 
 
 

Corredores 7 ↑ Corrida até à exaustão 6-22 acréscimo 

Gibala et al. (1994) 
 

Culturista 
 

10 ↑ Flexão voluntária do 
cotovelo 

≈ 7 acréscimo 

Houmard et al. (1994) 
 

Corredores 7 ↔ 5 km  2,8 acréscimo 

Martin et al. (1994) 
 

Ciclistas 14 ↑ Teste progressivo máximo 8,0 acréscimo 

Raglin et al. (1996) 
 

Nadadores 28-35 ↑ Competição 2,0 acréscimo 

Hooper et al. (1998) 
 

Nadadores 14 ↑ 100m, 400m  ↔ 

Hooper et al. (1999) 
 

Nadadores 14 ↔ 100m  ↔ 

Trape et al. (2000) 
 

Nadadores 21 ↑ Competição 3,0-4,7 acréscimo 

NR – não reportado; ↑ aumento; ↔ manutenção 

 

 

Estes autores realçam, também, que as funções e dimensões cardíacas, bem como as 

funções ventilatórias, não são, normalmente, afectadas pelo taper; e que as FC 

máximas, sub-máximas e de repouso não sofrem alterações, a não ser que os atletas 

mostrem sinais de sobressolicitação antes o taper (Quadro 9).  
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Quadro 9-  Efeitos do Taper na frequência cardíaca (Adaptado de Mujika et al., 2004). 

 

Estudo (ano) 
 

Atletas 
Duração 

Taper 
(dias) 

FC 
repouso 

FC 
máxima 

FC sub-
máxma 

Testes 
realizados 

Alterações no 
desempenho 

(%) 

Costill et al. 
(1985) 
 

Nadadores 14 NR NR ↔ 46-1509 m 2,2-4,6 
acréscimo 

Houmard et al. 
(1989) 
 

Corredores 10 NR ↔ ↔ Teste 
progressivo 
máximo 

↔ 

Houmard et al. 
(1990) 
 

Corredores 21 NR ↑ligeiro ↔ 5 km  ↔ 

D’Acquisto et 
al. (1992) 
 

Nadadores 14-28 NR ↓ ↔ 100m, 400m 4,0-8,o 
acréscimo 

Jeukendrup et 
al. (1992) 
 

Ciclistas 14 ↓ ↑ ↑ 8.5 km 7,2 acréscimo 

McConell et al. 
(1993) 
 

Corredores 28 ↔ ↑ ligeiro ↔ 5 km 1,2 decréscimo 

Flynn et al. 
(1994) 
 

Corredores 21 ↔ NR ↔ Corrida até à 
exaustão 

↔ 

 
 

Nadadores  ↔ NR NR 23 m, 366 m  ≈ 3 acréscimo 

Houmard et al. 
(1994) 
 

Corredores 7 NR ↔ ↑ ligeiro 5 km 2,8 acréscimo 

Stone et al. 
(1996) 
 

Halterofilistas 7-28 ↔ NR ↔ Competição 8,0-17,5Kg 
acréscimo 

Haykowsky et 
al. (1996) 
 

Nadadores 14 ↔ NR NR NR NR 

Hooper et al. 
(1999) 
 

Nadadores 14 ↔ ↑ligeiro NR 100m  ↔ 

Martin and 
Andersen 
(2000) 
 

Ciclistas 7 NR ↑ligeiro ↔ Teste 
progressivo 
máximo 

≈ 6 acréscimo 

Rietjiens et al. 
(2001) 
 

Ciclistas 21 NR ↔ ↔ Teste 
progressivo 
máximo 

↔ 

Dressendorfer 
et al. (2002) 
 

Ciclistas 10 NR NR ↔ 20 km  1,2 acréscimo 

Neary et al. 
(2003) 
 

Ciclistas 7 NR NR ↔ 20 km  5,4 acréscimo 

NR – não reportado; ↑ aumento; ↓ diminuição; ↔ manutenção 
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Quadro 10-  Efeitos do Taper nos estados de humor e na PSE (Adaptado de Mujika et al., 2004). 

 

Estudo (ano) 
 

Atletas 
Duração 

Taper 
(dias) 

Estados 
de Humor 

PSE Testes realizados 
Alterações no 
desempenho 

(%) 

Morgan et al. 
(1987) 
 

Nadadores 28 ↑ ↓ NR NR 

Raglin et al. 
(1991) 
 

Nadadores 28 ↑ NR NR NR 

Snyder et al. 
(1993) 
 

Ciclistas 14 NR ↓ NR NR 

D’Acquisto et al. 
(1992) 
 

Nadadores 14-28 NR ↓ 100m, 400m 4,0-8,0 
acréscimo 

Berglung and 
Säfström (1994) 
 

Remadores 21 ↑ NR NR NR 

Flynn et al. 
(1994) 
 

Corredores 21 ↔ ↔ Corrida até à 
exaustão 

↔ 

 
 

Nadadores  ↑ ↓ 23 m, 366 m  ≈ 3 acréscimo ↑ 

Houmard et al. 
(1994) 
 

Corredores 7 NR ↔ 5 km 2,8 acréscimo↑   

Raglin et al. 
(1996) 
 

Nadadores 28-35 ↑ NR Competição 2,0↑  

Berger et al. 
(1997) 
 

Nadadores 7 ↑ NR NR NR 

Taylor et al. 
(1997) 
 

Nadadores NR decréscimo NR Competição 1,3 ↑ 

Hooper et al 
(1998) 
 

Nadadores  14 ↑ NR 100m, 400m  ↔ 

Berger et al. 
(1999) 
 

Ciclistas 14 ↑ NR 4 km perseguição 
simulada 
 

2,0 ↑ 

Hooper et al 
(1999) 
 

Nadadores  14 ↔ NR 100m  ↔ 

Martin and 
Andersen  
(2000) 
 

Ciclistas 7 NR ↓ Teste progressivo 
máximo 

≈ 6 ↑ 

Martin et al. 
(2000) 

Ciclistas 7 ↔ NR Teste progressivo 
máximo 
 

≈ 6 ↑ 

Steinacker et al. 
(2000) 
 

Remadores 7 ↑ NR 2000 m competição 6,3↑  

Eliakim et al. 
(2002) 

Jogadores 
de Andebol 
 

14 ↑ NR 4 x 20 m 
velocidade, salto 
vertical 

2,1-3,2↑  

Margaritis et al. 
(2003) 
 

Triatlo 14 ↑ NR 30 km duatlo 1,6-3,6↑  

Neary et al. 
(2003) 
 

Ciclistas 7 NR ↔ 20 km  5,4↑ 

NR – não reportado; ↑ aumento; ↓ diminuição; ↔ manutenção 
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4.2.3.2. Conclusões 

 
 
De acordo com Mujika & Padilla (2003), os aspectos relacionados com a metodologia e 

as implicações do taper podem ser sistematizados da seguinte forma: 

 

1) O principal objectivo do taper deverá ser minimizar a fadiga acumulada e não tentar 

provocar adaptações ou incrementos na condição física. Este objectivo deverá ser 

conseguido sem comprometer os níveis de condição física e as adaptações 

previamente adquiridas. 

 

2) A manutenção da intensidade das cargas de treino (a qualidade do treino) é necessária 

para evitar o destreino, desde que reduções nas outras variáveis da carga de treino 

permitam uma suficiente recuperação, de forma a optimizar a capacidade de 

desempenho. 

 

3) As reduções no volume de treino até 60-90% parecem provocar respostas 

(fisiológicas, psicológicas e de desempenho) positivas, em atletas bem treinados. 

 

4) Frequências de treino elevadas parece serem necessárias para evitar o destreino e/ou 

a perda de sensibilidade técnica em atletas bem treinados. Por outro lado, as 

adaptações induzidas pelo treino podem ser razoavelmente mantidas com 

frequências de treino relativamente baixas, em atletas com níveis moderados de 

treino. 

 

5) Adaptações (fisiológicas e de desempenho) positivas podem ser esperadas como 

resultado de um período de taper com uma duração entre os 4 e os 28 dias.  

 

6) Um taper progressivo e não linear parece ter um impacto positivo mais pronunciado 

na capacidade de desempenho, do que um taper por patamares. 

 

7) Um objectivo realista para o desempenho em competição, após um período de taper, 

deverá prever melhorias no desempenho na ordem dos 3%.  
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5. Metodologia 
 

 

5.1. Amostra 

 

 

Foram utilizados dois grupos de amostra, sendo um constituído por cinco nadadores do 

sexo masculino (idade: 20,08 ±1,79; peso: 70,6 ± 2,70 kg; altura: 183 ± 5,83 cm) e 

cinco do sexo feminino (idade: 17,36 ± 2,20; peso: 58,4 ± 4,92 kg; altura: 171 ± 4 cm), 

do escalão sénior (Grupo 1), que tiveram, pelo menos, uma presença numa final de um 

Campeonato Nacional, na sua melhor prova; e o outro por cinco nadadores do sexo 

masculino (idade: 15,98 ± 0,12 anos; peso: 66,2 ± 8,84 kg; altura: 175,2 ± 5,89 cm) do 

1º Agrupamento, e cinco do sexo feminino (idade 13,94 ± 0,30 anos; peso: 48,00 ± 6,27 

kg; altura: 153,75 ± 8,62 cm), também do 1º Agrupamento, e com mínimos de 

participação nos Campeonatos Nacionais Absolutos (Grupo 2). 

 

 

5.2. Métodos e Procedimentos 
 
 

O protocolo utilizado consistiu numa adaptação do “2 speed test” (Olbrecht et al., 

2000), que consiste em 2 x 200m na melhor técnica. A primeira repetição foi nadada a 

85% do melhor tempo da época e a segunda na velocidade máxima.  

 

Os atletas eram informados do tempo de passagem aos 100m, através de uma sinalética 

previamente estabelecida, e a velocidade de nado desejada para a 1ª repetição era 

marcada pelo deslocamento de um dos treinadores pelo cais, ao longo da pista.  

 

Os atletas respeitaram um período de 20 minutos de repouso entre cada repetição. 

 

Foram utilizados e analisados, para efeitos de comparação e possíveis correlações, o 

comportamento das variáveis referenciadas de seguida.  
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5.2.1. Lactatemia 

 

 

Os valores de lactatemia foram obtidos no final de cada uma das repetições. Por se tratar 

de repetições de 200m, as colheitas foram feitas após o 1º minuto de repouso, na 

repetição sub-máxima, e após o 3º minuto de repouso, na repetição máxima (Olbrecht, 

2000). 

 

A tecnologia para avaliação da lactatemia baseou-se na utilização do Arkrey Lactate 

Pro, devidamente calibrado antes de cada sessão de teste, e sempre que se utilizou uma 

nova caixa de fitas de teste, conforme recomendado pelo fabricante. 

 

A operação de recolha das microamostras sanguíneas foi realizada de acordo com as 

recomendações da OMS para o manuseamento de amostras de sangue, com utilização 

de luvas cirúrgicas. 

 

Utilizou-se o lóbulo da orelha como local de recolha. Antes de cada colheita a orelha foi 

desinfectada e seca. Utilizaram-se lancetas Arkrey Multilet para puncionar e o sangue 

foi recolhido em fitas Arkrey Pro Test Strip. O princípio de medida deste aparelho é a 

da determinação do lactato sanguíneo por reacção enzimática, utilizando o sangue 

capilar da polpa do dedo ou do lóbulo da orelha. 

 

Respeitou-se o princípio da recolha de microamostras sanguíneas sempre no mesmo 

compartimento vascular, de forma a evitar erros de análise provocados pela variação da 

lactatemia com o local de recolha (Gomes Pereira, 1992). 

 

 

5.2.2. PSE 

 

 

Foi utilizada a escala Cr. 10 de Borg, para avaliação da PSE. A utilização desta escala 

prendeu-se com o facto de já haver uma familiaridade da amostra a esta ferramenta. 

 

Foram tidos alguns cuidados e dadas algumas instruções aos nadadores, respeitando os 

princípios enunciados por Noble & Robertson (1996), para a utilização destas escalas. 
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As instruções foram no sentido de “estimar” a dificuldade induzida pela realização da 

tarefa e ter em atenção que a percepção deveria ser geral e não focalizada (pernas 

pesadas, etc.), uma vez que a resposta deveria incluir um leque de sensações o mais 

variado possível.  

 

Após a resposta verbal, foi pedido ao atleta que indicasse o número exacto que 

correspondia à sua descrição. 

 

O problema na utilização desta escala está relacionado com a tendência dos atletas em 

subestimar o esforço exercido. É necessário alguma habituação na utilização desta 

escala, em situações diferenciadas de intensidades de esforço, de forma a ser mais 

exacta a auto-avaliação, por parte do atleta. 

 

A amostra utilizada neste estudo aplicou, por diversas vezes desde o início da época, 

esta escala como forma de classificação de variados tipos de esforço. Torna-se 

fundamental que os atletas sejam honestos, na quantificação da sensação de fadiga. 

 

 

5.2.3. Quantificação dos Estados de Humor 

 

 

Foi aplicado o inquérito BAM (Brief Assessment of Mood) antes de cada sessão de 

avaliação do desempenho. 

 

O BAM (Perna et al., 2003) é uma versão de 6 itens do POMS que controla o nível de 

intensidade de 6 estados de humor, vividos na última semana, antes da aplicação do 

questionário. De acordo com estes autores, existem correlações aceitáveis entre o BAM 

e o POMS (rs=0,66 – 0,87) podendo aquele, devido à sua maior simplicidade, ser de 

utilização preferencial em contexto desportivo. 
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5.3. Condições de Realização 

 

 

5.3.1. Local 

 

 

Os testes decorreram em piscina de 50 metros, com a água a uma temperatura de ± 28º 

C. 

 

Antes de cada sessão de teste, cada nadador realizou a mesma rotina de aquecimento, 

rotina essa utilizada, também, em situações de competição. 

 

 

5.3.2. Rotina de Aquecimento 

 

 

Este aquecimento foi seleccionado, como já foi referido, devido ao facto de 

corresponder aos hábitos da amostra, tendo-se considerado que não comprometeria os 

resultados nos testes posteriores: 

 

1) 400 N + 200 Pr + 200 Br + 200 N 

2) 10 x 50 E. E. /15” 

3) 2 x 25 c/ salto TT 

4) 100 av 

 

Entre o final do aquecimento e o início do teste foi cumprido um intervalo mínimo de 

20 minutos. 

 

Durante esse período de tempo, os atletas foram novamente instruídos sobre a 

necessidade de manterem a velocidade estipulada na primeira repetição e de tentarem 

atingir uma intensidade máxima na segunda repetição. 
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5.3.3. Momento de Recolha de Dados 

 

 

Os nadadores foram avaliados após um microciclo de choque, e, novamente, após o 

primeiro microciclo de “taper”, numa 2ª feira de manhã, após um dia de repouso. 

 
 

5.3.3.1. Caracterização dos Microciclos Estudados 

 

 
         Quadro 11-  Caracterização dos microciclos de treino estudados (Grupo 1) 

 

  
Microciclo de Choque 

 
Microciclo de Taper 

km / microciclo 
 

55,7 28,8 

Unidades de treino 
(UT) 

10 9 

km / UT 
 

5,5 3,2 

A1 (km /%) 
 

25,9 / 46 19,7 / 68 

A2 (km /%) 
 

19,3 / 35 8,1 / 28 

PA (km /%) 
 

5,5 / 10 0,0 

TL (km /%) 
 

1,7 / 3 0,0 

AML (km /%) 
 

1,1 / 2 0,0 

PL (km /%) 
 

1,1 / 2 0,6 / 2 

Velocidade (km /%) 
 

1,1 / 2 0,6 / 2 

Treino de força 
 

Potência Muscular 
Força Específica 

 

 
A1 – Aeróbio 1: [La] 2-3 mmol/l; 50-80% VO2 máx.; 120-150 FC 
A2 – Aeróbio 2: [La] 3,5-4,5 mmol/l; 80-90% VO2 máx.; 150-180 FC 
PA – Potência aeróbia: [La] 4,5-10 mmol/l; >90% VO2 máx.; > 180 FC 
TL – Tolerância láctica: [La] >6 mmol/l; FC máx. 
AML – Acumulação láctica máxima: [La] >10 mmol/l; FC máx. 
PL – Potência láctica: [La] >6 mmol/l; FC máx. 
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          Quadro 12-  Caracterização dos microciclos de treino estudados (Grupo 2) 

 

  
Microciclo de Choque 

 
Microciclo de Taper 

km / microciclo 
 

48 16 

Unidades de treino 
(UT) 

8 6 

km / UT 
 

6 2,6 

A1 (km /%) 
 

12 / 25 6,4 / 40 

A2 (km /%) 
 

21,6 / 45 7,2 / 45 

PA (km /%) 
 

9,6 / 20 0,8 / 5 

TL (km /%) 
 

2,4 / 5 0,0 

PL (km /%) 
 

0,0 0,4 / 2,5 

Velocidade (km /%) 
 

0,0 0,4 / 2,5 

T, Técnico (km /%) 
 

2,4 / 5 0,8 / 5 

Treino de força Força Geral 
Força Resistente 

Força Especial 
Reforço Muscular 

A1 – Aeróbio 1: [La] 2-3 mmol/l; 50-80% VO2 máx.; 120-150 FC 
A2 – Aeróbio 2: [La] 3,5-4,5 mmol/l; 80-90% VO2 máx.; 150-180 FC 
PA – Potência aeróbia: [La] 4,5-10 mmol/l; >90% VO2 máx.; > 180 FC 
TL – Tolerância láctica: [La] >6 mmol/l; FC máx. 
AML – Acumulação láctica máxima: [La] >10 mmol/l; FC máx. 
PL – Potência láctica: [La] >6 mmol/l; FC máx. 

 

 

5.4. Tratamento Estatístico 

 

 

Para a validação das hipóteses, após a verificação da normalidade da amostra, foi 

utilizado um teste “t” para amostras emparelhadas, para um nível de significância de p ≤ 

0,05. 

 

6. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

 

O protocolo utilizado previa a utilização de uma prova de esforço com velocidade sub-

maxíma fixa, definida a partir da velocidade de nado correspondente a 80% do melhor 

tempo de cada nadador no primeiro momento de avaliação. Esta intenção foi efectivada 

para os dois grupos de nadadores, como se pode comprovar pelos Quadros 13 e 14. O 
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desvio padrão da variação individual percentual entre momentos de avaliação foi de 

1,50 % e de 1,72 %, para, respectivamente, o Grupo 1 e o Grupo 2. 

 

           Quadro 13-  Velocidade sub-máxima (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

V
sub (m.s-1) 

1,32 ± 0,14 1,32 ± 0,14 
0,858 

Vsub- velocidade sub-máxima  

 

           Quadro 14-  Velocidade sub-máxima (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

V
sub (m.s-1) 

1,22 ± 0,11 1,22 ± 0,10 
0,298 

Vsub- velocidade sub-máxima  

 

 

No que diz respeito aos valores da velocidade máxima e considerando esta variável 

como um indicador de capacidade de desempenho, apenas no Grupo 2 pudemos 

encontrar aumentos, com significado estatístico, relativamente ao microciclo de choque 

(Quadro 16). No Grupo 1, apenas 4 nadadores melhoraram o seu tempo, um deles em 

13,4 %, os restantes apenas entre 1,0 e 2,0%.  

 

Aumentos da capacidade de desempenho em resultado de um período de taper também 

foram encontrados por Houmard (1991), Houmard et al. (1994), Mujika et al. (1996), 

Rinehardt et al. (1997), Mujika (1998), Mujika, Padilla & Pyne (2002), Mujika & 

Padilla (2003). 

 

 

            Quadro 15-  Velocidade máxima (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

V
máx (m.s-1) 

1,39 ± 0,16 1,40 ± 0,14 
0,570 

Vmáx- velocidade máxima  

 

           Quadro 16-  Velocidade máxima (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

V
máx (m.s-1) 

1,33 ± 0,14 1,35 ± 0,14 
0,012 
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Vmáx- velocidade máxima  

 

Colocámos como hipótese experimental que os valores sub-máximos de concentração 

de La deveriam estabilizar ou decrescer no microciclo de taper, relativamente ao 

microciclo de choque. 

 

No entanto, no nosso estudo, não conseguimos encontrar evidência estatística que apoie 

essa premissa (Quadro 17 e Quadro 18). 

 

            Quadro 17-  Valores de concentração sub-máxima de lactato (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

L
sub (mmol.l-1) 

5,09 ± 2,46 4,03 ± 1,96 
0,170 

Lsub- concentração sub-máxima de lactato 

 

            Quadro 18-  Valores de concentração sub-máxima de lactato (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

L
sub (mmol.l-1) 

6,16 ± 0,98 6,18 ± 0,74 
0,924 

Lsub- concentração sub-máxima de lactato 

 

Não obstante, convém notar que no Grupo 1, 7 dos nadadores baixaram a lactatemia 

pós-esforço de uma maneira importante, 3 com reduções iguais ou superiores a 50 %, e 

os restantes 4 com reduções superiores a 19%. No grupo de nadadores mais jovens, 

apenas um nadador reduziu de um modo importante a lactatemia após esforço sub-

maxímo (10,0 %), tendo-se os restantes elementos do Grupo 2 pautado por uma grande 

estabilidade de resultados com excepção de um caso de aumento da lactatemia em 23,1 

% (5,2 para 6,4 mmol.l
-1

).  

 

No que diz respeito aos valores de concentração máxima de La, considerámos a 

hipótese de esta apresentar valores mais elevados, após o microciclo de taper, 

relativamente ao microciclo de choque. 

 

Também não encontrámos, para esta variável, evidência estatística que sustente esta 

hipótese (Quadro 19 e Quadro 20). 
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  Quadro 19-  Valores de concentração máxima de lactato (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

L
máx (mmol.l-1) 

8,85 ± 2,76 9,15 ± 3,24 
0,675 

Lmáx- concentração máxima de lactato 

 

            Quadro 20-  Valores de concentração máxima de lactato (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

L
máx (mmol.l-1) 

9,73 ± 0,94 9,56 ± 1,12 
0,607 

Lmáx- concentração máxima de lactato 

 

       

 

Também neste caso se verificou, no Grupo 1, a existência de um número considerável 

de nadadores com uma evolução positiva desta variável, 3 deles com acréscimo superior 

a 20 %, mas 2 dos elementos desta amostra mostraram um decréscimo importante, 

coincidindo com redução da Vmáx. 

 

Relativamente à PSE, também não se encontrou evidência estatística que permita 

distinguir os valores encontrados nos dois microciclos estudados (Quadro 21, Quadro 

22, Quadro 23 e Quadro 24) 

 

 

         Quadro 21-  PSE sub-máximo (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

P
SEsub 

4,80 ± 1,54 4,10 ± 1,28 
0,173 

PSEsub- Percepção Subjectiva de Esforço sub-máxima  

 
 
        Quadro 22-  PSE sub-máximo (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

P
SEsub 

5,50 ± 0,52 4,90 ± 0,73 
0,081 

PSEsub- Percepção Subjectiva de Esforço sub-máxima  

 

        Quadro 23-  PSE máximo (Grupo 1) 
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Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

P
SEmáx 

8,10 ± 1,96 7,90 ± 1,59 
0,798 

PSEmáx- Percepção Subjectiva de Esforço máxima  

 
 
         

 

        Quadro 24-  PSE máximo (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

P
SEmáx 

10,00 ± 0,00 10,00 ± 0,00 
0,59 

PSEmáx- Percepção Subjectiva de Esforço máxima  

 
 

 

Registe-se, porém, a tendência para o decréscimo dos valores de PSEsub em ambos os 

grupos. Na realidade, exactamente metade dos nadadores experimentou uma maior 

facilidade em nadar a prova sub-maxíma, 5 em cada um dos Grupos, não tendo outros 2 

no Grupo 1 e 4 no Grupo 2 mostrado qualquer alteração. 

 

Era também um dos objectivos deste trabalho tentar verificar se a utilização do 

quociente La/ PSE poderia ser eficaz como uma ferramenta capaz de um diagnóstico 

precoce de um estado elevado de fadiga ou de sobressolicitação. 

 

Neste caso, os únicos dados encontrados com significado estatístico dizem respeito ao 

quociente sub-máximo do Grupo 2 (Quadro 26), que registou um aumento significativo 

dos valores de La/ PSE no microciclo de taper, relativamente ao microciclo de choque. 

 

Estes resultados são concordantes com aqueles encontrados por Snyder et al. (1993), 

Jeukendrup et al. (1992) e Garcin, Fleury & Billat (2002). 

 

Todos os outros dados relativos ao quociente La/PSE não apresentam evidência 

estatística (Quadro 25, Quadro 27, Quadro 28). 

 

           Quadro 25-  Quociente La/PSE sub-máximo (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 
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Q
sub 

108,31 ± 50,97 97,92 ± 42,03 
0,383 

Qsub- Quociente La/ PSE sub-máximo  

 

            Quadro 26-  Quociente La/PSE sub-máximo (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

Q
sub 

111,90 ± 13,50 127,61 ± 16,81 
0,030 

Qsub- Quociente La/ PSE sub-máximo  

 

           Quadro 27-  Quociente La/PSE máximo (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

Q
máx 

116,57 ± 42,72 111,36 ± 39,46 
0,759 

Qmáx- Quociente La/ PSE máximo  

 
            

           Quadro 28-  Quociente La/PSE máximo (Grupo 2) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

Q
máx 

97,30 ± 9,42 95,60 ± 11,20 
0,86 

Qmáx- Quociente La/ PSE máximo  

 
 

No Grupo 1, dos 5 nadadores que surgiram com valores de Qmáx inferior a 100, apenas 

2 recuperaram no taper. No entanto, tal não apareceu associado a indicadores negativos 

no desempenho. No Grupo 2, apenas 2 dos 8 nadadores com Qmáx inferior a 100 

recuperaram para valores superiores a este limiar, apesar de um acréscimo generalizado 

nesta variável. 

 

Também os valores relativos à V4 não apresentam evidência estatística que comprove 

ter havido qualquer alteração entre os dois microciclos estudados. 

 
           Quadro 29-  Valores de V4 (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

V
4 (m.s-1) 

1,28 ± 0,12 1,39 ± 0,10 
0,102 

V4- Velocidade de nado para 4 mmol/l  

 
 
            Quadro 30-  Valores de V4 (Grupo 2) 

 

 Microciclo de choque Microciclo de Taper P 
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V

4 (m.s-1) 
1,15 ± 0,12 1,13 ± 0,13 

0,181 

V4- Velocidade de nado para 4 mmol/l  

 

 

Os valores de BAM mostram uma melhoria significativa dos estados gerais de humor 

entre os dois microciclos estudados (Quadro 31). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Morgan et al. (1988), O’Conner, Raglin & Morgan (1996), Urhausen et 

al. (1998). 

 

 

 

 

            Quadro 31-  Valores de BAM (Grupo 1) 

 

 
 

Microciclo de choque Microciclo de Taper P 

B
AM 

1,15 ± 0,12 1,13 ± 0,13 
0,025 

BAM- Brief Assessement of Mood (Estados de Humor)  

 

 

7. Conclusões 
 

 

A sobressolicitação resultará de um desequilíbrio entre carga de treino e recuperação, 

entre a solicitação imposta e potencial de resposta num determinado momento por parte 

do nadador, entre a pressão psicológica inerente ás actividades de treino e competição e 

o limiar de tolerância ao stress constitutivo ou circunstancial exibido pelo nadador.  

 

Trata-se, assim, uma situação de fadiga permanente mas de duração limitada, de alguns 

dias a duas semanas, reversível num prazo curto, associada provavelmente com níveis 

insuficientes de recuperação muscular, depleção local de glicogénio e fosfatos de alta 

energia e implica uma redução da capacidade de desempenho do atleta, mesmo em 

treino, e alterações visíveis no comportamento e nas atitudes e estados de espírito do 

atleta (Kentta & Hassmen, 1998). Neste sentido, é um estado de fadiga inerente ao 

próprio processo de treino, podendo produzir, após curto período de redução da carga, a 

uma supercompensação dos principais factores de desempenho competitivo. 
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Num artigo recente, Halson et al (2004), defendem que, presentemente, não é possível 

distinguir fadiga aguda e um decréscimo pontual de desempenho provocado por uma 

sessão de treino, dos estados de sobressolicitação ou de sobretreino. Isto deve-se, em 

parte, à ausência de instrumentos de diagnóstico, à grande variabilidade de resultados 

em diversos estudos, à falta de estudos controlados e às respostas individuais ao treino.  

 

Foi com a intenção de verificar a utilidade do quociente La/PSE como uma ferramenta 

possível para a detecção de estados de fadiga elevada ou mesmo de sobressolicitação 

que procedemos a este estudo. Os resultados obtidos não nos permitem, no entanto, 

concluir pela sua efectividade. 

 

Apesar de um dos grupos estudado ter revelado uma melhoria da capacidade de 

desempenho em função do taper, não foi possível associar essa melhoria a alterações na 

concentração de La e nos valores de PSE. 

 

A exploração individual da variação dos valores de Qmáx, onde Snyder et al. (1993) 

encontraram variações mais importantes, não permitiu a obtenção de um quadro de 

evolução com alguma congruência. 

 

Quer a velocidade de nado média, quer a lactatemia na repetição sub-maxíma não 

variaram significativamente nos testes correspondentes aos 2 microciclos de treino, 

apesar de alguns nadadores terem mostrado uma redução importante nesta última 

variável do primeiro para o segundo momentos de avaliação, o que comprovou um 

efeito positivo do taper no custo energético de nado a velocidades sub-maxímas, com 

concomitante melhoria da V4.  

 

No que diz respeito à repetição máxima, observou-se uma recuperação e 

supercompensação dos valores de Vmáx e Lmáx apenas em alguns nadadores, não 

tendo sido possível confirmar uma evolução consistente destes factores em qualquer um 

dos grupos. 

 

A PSEmáx e a PSEsub não apresentaram variações significativas, embora no que diz 

respeito a esta última, pareça haver uma variação favorável num número elevado de 

nadadores. 
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O teste dos estados de humor utilizado, o BAM, apesar da sua simplicidade, mostrou ser 

altamente sensível à redução da carga de treino, apresentado uma redução significativa 

dos índices de stress considerados. 

 

As alterações nos estados de humor parecem poder ser utilizados como um indicador de 

estados de fadiga. 
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