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1. Introdução 

A realização deste documento enquadra-se no âmbito da disciplina Curricular de 

Estágio do Mestrado em Exercício e Saúde, da Faculdade de Motricidade Humana. 

O Estágio constitui uma unidade curricular orientada para o aperfeiçoamento e 

consolidação de competências no âmbito da promoção, conceção e aplicação de 

programas de exercício e de atividade física, tendo em vista a prevenção da ocorrência 

ou agravamento da doença e incapacidade, no contexto clínico (Especialista de 

Exercício e Saúde) e da saúde pública (Promotor de Exercício e Saúde). No entanto, 

devido a algumas limitações houve a necessidade de adaptar determinados objetivos 

do estágio de modo a tornar possível a recolha e análise de dados, adotando a 

estratégia de implementar um estudo de treino em hipóxia normobárica em indivíduos 

aparentemente saudáveis. 

Ao nível da intervenção profissional, o Estágio procurava aperfeiçoar e consolidar o 

desempenho das funções em que o Mestre em Exercício e Saúde poderá estar 

envolvido com populações de moderado a elevado risco. Esta unidade curricular visava 

o aperfeiçoamento e a consolidação das seguintes competências: 

a) Utilização de conhecimentos adquiridos nas áreas da fisiologia e prescrição 

do exercício bem como na área da nutrição no sentido de conceber programas de 

exercício/atividade física específicos, adequados à idade (idosos), à condição 

(grávidas), ao estado de saúde e à capacidade funcional do indivíduo (doenças crónicas 

e reabilitação cardíaca); 

b) Desenvolvimento e aplicação de estratégias que encorajem diversos grupos 

da população a aderirem e a permanecerem motivados para programas de 

exercício/atividade física, com base em dados recolhidos sobre as características 

desses mesmos grupos, barreiras e motivações à prática, e utilização de estratégias de 

modificação comportamental se necessário (nutrição, exercício e composição 

corporal); 

c) Planeamento e desenvolvimento de programas de exercício/atividade física, 

com base na análise prévia das características da população, como também com base 
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na evidência científica epidemiológica, nas políticas de saúde vigentes, em potenciais 

colaborações e numa análise dos recursos disponíveis (epidemiologia do exercício e 

atividade física). 

O estágio foi realizado no Instituto do Desporto de Portugal (IDP), num dos serviçoes 

tutelados pela Divisão de Atividade Física e Rendimento Desportivo (DAFRD), que se 

situa nas Piscinas do Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ), com uma carga 

horária semanal de 20 horas no 1º semestre e, de 40 horas no 2º semestre. 
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2. Caracterização da Instituição de Acolhimento 

 

2.1. Descrição da Instituição de Acolhimento 

O Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ) é um espaço consagrado ao desporto 

nacional que teve a sua inauguração em 1944.  

Hoje, o CDNJ é um espaço de excelência dedicado ao desporto de lazer e ao desporto 

de alta competição, situado na periferia de Lisboa. 

O CDNJ dispõe atualmente das seguintes instalações:  

 Estádio de Honra 

 Piscinas do Jamor (PJ) 

 35 Campos de Ténis 

 Nave de Atletismo  

 Relvados naturais e sintéticos  

 Pista de Atividades Náuticas  

 Sala de Exercício 

 Ginásio ao ar livre 

 Campo de Golfe 

 Carreira de Tiro  

 Parede de Escalada 

 Parque Aventura 

 Tiro com Arco  

 Percursos Pedonais com “circuito de manutenção” 

 Pista de Crosse  

 Auditórios situados no centro de Estágio, no Estádio da Honra e no Complexo 

PJ 

 Espaço de Jogo e Recreio composta por nove equipamentos lúdicos de 

madeira 

 Ginásio Infantil situado nas PJ 

 



Relatório de Estágio em Exercício e Saúde 2012 

 

8 
 

2.1.1. Atividades oferecidas pelas Piscinas do Jamor 

AsPJ dispõem de várias atividades desportivas, nomeadamente, nas áreas da 

aprendizagem e aperfeiçoamento de competências motoras, da promoção e melhoria 

da saúde através da adoção de estilos de vida saudáveis, tanto ao nível da nutrição 

como da prática de exercício físico regular.  

I. Atividades Aquáticas 

 Natação Livre: é uma atividade não dirigida e sem acompanhamento técnico, 

para a qual é necessário um teste de natação e que está limitada a utentes com idades 

superiores a 14 anos; 

 Escola de Natação: disponibiliza cinco classes distintas de ensino da 

modalidade, sendo os utentes enquadrados em função do seu nível técnico e da idade. 

Existe um teste prévio de natação realizado por um dos técnicos do CPJ; 

 Aulas de Hidroginástica: os exercícios realizados nas aulas são na maioria 

efetuados na posição vertical. Têm a duração de 45 minutos e são realizadas na piscina 

de 25 metros a uma profundidade de 1,30m, destinadas a indivíduos com idade igual 

ou superior a 14 anos e, sem contraindicações médicas; 

 Aulas Hidro Sénior: os exercícios realizados na sua maioria são na posição 

vertical e estão adaptados às características fisiológicas da população a partir dos 55 

anos. Têm a duração de 45 minutos e são realizadas na piscina de 25 metros a uma 

profundidade de 1,30m; 

 Aulas Hidro Deep: os exercícios executados são na maioria na posição vertical e 

em suspensão (sem apoio dos pés no solo), com o auxílio de equipamentos de 

flutuação. Têm a duração de 45 minutos e são realizadas na piscina de 50 metros. São 

destinadas a indivíduos com mais de 14 anos e sem contraindicações médicas, que 

possuam alguma adaptação ao meio aquático; 

 Aulas Hidro Mix: incluem as atividades de Hidro Deep e Natação, realizadas em 

diferentes dias e, combina os benefícios do Hidro Deep com a aprendizagem da 

Natação. Têm a duração de 45 minutos e decorrem na piscina de 50 metros. São 

destinadas a indivíduos com mais de 14 anos e sem contraindicações médicas, que 

possuam alguma adaptação ao meio aquático; 
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 Aulas de Hidroterapia: centralizadas na análise e avaliação do movimento e da 

postura, baseada na estrutura e função do corpo, utilizando modalidades educativas e 

terapêuticas em meio aquático. Tem como finalidade a prevenção da doença, da 

incapacidade e da inaptidão, e de tratar ou reabilitar indivíduos com disfunções de 

natureza física, mental e de desenvolvimento motor. A inscrição em qualquer classe de 

hidroterapia obriga à realização prévia de uma avaliação de aptidão física com um 

técnico do CPJ. Existem diversas classes de hidroterapia:  

a) Natação Adaptada: adequada a bebés, jovens e adultos com alterações de 

desenvolvimento, visando uma eventual posterior abertura à participação em 

novas experiências aquáticas como desporto adaptado; 

b) Reabilitação: Adequada a utentes com patologias do foro ortopédico, 

neurológico e reumatológico; 

c) Correção Postural Júnior: destinada a crianças que apresentem alterações 

posturais que condicionem o seu desenvolvimento saudável; 

d) Correção Postural Sénior: destinada a utentes com alterações neurológicas e 

músculo-esqueléticas da coluna vertebral; 

e) Exercício Pós-Parto: adequada a mães no período de 6 meses de pós-parto, 

com a duração mínima de 4 semana de participação. 

 

II. Sala de Exercício 

O CPJ dispõe de uma sala de exercício de acesso aos sócios, contudo, devido a obras e 

manutenção dos sistemas de ar condicionado, a sala esteve encerrada durante esta 

época desportiva. 

III. Sala de Treino de Atletas 

A sala de treino de Atletas está destinada única e exclusivamente aos atletas de Alto 

Rendimento que pretendam treinar. Podem treinar sozinhos ou acompanhados pelo 

respetivo treinador. Todavia, está sempre presente um técnico na sala de modo a 

supervisionar e auxiliar os atletas quando necessário. 
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IV. Consultas de Nutrição 

A partir de uma avaliação da história clínica de cada utente, pretende-se a correção e 

reeducação dos hábitos alimentares, permitindo assim, a adoção de uma alimentação 

mais saudável e ajustada às condicionantes e objetivos individuais. Estas consultas 

encontram-se direcionadas para as diferentes populações, nas seguintes áreas de 

intervenção: Saúde e Bem-Estar, Gravidez, Osteoporose, Doenças do Foro 

Reumatológico, Doenças de Comportamento Alimentar, Melhoria da Aptidão Física, 

Alimentação Infantil, Controlo de Peso, Diabetes, Doenças Cardiovasculares, 

Hipertensão e Alimentação Geriátrica. 

2.2. Organograma da Instituição de Acolhimento 

 

 

2.3. Divisão de Atividade Física e Rendimento Desportivo (DAFRD) 

 
A Divisão de Atividade Física e Rendimento Desportivo tem como função assegurar as 

seguintes obrigações: 

 Apresentar à população estilos de vida virados para a atividade física e 

desporto, promovendo a sua adesão e manutenção efetiva;  

 Promover a atividade física como elemento fundamental de um estilo de vida 

saudável;  

Figura 1 - Organograma do IDP, I.P. 
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 Assegurar as condições de apoio técnico-científico ao treino dos atletas de alto 

rendimento através da conceção, desenvolvimento e operacionalização de 

programas específicos multidisciplinares de avaliação, aconselhamento e 

controlo do treino;  

 Assegurar apoio técnico-científico no âmbito da avaliação e controlo de treino 

nos centros de alto rendimento.  
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3. Atividades realizadas durante o estágio 

 

3.1. Objetivos do Estágio 

As competências a desenvolver situaram-se especificamente ao nível da: 

a) Avaliação, interpretação, prescrição e conceção de programas de atividade 

física e dos comportamentos sedentários, da aptidão física, do equilíbrio energético e 

de indicadores de bem-estar e qualidade de vida; 

b) Enquadramento técnico e conceção de programas de exercício no quadro 

de utentes com condições clínicas associadas; 

c) Acompanhamento do processo de avaliação e prescrição de exercício no 

âmbito do treino de alto rendimento; 

d) Avaliação e prescrição de um programa de treino piloto em condições de 

hipóxia normobárica. 

 

3.2. Atividades acompanhadas 

No decorrer do estágio foram propostas várias atividades, nomeadamente, a 

realização de um projeto especial de exercício, em que o tema escolhido foi a perda de 

peso e redução dos vários fatores de risco e patologias que daí advêm. Foi também 

realizado um documento sobre as condições clínicas onde inclui várias patologias, as 

suas limitações, as interações com os medicamentos e a atividade física recomendada 

para cada patologia (Anexo 1). 

Durante o estágio foi possível assistir e auxiliar nas avaliações físicas aos atletas que 

decorreram na divisão de atividade física e rendimento desportivo; auxiliar o 

coordenador responsável pela sala de atletas e sala de exercício na logística, 

nomeadamente na conceção das lombadas, separadores e dossiers, destinados à sala 

de atletas e à sala de exercício para utentes, na remodelação dos layouts das 

metodologias da sala de utentes e presenciar as reuniões técnicas desenvolvidas no 
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quadro da sala de treino de atletas, uma vez que a sala de exercício para os utentes do 

setor lazer não abriu ao público na presente época desportiva. 

 

3.3. Conceção de um programa de exercício – “Peso Certo” 

Um dos objetivos do estágio no IDP,I.P. foi a criação e implementação de um novo 

serviço no CDNJ. A proposta foi a realização de um programa especial de exercício para 

pessoas com excesso de peso ou obesidade (Anexo 2). Este tema é bastante 

pertinente, na medida em que nos últimos anos tem vindo a observar-se uma 

alteração nos hábitos alimentares na população portuguesa, salientando o aumento 

do consumo de gorduras saturadas e hidrogenadas, a substituição de alimentos ricos 

em nutrientes por alimentos energeticamente densos e pobres em vitaminas, minerais 

e fibras; o aumento do consumo de alimentos salgados e uma redução dos níveis de 

atividade física (Instituto Nacional de Estatística em Balança Alimentar Portuguesa – 

Dieta portuguesa afasta-se das boas práticas nutricionais, 2010), colocando assim 

Portugal como um dos países com maior prevalência de inatividade física da União 

Europeia. 

Um estudo recente do Instituto de Desporto de Portugal, publicado em Janeiro de 

2011 intitulado Livro Verde de Aptidão Física, demonstrou que 17,4% dos jovens (dos 

10 aos 18 anos) em Portugal tem excesso de peso e 5,2% tem obesidade. 

Relativamente aos adultos (dos 19 aos 64 anos), os valores situam-se no 37,7% e 

13,8% para o excesso de peso e obesidade, respetivamente; e no que respeita aos 

idosos (acima dos 65 anos, inclusive), 46,3% tem excesso de peso e 28,7% tem 

obesidade. 

Perante estes valores elevados, é importante agir para a promoção da saúde, através 

da alteração dos estilos de vida, nomeadamente no combate ao sedentarismo e na 

mudança dos hábitos alimentares para uma dieta mais semelhante à Mediterrânica. 

Por todas estas razões, a obesidade é, atualmente, um dos mais graves problemas de 

saúde pública nos países desenvolvidos e foram estes os motivos que conduziram à 

opção por esta temática. 
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Este projeto foi realizado em conjunto com outra estagiária do CNDJ da área das 

Ciências da Nutrição, de modo a efetuar uma abordagem mais eficaz e abrangente às 

problemáticas que surgem no quadro da perda e manutenção do peso. 

3.3.1. Enquadramento 

O excesso de gordura resulta do desequilíbrio entre a energia ingerida em detrimento 

da energia despendida. Sendo que as causas são complexas e podem ter origem 

genética, metabólica, ambiental e comportamental (Teixeira e col., 2008). Uma dieta 

hiperenergética, com excesso de gorduras, hidratos de carbono e de álcool, aliada a 

uma vida sedentária, leva à acumulação excessiva de massa gorda. 

Existem dois tipos distintos de distribuição da gordura corporal: 

- Andróide (também chamada de abdominal ou visceral): caracteriza-se pela 

acumulação de tecido adiposo na metade superior do corpo, sobretudo no abdómen. 

Está associada a complicações metabólicas, como a Diabetes Mellitus II, Dislipidémia, 

Doenças Cardiovasculares, Doenças das Artérias Coronárias, Hipertensão Arterial, 

Doença Vascular Cerebral, Síndrome do Ovário Poliquístico e Disfunção Endotelial 

(deterioração do revestimento interior dos vasos sanguíneos). A associação a estas 

doenças está dependente da gordura intra-abdominal e não da gordura total corporal. 

- Ginóide: caracteriza-se pela distribuição de gordura na metade inferior do corpo, 

particularmente na zona da coxa ou na zona glúteo-femoral. 

A obesidade é uma doença complexa multifatorial, caracterizada por uma acumulação 

excessiva de gordura corporal, que envolve fatores hipotalâmicos, endócrinos, 

desordens genéticas, ambientais e comportamentais. Apresenta consequências graves 

para a saúde do indivíduo ao nível de vários sistemas do corpo humano. Um indivíduo 

poderá vir a desenvolver Hipertensão Arterial, Aterosclerose, Insuficiência Cardíaca 

Congestiva e Angina de Peito (ACSM, 2009). 

A diabetes Mellitus Tipo II é um distúrbio metabólico caracterizado por uma resistência 

à insulina em que a sintomatologia se caracteriza por urinar em grandes quantidades e 

muitas vezes (poliúria); sede constante e intensa (polidipsia); fome constante e difícil 
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de saciar (polifagia); fadiga; comichão (prurido) no corpo, designadamente nos órgãos 

genitais e visão turva (ACSM, 2009). 

A Dislipidémia ou Hiperlipidémia é a presença de níveis elevados ou anormais de 

lípidos e/ou lipoproteínas no sangue (Colesterol Total > 190mg/ml). Os lipídos 

(moléculas gordurosas) são transportados numa cápsula de proteína e, a densidade 

dos lipídos e o tipo de proteína determinam o destino da partícula e sua influência no 

metabolismo. As disfunções no metabolismo dos lipídos e lipoproteínas são 

extremamente comuns na população geral e são consideradas um fator de risco 

altamente modificável para doenças cardiovasculares, devido à influência do 

colesterol, uma das substâncias lipídicas clinicamente mais relevantes, na 

aterosclerose (ACSM, 2009). 

A Hipertensão Arterial é definida quando, em repouso, a Pressão Arterial Sistólica se 

encontra acima de 140 mmHg e/ou Pressão Arterial Diastólica se encontra acima dos 

90 mmHg (ACSM, 2010). 

Tabela 1 - Diagnóstico de Hipertensão Arterial (ACSM, 2010) 

PRESSÃO ARTERIAL 

SISTÓLICA 

PRESSÃO ARTERIAL 

DIASTÓLICA 
CLASSIFICAÇÃO 

<120 mmHg <80 mmHg Ótima 

120 – 129 mmHg 80 – 84 mmHg Normal 

130 – 139 mmHg 85 – 89 mmHg Normal Elevada 

140 – 159 mmHg 90 – 99 mmHg Hipertensão Grau 1 

160 – 179 mmHg 100 – 109 mmHg Hipertensão Grau 2 

≥ 180 mmHg ≥ 110 mmHg Hipertensão Grau 3 

 

A Síndrome Metabólica, também designada por Síndrome de Resistência à Insulina, 

não é uma doença, mas sim um conjunto de sinais e sintomas que quando reunidos 

traduzem uma perturbação do metabolismo com significado patológico (ACSM, 2009). 

Segundo a NCEP – ATP III (2004) estamos perante um caso de Síndrome Metabólica 

quando se encontram presentes 3 dos 5 seguintes fatores: perímetro abdominal 

aumentado, triglicéridos elevados, concentração de HLD diminuída, pressão arterial 

aumentada, glicémia em jejum elevada. Segundo a International Diabetes Federation 
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(2005) os critérios são os mesmos contudo, um dos fatores tem de ser 

obrigatoriamente o perímetro abdominal aumentado. 

Tabela 2 - Critérios de Diagnóstico da Síndrome Metabólica (NCEP – ATP III, 2004) 

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO VALORES DE CORTE 

Perímetro Abdominal Aumentado > 102 cm para o homem caucasiano 

> 88 cm para a mulher caucasiana 

Concentração HDL diminuída < 40 mg/dL nos homens 

< 50 mg/dL nas mulheres  

ou tratamento específico 

Pressão Arterial Aumentada ≥ 130 de pressão arterial sistólica 

e/ou ≥ 85 mmHg de pressão arterial 

diastólica ou tratamento específico 

Glicémia em Jejum Elevada ≥ 110 mg/dL ou diabetes mellitus 

previamente diagnosticada - Se a 

glicemia em jejum for ≥ 100 mg/dL é 

aconselhada uma prova de tolerância 

à glicose, embora esta não seja 

necessária para definir a presença 

desta síndrome 

Triglicéridos Elevados ≥ 150 mg/dL (ou tratamento 

específico para hipertrigliceridémia 

 

3.3.2. Objetivos do Programa 

O objetivo da implementação do programa de controlo de peso - Peso Certo - 

incide na adoção de estilos de vida mais saudáveis através da prática regular de 

atividade física estruturada aliada a um plano alimentar adaptado às necessidades e 

objetivos de cada indivíduo e, de uma reeducação alimentar, por técnicos 

especializados. 
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3.3.3. Metodologia 

O projeto Peso Certo tem a duração de 12 semanas consecutivas conciliando o 

exercício físico com a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. 

Compreende uma avaliação Inicial, tanto para a vertente fisiológica/nível de atividade 

física como para a vertente nutricional, com a devida prescrição de um plano alimentar 

e de exercício físico estruturado. De modo a melhor supervisionar os clientes, irão ser 

feitas medições do peso a cada duas semanas e reajustar os planos conforme a 

evolução e/ ou necessidades do cliente ao longo das 12 semanas. As sessões de treino 

irão decorrer 2 vezes por semana (se possível 3 vezes por semana), a parte 

cardiovascular terá uma duração de 30 minutos, seguida de um treino de força e 

flexibilidade. 

Inclui também atividades de grupo indoor (1 vez de 2 em 2 semanas) e atividades no 

exterior (2 vezes por mês), conciliando com as caminhadas ao sábado de manhã que 

decorrerem no CDNJ. Vai ainda contar com a realização de sessões de sensibilização (1 

por mês) e workshops (2 por mês). 

Ao fim de 12 semanas do programa Peso Certo os participantes serão reavaliados quer 

na vertente fisiológica quer na vertente nutricional. 

 

3.3.4. Critérios de Seleção 

Este programa é destinado a indivíduos com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25 

kg/m2, com idade mínima de 18 anos, e que possam adicionalmente apresentar os 

seguintes critérios: 

 Valores de Pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e ou diastólica ≥90 mmHg ou 

medicados 

 Valores de colesterol ≥ 190 mg/ dL ou medicados 

 Valores de glicose em jejum ≥  126 mg/ dL. 
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Este programa destina-se também a adolescentes entre os 14 e os 18 anos de idade 

que possuam um IMC superior ao que se indica na tabela abaixo, de acordo com o 

sexo e a idade: 

Tabela 3 – IMC em adolescentes equivalente a um IMC em adultos de 25 kg/m
2
 (Cole e col., 2000) 

Idade 
Correspondente a IMC ≥25 kg/m2 

Masculino Feminino 

14 22.62 23.34 

14,5 22.96 23.66 

15 23.29 23.94 

15,5 23.60 24.17 

16 23.90 24.37 

16,5 24.19 24.54 

17 24.46 24.70 

17,5 24.73 24.85 

18 25 25 

 

3.3.5. Protocolo de Avaliação 

No ato da inscrição no programa são fornecidos aos utentes 4 questionários (IPAQ, 

IDB, SF-36, SSE, em anexo – anexos 3, 4, 5 e 6) para preencherem em casa e um 

recipiente para fazerem a primeira urina da manhã e entregarem ao técnico 

responsável pela realização da avaliação inicial. 

A avaliação inicial consiste num conjunto de testes para determinar a aptidão física dos 

utentes que vão ingressar no programa e posteriormente avaliar a sua evolução.  

Durante a avaliação inicial será realizada uma anamnese (Anexo 8) e a avaliação da 

aptidão física (Anexo 7) de modo a perceber as motivações do cliente, bem como 

identificar os diversos fatores de risco que apresenta e assim poder individualizar a 

prescrição do treino. Após a realização da anamnese, aproveita-se o facto de o 

indivíduo já estar sentado há pelo menos cinco minutos para medir a pressão arterial 

no braço esquerdo. Em seguida é medido o peso e a estatura na balança calibrada 
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(Seca®, modelo 220) e realizar-se-á outra pesagem na balança Tanita® (Modelo BC-418 

MA) que, através da avaliação da bioimpedância corporal, permite obter mais 

informação acerca da composição corporal do utente. 

É também realizado o teste de flexibilidade utilizando o teste Sit & Reach e efetuada a 

avaliação antropométrica através dos perímetros abdominal, da cintura e anca e das 

pregas tricipital, bicipital, peitoral (só sexo masculino), subescapular, suprailíaca 

média, suprailíaca anterior, abdominal vertical e abdominal horizontal. 

Segue-se a realização d o teste submáximo de aptidão cardiorespiratória (Astrand, 

YMCA ou Ebling) e do teste de predição da força máxima (LegPress e Supino). 

Posteriormente, os utentes dirigir-se-ão ao laboratório de Exercício e Saúde da 

Faculdade de Motricidade Humana de modo a realizar a avaliação da composição 

corporal por densitometria radiológica de dupla energia (DXA). Ainda integrado nesta 

bateria de avaliação encontra-se a realização das seguintes análises: Hemograma, 

Glicose em Jejum, Col-Total, HDL, LDL, Triglicéridos, PAI-1, ALT, AST, GGT e Interleucina 

6. 

3.3.6. Recursos Materiais e Financeiros 

Para a realização do programa será necessário material de avaliação antropométrica 

(adipómetro Slim Guide® e uma fita métrica), um equipamento de medição da pressão 

arterial automático (Omrom® Modelo - M6 Confort), uma balança de bioimpedância 

Tanita®BC-418, uma caixa e régua de flexibilidade, um equipamento de bioimpedância 

(Akern®- BIA 101), uma sala de exercício devidamente equipada com ergómetros 

(passadeiras e bicicletas) e equipamentos para treino de força, um gabinete para a 

realização da avaliação inicial e os softwares BodySoft® (que é o sofware utilizado no 

IDP, I.P. para a realização da prescrição de exercício), BodyGram®(de modo a decifrar 

os resultados obtidos no equipamento Akern Bia 101 e poderem ser retiradas as 

respetivas conclusões) e FoodProcessor® (onde são inseridos os diários alimentares e 

que nos permite observar a quantidade de micro e macronutrientes que o utente 

ingere diariamente de modo a podermos tirar as conclusões necessárias).  
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Relativamente aos custos adicionais associados a este projeto estão incluídos os custos 

para a impressão dos panfletos de divulgação para a realização das análises ao sangue. 

Os restantes custos associados estão incluídos no normal funcionamento da 

instalação. 

No quadro do presente estágio, um dos objetivos fundamentais passava pela aplicação 

do Projeto Peso Certo, acima descrito, contudo devido a questões estruturais não foi 

concretizada a abertura da sala de exercício aos utentes. Portanto, não foi possível a 

implementação do programa tendo como alternativa a realização de um estudo piloto 

com intervenção em treino desenvolvido em altitude. 

 

3.4. Estudo Piloto de Intervenção em Treino em Hipóxia Normobárica 

A temática alvo de estudo no âmbito do estágio foram as alterações ao nível da 

composição corporal, marcadores de aptidão física e características hematológicas 

decorrentes da aplicação de um programa de treino em altitude simulada (hipóxia 

normobárica).  

 

3.4.1. Revisão da Literatura 

Têm sido amplamente descritas na literatura as complicações clínicas associadas à 

exposição em altitude, causadas pela hipóxia. No entanto, mais recentemente, foram 

também reportados efeitos no rendimento físico (Wilmore e Costil, 2004). 

Define-se altitude a partir de 1500m acima do nível do mar, pois é a partir deste ponto 

que alguns efeitos fisiológicos afetam o rendimento (Wilmore e Costil, 2004), sendo 

que de 1800 a 2500 m é considerada altitude moderada (Levine e col., 2006). 

A composição do ar atmosférico contém 20,93% de oxigénio, 0,03% de dióxido de 

carbono e 79,4% de azoto, mantendo-se estas percentagens inalteradas em altitude 

mas, alteram-se as suas pressões parciais decorrentes da redução da pressão 

atmosférica. Esta redução é diretamente proporcional ao aumento da altitude, 

dificultando o transporte de oxigénio aos tecidos (Wilmore e Costil, 2004). 
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A adição de azoto num ambiente fechado é um método utilizado para simular altitude 

e é desenvolvido normalmente numa sala/quarto, criando condições de hipóxia 

normobárica, simulando desta forma as condições experienciadas num ambiente em 

altitude natural. Neste sistema, é injetado um gás composto por 100% de azoto para o 

interior de uma sala fechada, através de um sistema de ventilação que 

simultaneamente extrai o ar ambiente existente no interior da sala resultando numa 

mistura de gases que pode chegar aproximadamente aos 15,3% de oxigénio e 84,7% 

de azoto (Wilber, 2007). 

Em ambiente natural, a temperatura do ar diminui quando a altitude aumenta. As 

baixas temperaturas aliadas aos ventos fortes em altitude, aumentam o risco de vir a 

desenvolver desordens relacionadas com o frio (e.g. hipotermia e lesões causadas pelo 

efeito “windchill”). Devido às baixas temperaturas, a humidade absoluta é menor o 

que provoca desidratação, maioritariamente através da evaporação respiratória 

atribuível ao ar seco e à ventilação aumentada, bem como, a uma maior perda de água 

por evaporação através da transpiração durante o exercício em altitude (Wilmore e 

Costil, 2004). 

Também a intensidade da radiação solar aumenta em altitude natural, uma vez que 

nos encontramos num ponto mais alto logo há menos radiação absorvida pela 

atmosfera e pelo escasso vapor de água nela existente (Wilmore e Costil, 2004). 

Em altitude natural a quantidade de moléculas de oxigénio no ar diminui, logo é 

necessário um maior número de ciclos ventilatórios para suprir as necessidades de 

oxigénio. Por esta razão a ventilação aumenta, tanto em repouso como em exercício, o 

que faz com que a quantidade de dióxido de carbono nos alvéolos seja reduzida e se 

difunda para fora do sangue, onde a sua pressão é relativamente mais elevada e para 

dentro dos pulmões, para ser expirado. Esta condição faz aumentar o pH sanguíneo o 

que origina a alcalose respiratória. De modo a contrariar este fenómeno, os rins 

excretam mais ião bicarbonato, que é responsável pelo tamponamento do ácido 

carbónico. Assim, a diminuição da concentração do ião bicarbonato reduz a sua 

capacidade de tamponamento no sangue, o que possibilita uma maior quantidade de 
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ácido no mesmo, diminuindo assim o pH sanguíneo, revertendo a alcalose respiratória 

(Wilmore e Costil, 2004). 

A quantidade de oxigénio que entra no sangue é determinada pela pressão parcial 

alveolar de oxigénio (PaO2) e pelo rácio de fluxo sanguíneo nos capilares pulmonares. 

A pressão arterial nas artérias pulmonares aumenta durante o exercício em altitude. 

Ainda não é clara a explicação para este fenómeno contudo, acredita-se que seja 

devido à vasoconstrição decorrente da hipóxia. No entanto, a difusão pulmonar não é 

muito afetada pela altitude, devido tanto ao aumento da pressão das artérias 

pulmonares como ao aumento da ventilação, o que permite um maior fluxo sanguíneo 

para as regiões superiores dos pulmões. Se a difusão pulmonar for limitada, menor 

quantidade de oxigénio entra no sangue e consequentemente a pressão parcial 

arterial será menor do que a pressão parcial alveolar. A saturação de hemoglobina 

diminui e acredita-se que reduz em cerca de 10 a 15% o consumo máximo de oxigénio, 

restringindo assim o rendimento em altitude (Wilmore e Costil, 2004). 

 

O gradiente de difusão é responsável pela condução do oxigénio do sangue para os 

tecidos. A quantidade de oxigénio que chega aos músculos é limitada devido à redução 

da PaO2, o que causa um reduzido gradiente de difusão. Ao nível do mar a PO2 arterial 

é 100 mmHg e a PO2 muscular é de 40 mmHg, correspondendo a uma diferença de 60 

mmHg. No que respeita à altitude, a PO2 arterial desce até aos 60 mmHg a 2500m, 

contudo a PaO2 muscular mantém-se inalterada, contribuindo assim para um 

gradiente de difusão de apenas 20 mmHg ao invés dos 60 mmHg ao nível do mar, o 

que corresponde a uma redução de aproximadamente 70% do gradiente de difusão 

(Wilmore e Costil, 2004). 

 

O VO2máx é inversamente proporcional à altitude, a partir dos 1600 m diminui entre 8 a 

11% por cada 1000m, o que limita severamente a capacidade de exercício. Sendo o 

VO2 de repouso equivalente a 1 MET, que corresponde a 3,5 ml/kg/min, segundo Pugh 

e col. (1964) um indivíduo com um VO2máx de 50 ml/kg/min está incapacitado de fazer 

exercício ou até mesmo mover-se a 9000m acima do nível do mar, uma vez que a essa 

altitude o seu VO2máx será de 5 ml/kg/min. Indivíduos com valores mais elevados de 
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VO2máx conseguem executar tarefas em altitude com uma menor perceção de esforço e 

stress cardiovascular do que indivíduos com valores inferiores (Wilmore e Costil, 2004). 

 

Após poucas horas de exposição em altitude (entre 24 a 48 horas), o volume 

plasmático começa a diminuir decorrente da perda de água que ocorre através da 

respiração e consequentemente há uma tentativa do próprio organismo para repor o 

volume plasmático (Wilmore e Costil, 2004) no sentido de equilibrar esta situação. 

A exposição contínua a altitudes elevadas desencadeia a libertação de eritropoietina 

pelo rim, com o objetivo de estimular a produção de eritrócitos na medula óssea. Este 

aumento do número de glóbulos vermelhos resulta num maior volume sanguíneo total 

aumentando a capacidade do sangue de transportar oxigénio, permitindo assim, 

compensar parcialmente a baixa PO2 experienciada em altitude. Nas primeiras 

semanas de exposição em altitude, a falta de oxigénio estimula a produção de 

eritropoietina e, consequentemente o número de eritrócitos circulantes aumenta 

(Wilmore e Costil, 2004).  

É possível conhecer a percentagem do volume sanguíneo total que é composto por 

eritrócitos através da análise do hematócrito. Um indivíduo que vive em altitude 

(4500m) apresenta uma percentagem de eritrócitos entre 60 a 65% do sangue; 

enquanto que um indivíduo que vive ao nível do mar apresenta uma percentagem que 

varia entre 45 a 48%, que com 6 semanas de treino em altitude pode aumentar até 

cerca de 59% (Wilmore e Costil, 2004). Levine e Stray-Gundersen (2005) defendem que 

o aumento de eritropoietina é a principal razão pelo qual o treino em altitude aumenta 

o rendimento. O treino em altitude moderada com alguma duração tem-se mostrado 

suficiente para aumentar os níveis plasmáticos de eritropoietina, aumentando assim o 

VO2máx e consequentemente o rendimento ao nível do mar. (Friedmann-Bette, 2008; 

Saunders e col., 2009; Millet e col., 2010). 

O débito cardíaco é o resultado do produto entre a frequência cardíaca (FC) e o 

volume sistólico (VS). Nas primeiras horas de treino em altitude, devido ao reduzido 

volume plasmático, o volume sistólico diminui e, para compensar este mecanismo a 

frequência cardíaca aumenta fazendo assim aumentar levemente o débito cardíaco. 

Contudo, manter este esforço extra por períodos de tempo muito prolongados não é 
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suficiente para garantir o aporte de oxigénio necessário nos tecidos ativos do 

organismo e, após alguns dias de exposição em altitude os músculos começam a 

extrair mais oxigénio ao sangue, o que leva a um aumento da diferença arteriovenosa 

de oxigénio. Consequentemente, após 10 dias de exposição, o débito cardíaco durante 

o exercício é menor do que era ao nível do mar, antes de ocorrerem estas adaptações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓXIA 

PiO2 

PO2 

HIF-1α 

EPO 

Eritropoiese 

Massa Hemoglobina 

VO2máx 

Performance 

MECANISMOS NÃO-

HEMATOLÓGICOS 

 Aumento da economia 

 Tamponamento do músculo 

 Tónus Autónomo 

 Ventilação 

 Fluxo Sanguíneo 

 pH dos tecidos 

 Enzimas glicolíticas 

 Fatores angiogénicos 

 Stress oxidativo 

 Regulação pH 

 Diminuição Stress oxidativo 

 Cicatrização 

 Regulação do sono 

 SNC 

 Fígado 

 Coração 

 Músculo-esquelético 

 Músculo Liso 

 Pâncreas 

Figura 2 - Cascata fisiológica da produção de eritropoietina (Garvican e col., 2012) 
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A frequência cardíaca máxima é mais baixa em altitude e pensa-se que é devido à 

diminuição da resposta do sistema nervoso simpático por diminuição da atividade dos 

β-recetores (Wilmore e Costil, 2004). 

Em suma, a redução do gradiente de difusão resulta numa menor disponibilização de 

oxigénio aos músculos o que resulta num rendimento dificultado em altitude (Wilmore 

e Costil, 2004). 

Segundo Di Prampero (1986), em atletas de alto rendimento, a capacidade aeróbia dos 

atletas pode ser influenciada por: 

I. VO2máx; 

II. Fração de VO2máx que consegue ser sustentado durante o exercício; 

III. Economia/eficiência no consumo de oxigénio durante o exercício. 

As alterações no rendimento aeróbio após exposição a condições de hipóxia, pode ser 

devido a alterações em alguma das 3 componentes acima descritas (Bonetti e Hopkins, 

2009). 

Em condições de hipóxia a distribuição de oxigénio aos músculos é restrita e a sua 

capacidade oxidativa é reduzida, limitando assim a capacidade de realizar atividades 

aeróbias de alta intensidade. Neste sentido, uma maior produção de energia anaeróbia 

deverá ocorrer, e por isso é expectável que a produção de ácido láctico aumente em 

qualquer esforço acima do limiar anaeróbio ventilatório. No entanto, em esforços 

máximos a concentração de lactato nos músculos e no sangue é menor. Esta 

contradição fisiológica, denominada “paradoxo do lactato”, é atribuída à incapacidade 

do organismo alcançar a totalidade dos sistemas de energia, nomeadamente à 

diminuição da atividade das enzimas glicolíticas no músculo, à diminuição da 

capacidade de tamponamento e à redução da potência máxima (Wilmore e Costil, 

2004). Contudo, o declínio do rendimento anaeróbio parece dever-se à perda de 

massa isenta de gordura e, às possíveis alterações que ocorrem na atividade e/ou 

estrutura das enzimas anaeróbias do músculo-esquelético (Chen e col., 2008). No 

entanto, outros estudos sugerem que a capacidade de tamponamento do músculo 

aumenta com o treino em altitude (Gore e col., 2001). 
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Os músculos sofrem alterações significativas ao nível metabólico e estrutural durante a 

ascensão à altitude. As diferenças encontradas em 4 a 6 semanas de exposição em 

condições de hipóxia crónica, a 6200m e 9000m, podem ser descritas na tabela 

seguinte (Wilmore e Costil, 2004): 

Tabela 4 - Alterações na estrutura muscular e potencial metabólico durante 4 a 6 semanas de Hipóxia Crónica 
(Wilmore e Costil, 2004) 

PARÂMETRO ALTERAÇÃO % 

Área do músculo Diminui 11 a 13 

Área das fibras de 

contração lenta 
Diminui 21 a 25 

Área das fibras de 

contração rápida 
Diminui 19 

Densidade capilar Aumenta 13 

Sucinato desidrogenase Diminui 25 

Citrato Sintase Diminui 21 

Fosforilase Diminui 32 

Fosfofrutoquinase Diminui 48 

 

Sabe-se que o treino de força provoca adaptações morfológicas e funcionais a nível 

muscular, nomeadamente hipertrofia e aumento da força (Staron e col., 1994), 

dependendo da intensidade do exercício (> 65% 1RM) (McDonagh e col., 1984) e da 

metodologia utilizada para o treino de força. A resposta hipertrófica do músculo-

esquelético de indivíduos sujeitos a treino em condições de hipóxia hipobárica, parece 

ser menos significativa do que a resposta em normóxia normobárica, sugerindo que 

este facto acontece devido à redução da síntese proteica e/ou das alterações 

hormonais decorrentes da hipóxia (Narici e col., 1995). Em treino de altitude, o corpo e 

o músculo-esquelético são submetidos a várias adaptações devido às necessidades de 

oxigénio nos músculos, com o objetivo de aumentar o oxigénio disponível, melhorando 

assim as capacidades metabólicas. Estas adaptações metabólicas têm como objetivo 

aumentar a produção de ATP e diminuir o impacto da falta de energia pelas vias 
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energéticas em défice, permitindo assim que o corpo se adapte rapidamente ao 

exercício (Willmore e Costil, 2004).  

As alterações decorrentes no tipo de fibras musculares em direção a um perfil mais 

oxidativo, permitem a um músculo treinado tirar a máxima vantagem do aumento da 

densidade capilar (Mason e col., 2007). A par destas alterações corresponde um 

aumento de 30% da densidade capilar, correspondendo a um aumento da distribuição 

de oxigénio, aumentando assim a eficiência aeróbia (Hoppeler e col., 1985).  

De modo a maximizar os benefícios do treino em altitude, têm sido realizados 

inúmeros estudos desde o início dos anos 90. Atualmente existem vários métodos de 

treino disponíveis que, apesar de apresentarem diferenças substanciais entre eles, 

todos têm o mesmo objetivo – aumentar o rendimento ao nível do mar (Millet e col., 

2010). 

De forma sintética, esses métodos de treino podem ser descritos da seguinte forma: 

Live High – Train High (LHTH) que consiste no modelo em que os atletas vivem e 

treinam em altitude 24 horas por dia; Live High – Train Low (LHTL) que organiza o 

planeamento dos atletas de forma a treinar em condições de normóxia, mas passando 

mais de 12 horas por dia em condições de hipóxia; Live Low – Train High (LLTH), neste 

modelo os atletas completam a sessão de treino em altitude mas passam o resto do 

seu dia ao nível do mar; Exposição em Hipóxia Intermitente durante o repouso (IHE) 

onde os atletas são expostos a altitudes muitos altas por pequenos períodos de tempo, 

entre 1 a 2 horas por dia, em repouso; Treino em Hipóxia Intermitente (IHT) onde, à 

semelhança do LHTL, os atletas treinam em altitude e passam o resto do tempo ao 

nível do mar, contudo pensa-se que este modelo não é eficiente na promoção do 

aumento dos eritrócitos, e consequentemente do aumento da capacidade de 

transporte de oxigénio e; o método Treino Intervalado em Hipóxia Intermitente (IHIT) 

que é caracterizado pela alternância entre condições de normóxia e de hipóxia na 

mesma sessão de treino (Millet e col., 2010). 

A permanência de atletas em altitudes moderadamente elevadas (aproximadamente 

2400m) por pequenos períodos de tempo (aproximadamente 16 dias) durante 2 a 3 
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semanas antes de uma prova importante, parece ter um efeito positivo no rendimento 

(Bonetti e Hopkins, 2009). 

O primeiro mecanismo capaz de aumentar o rendimento ao nível do mar, após um 

protocolo LHTL, parece ser mediado pelo aumento da eritropoiese (Rusko e col., 1995; 

Wilber, 2007) e pelas alterações benéficas na economia de esforço (Saunders e col, 

2004), contudo este mecanismo permanece ainda pouco explícito. 

Apesar de limitadas, as evidências sugerem que o método de treino LHTL aplicado em 

altitude simulada através da diluição de azoto, parece aumentar o rendimento ao nível 

do mar em atletas de elite, utilizando uma dose adequada. A dose de altitude pode ser 

caracterizada de acordo com i) o tipo de altitude, natural ou simulada; ii) o número de 

dias em exposição hipóxica e iii) o número de horas por dia em exposição hipóxica 

(Wilber e col., 2007). A “dose” considerada adequada por Wilber (2007) é de 12 a 16 

horas por dia, com um mínimo de 4 semanas a uma altitude de 2500 a 3000 m. Na 

mesma linha de raciocínio, Levine e Stray-Gundersen (2002; 2006) sugerem que para 

haver um aumento efetivo na eritropoiese, melhorando assim o rendimento, a dose de 

hipóxia recomendada deve ser equivalente a uma altitude entre 2000 a 2500 m, no 

mínimo durante 4 semanas com uma frequência diária igual ou superior a 22 horas. 

Nas últimas décadas, um dos métodos mais comuns utilizados para treinar em 

condições de hipóxia era o LHTH. Os atletas viviam e treinavam a uma altitude 

moderada a alta (1500 a 4000m), com o objetivo de aumentar o volume de eritrócitos 

e consequentemente o VO2máx e o rendimento ao nível do mar (Wilber, 2007). Uma 

das características mais evidentes deste método parece residir no facto de ser muito 

difícil realizar uma sessão de treino a uma intensidade equivalente ou próxima à 

intensidade realizada numa sessão de treino ao nível do mar (e.g. velocidade de 

corrida) (Wilber, 2007). Demonstrou-se que a intensidade do treino é 

significativamente comprometida a 2500 m de altitude em comparação com a 

intensidade de treino ao nível do mar, em maratonistas bem treinados (Wilber, 2007). 

Neste sentido, como potencial solução para a limitação da intensidade de treino que 

parece estar inerente ao método de treino LHTH, foi desenvolvido no início dos anos 

90, o método de treino LHTL. Este método alternativo pressupõe que os atletas 
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possam experienciar simultaneamente os benefícios da hipóxia, tais como o aumento 

do volume de eritrócitos e, do treino ao nível do mar, como a manutenção da 

intensidade de treino e o fluxo de oxigénio, resultando em adaptações hematológicas, 

neuromusculares e metabólicas positivas (Wilber, 2007). No mesmo contexto, estudos 

com atletas utilizando o protocolo LHTL, mostraram que a exposição a altitudes 

moderadas (2500m) é suficiente para aumentar o rendimento no exercício (Levine, 

2002) justificando desta forma a utilização deste método para melhorar o rendimento 

desportivo (Bonetti e col, 2009). 

A exposição a condições de hipóxia parece ser mais eficaz em atletas de sub-elite 

tomando em comparação os atletas de elite. Este facto sugere que possivelmente os 

músculos dos atletas de elite já experienciaram mais vezes a condição de hipóxia 

devido aos treinos de maior intensidade, do que os atletas de sub-elite (Bonetti e 

Hopkins, 2009). Em atletas altamente treinados, o metabolismo aeróbio parece não 

responder aos efeitos adicionais da exposição à hipóxia. Por outro lado, são 

observados efeitos significativos no rendimento, após hipóxia hipobárica, em 

indivíduos sedentários (Vallier e col, 1996). 

Rodriguez e col. (1999) reportaram um aumento significativo de 3,9% no tempo de 

exercício e de 5,5% na ventilação máxima, todavia sem diferenças no VO2 máx, numa 

altitude simulada de 5500m. Do mesmo modo, um estudo com base num protocolo de 

treino em LHTH, mostrou que o rendimento melhora imediatamente após a exposição 

à altitude e que os atletas experienciaram vários picos no rendimento semanas após 

da saída de altitude (Bonetti e Hopkins, 2009). 

Num estudo realizado em doentes com insuficiência cardíaca (IC) crónica, uma 

intervenção com um total de 10 sessões, perfazendo 3 a 4 horas por dia de exposição 

em condições de hipóxia normobárica, a uma altitude simulada entre 1500 a 2700m, 

durante 22 dias, verificou-se um aumento do VO2máx imediatamente após a 

intervenção, mantendo-se o mesmo elevado nas quatro semanas seguintes (Saeed e 

col, 2012). Estes autores concluíram que uma altitude simulada acima dos 2700 m é 

segura e bem tolerada por pacientes com IC crónica estável e parece ter efeitos 
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benéficos no rendimento, força muscular e qualidade de vida dos indivíduos (Saeed e 

col, 2012). 

Em 1997, Levine e Stray-Gundersen sugeriram que os atletas fundistas poderiam 

usufruir dos benefícios decorrentes da utilização do método Live High – Train Low. 

Contrariamente, investigadores suíços defendem que os atletas que vivem ao nível do 

mar podem ter benefícios com o método Live Low - Train High (Vogt e col., 2001). 

A maioria dos estudos tem mostrado que não há melhoria do rendimento ao nível do 

mar após treino em altitude e que, embora os atletas adquiram alguns benefícios 

fisiológicos, as adaptações adquiridas ao nível do mar associadas ao treino a altas 

intensidades vão-se deteriorando devido à falta de aumento do estímulo. Contudo, o 

estímulo de um exercício vigoroso acaba por não se perder em altitude, ou seja, a uma 

carga externa mais fraca em altitude do que ao nível do mar está associada a uma 

mesma carga interna nos dois ambientes. Todavia, só porque a massa de hemoglobina 

ou o VO2máx não aumentou, não quer dizer que não tenham surtido outros benefícios 

com o treino em altitude, pois há inúmeras adaptações fisiológicas que são adquiridas 

nestas condições, muitas delas ainda com mecanismos por identificar. Contudo, é 

necessário treinar ao nível do mar após o treino em hipóxia, para que estas adaptações 

adquiridas em altitude sejam transpostas para o treino e para a competição, 

aumentando desta forma o rendimento desportivo. (Wilmore e Costil, 2004). 

Em altitude moderada pode ocorrer uma perda de peso nas primeiras semanas de 

exposição, estando associado a uma perda de massa gorda (Boyer e col., 1984), 

ocorrendo mais frequentemente em altitudes extremas acima dos 5800m (Kayser, 

1994). Em altitudes elevadas, têm sido reportadas perdas de peso que podem ir até 3% 

em oito dias (4300 m) ou até 15% após um período de 3 meses de exposição (5300 e 

8000 metros) (Kayser, 1994). 

Boyer (1984) sugere que o aumento da carga de treino contribui significativamente 

para a perda de peso em altitudes moderadas, sendo que em altitudes extremas esta 

pode ficar a dever-se à má absorção intestinal e ao catabolismo proteico ao nível do 

músculo. Já para Savourey e col. (1998); Wang e col. (2001) e Wiseman e col. (2006), a 

ingestão insuficiente de energia parece ser a primeira causa para a perda de peso e 
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alterações na composição corporal durante a exposição a condições de hipóxia. Do 

ponto de vista fisiológico, a perda de peso experienciada em altitude natural parece 

depender da intensidade e da duração do exercício bem como da altitude alcançada 

(Kayser, 1994). Por outro lado, a exposição aguda a condições de hipóxia aumenta o 

metabolismo basal; a uma altitude de 4300 m, o metabolismo basal aumenta em cerca 

de 30% e, mesmo após três semanas de exposição o metabolismo permanece elevado 

em cerca de 17% comparativamente com o metabolismo ao nível do mar (Butterfield e 

col., 1992).  

Numa expedição realizada durante 17 dias ao pico Lenin (7134 m), situado na Ásia 

Central, foi registada uma perda de massa isenta de gordura de aproximadamente 40% 

do peso total perdido (Chen e col, 2008). Contrariamente, um estudo em altitude 

simulada a aproximadamente 3600m durante 3 semanas, não registou perda de peso 

(Basset e col, 2006). 

O mecanismo subjacente à exposição hipóxica que parece resultar num aumento dos 

níveis de eritropoietina ainda não está completamente entendido, contudo, parece 

haver uma grande evidência de que o fator indutor de hipóxia-1 alfa (HIF-1α) é o 

primeiro mediador da cascata de eritropoietina (Figura 2) (Prabhakar, 2001; Samaja, 

2001). De acordo com Samaja (2001) o HIF-1α encontra-se no cromossoma 14 humano 

e pertence à classe dos fatores genéticos que regulam a transcrição do DNA para o 

RNAm. 

Em condições de hipóxia o complexo HIF-1α é estável, o que permite a ativação da 

transcrição do DNA e da estimulação final de proteínas, tais como a eritropoietina e o 

fator de crescimento endotelial vascular (Wang e col, 1996). Para além de regular a 

eritropoietina, o complexo HIF-1α modula também outras respostas fisiológicas em 

altitude tais como o transporte de glucose, a atividade das enzinas glicolíticas, a 

resposta inflamatória e o metabolismo ósseo (Clerici e col, 2000; Gross e col, 2001; 

Samaja, 2001). 

Casas e col. (2000) demonstraram que uma breve exposição a condições de hipóxia 

durante 1,5 horas durante 9 semanas em dias alternados, parece ser suficiente para 

produzir respostas hematológicas positivas. Contrariamente, Vallier e col. (1996), 
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Emonson e col. (1997) e Trujiens e col. (2003) reportaram que três sessões por semana 

de 45 a 60 minutos de treino IHT em altitudes simuladas (2500 a 4000 m) durante três 

a cinco semanas parece não induzir alterações no hematócrito e hemoglobina. Tendo 

em conta os estudos realizados neste âmbito, estes autores concluíram que o método 

de treino IHT por si só parece não ter qualquer efeito significativo nos parâmetros 

hematológicos. Contudo, quando combinado com o método IHE, pode no entanto, ser 

eficiente como um método para melhorar a capacidade de transporte de oxigénio 

(Millet, 2010). 

O método de treino IHT desenvolvido durante aproximadamente 380 minutos por 

semana com a duração de três semanas, parece promover alterações nas propriedades 

intrínsecas da função mitocondrial, verificando-se ainda uma alteração na preferência 

do substrato utilizado, ocorrendo uma menor oxidação lipídica e uma maior utilização 

de glutamato (Roels e col., 2007). A exposição a condições de hipóxia normobárica de 

curta duração parece aumentar a oxidação dos hidratos de carbono e a capacidade de 

tamponamento do músculo (Wilber e col, 2005). 

Para além dos efeitos benéficos que a exposição e treino em altitude provocam no 

organismo, são também reportadas potenciais consequências negativas. Sintomas 

como dores de cabeça, perda de apetite, dificuldade em dormir e enjoos são 

identificados após exposição em hipóxia de longa duração, podendo ser severos e 

longos o suficiente para interferir com a qualidade do treino (Baker e Hopkins, 1998). 

Tendo em conta aspetos relacionados com a segurança e saúde no desenvolvimento 

do método LHTH, Wilber (2007) sugere que viver a uma altitude simulada acima de 

3500m parece ter um impacto negativo no sistema imunitário (Wilber, 2007).  

Após exposição em altitude pode verificar-se um aumento de 50 a 100% da incidência 

de infeções dos tratos respiratório superior e gastrointestinal. O stress elevado 

experienciado nestas condições facilita a penetração de endotoxinas através das 

paredes do tubo digestivo e reduz a imunidade da mucosa (Mazzeo, 2005). 

Uma rápida ascensão a altas altitudes pode gerar complicações para aqueles que não 

estão aclimatizados. Aproximadamente 30% dos indivíduos que são expostos a 

altitudes elevadas sofrem de sintomas relacionados com a síndrome Acute Mountain 
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Sickness (AMS). A doença aguda da altitude é uma condição relativamente benigna 

que se torna exacerbada pelo exercício devido à redução da PO2, que varia de acordo 

com a altitude, a taxa de subida e a suscetibilidade individual, podendo ser prevenida 

através de uma subida gradual (300m por dia a partir dos 3000m). Os sintomas são 

experienciados após 6 a 96h de exposição à altitude, sendo estes: dor de cabeça, 

náuseas, vómitos, dificuldade em respirar e insónias. As causas ainda não são exatas, 

mas atribui-se à acumulação de dióxido de carbono (CO2) nos tecidos. Embora não seja 

uma ameaça à vida pode incapacitar durante alguns dias e vir a desenvolver edema 

pulmonar ou edema cerebral, estes sim de grande gravidade e risco (Wilmore e Costil, 

2004). Forster (1985) afirma que 80% dos indivíduos que sobem ao topo de MaunaKea 

- Hawai (4205m) experiencia sintomas de AMS. O tratamento envolve repouso e 

aclimatização gradual (Katch e col., 2011). 

Outra consequência que pode ocorrer em altitude é a síndrome High-altitude 

Pulmonary Edema (HAPE), condição potencialmente fatal que se caracteriza pela 

acumulação de líquido nos pulmões e manifesta-se entre 24 a 96h após rápida subida 

ou chegada em altitude elevada. Tal como o AMS, os fatores de risco são a altitude 

elevada, uma taxa de ascensão desadequada e a suscetibilidade individual. De modo a 

prevenir a incapacidade grave e até mesmo a morte, é necessária a descida imediata 

para uma altitude mais baixa através de uma maca ou auxílio de alguém com 

suplementação de oxigénio. Qualquer atividade física pode potenciar complicações 

(Katch e col., 2011). 

A síndrome High-altitude Cerebral Edema (HACE) é uma síndrome neurológica 

potencialmente fatal que se desenvolve em pessoas com horas ou dias de presença 

contínua de AMS. Normalmente ocorre em pessoas expostas a mais de 2700m e 

resulta de uma vasodilatação cerebral e elevação da pressão hidrostática dos capilares 

(Katch e col., 2011). 

A síndrome High-altitude retinal hemorrhage (HARH) inclui uma hemorragia na mácula 

do olho que produz defeitos visuais irreversíveis (Katch e col., 2011). A hemorragia da 

retina resulta provavelmente de picos de pressão arterial resultantes do exercício, o 

que causa a rutura e dilatação dos vasos sanguíneos dos olhos, através do aumento do 
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fluxo sanguíneo cerebral. O tratamento passa pela descida imediata com 

suplementação de oxigénio ou a utilização de uma câmara hiperbárica (Katch e col., 

2011). 

3.4.2. Objetivo do Estudo Piloto 

O propósito da intervenção foi estudar quais as modificações que ocorrem na 

Composição Corporal, nas variáveis de Rendimento Desportivo e Hematológicas 

decorrentes de um programa de treino Intermitente de 4 semanas desenvolvido em 

Hipóxia Normobárica, através da observação das alterações encontradas na massa 

gorda, na massa muscular, na força muscular, na aptidão cardiorespiratória e nas 

variáveis hematológicas, antes e após a intervenção. Como linhas orientadoras do 

trabalho desenvolvido, tornou-se fundamental a definição de um conjunto de 

objetivos: 

 Definição de uma bateria de testes (laboratório e terreno) para avaliar e 

reavaliar as qualidades biomotoras; 

 Definição de um mínimo de dois momentos de avaliação; 

 Interpretação dos resultados dos testes; 

 Análise das diferenças encontradas. 

 

3.4.3. Metodologia 

3.4.3.1. Amostra 

A amostra foi constituída por 10 indivíduos colaboradores do CDNJ e que tinham uma 

frequência de treino regular. O grupo foi constituído por indivíduos com idades entre 

os 21 e 41 anos, de ambos os géneros, conforme se descreve na tabela 6. 

Relativamente ao género feminino, caracterizou-se por uma média de peso de 51,8 kg, 

uma média de 163 cm de estatura e um IMC médio de 19,3 kg/m2. No que concerne ao 

género masculino a média do peso registada nesta amostra é de 78,1 kg, a estatura 

apresentou um valor médio de 179,8 cm, sendo o IMC um valor de 24,1 kg/m2. 
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Tabela 5 - Caracterização da amostra 

ANO NASCIMENTO Nº INDIVÍDUOS 

MASCULINO FEMININO 

1990 0 1 

1989 0 1 

1988 0 1 

1985 0 2 

1975 1 0 

1974 1 0 

1973 1 0 

1970 2 0 

TOTAL 
5 5 

10 

 

 

3.4.3.2. Desenho da Intervenção 

O estudo teve a duração de 4 semanas de treino, com uma frequência de três dias de 

treino e um dia de exposição durante 1h30m por semana. A altitude foi induzida 

artificialmente (hipóxia normobárica) numa sala com ambiente controlado, variando a 

mesma entre os 2500 e 3600 metros acima do nível do mar. As sessões de treino 

integraram uma dimensão de treino de resistência e uma dimensão de treino de força, 

incluindo sempre o aquecimento e o retorno à calma. 

O treino de resistência foi desenvolvido na passadeira ou na bicicleta, a uma 

intensidade de 5 a 10 bpm abaixo da FC atingida na compensação respiratória avaliada 

num teste de aptidão cardiorespiratória, progressivo e máximo, realizado a cada 

indivíduo antes do início da intervenção. A planificação da estrutura das sessões é 

apresentada no quadro seguinte: 

Tabela 6 - Treino de Resistência em altitude 

SEMANA AQUECIMENTO PARTE PRINCIPAL RETORNO À CALMA 

1 10’ 20’ 5’ 

2 10’ 25’ 5’ 

3 10’ 30’ 5’ 
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4 10’ 30’ 5’ 

 

Em cada sessão, o treino de força teve a duração de aproximadamente 30 minutos e 

foi composto pelos seguintes exercícios: 

Tabela 7 - Treino de força durante a intervenção em treino em altitude 

EXERCÍCIO SÉRIES REPETIÇÕES 

LegPress 

3 12 a 15 

Supino 

Remada Baixa 

Bicípete 

Tricípete 

Abdominal Cruch 

2 20 Abdominais Oblíquos 

Lombares 

 

Foram também aplicados a toda a amostra diários alimentares em três momentos 

distintos do estudo (antes do início, durante a segunda semana de intervenção e após 

a intervenção), o questionário internacional de atividade física - IPAQ (Anexo 3) foi 

também aplicado no momento inicial de forma a classificar a atividade física habitual 

dos indivíduos.  

Durante a exposição e treino em altitude foi registada a FC e a saturação de oxigénio 

(SPO2) de 15 em 15 minutos ou no final da tarefa (Anexo 9). Foi também aplicado o 

questionário de doença aguda em altitude - AMS (Anexo 10) a fim de apurar a 

existência de sintomatologia associado à doença de altitude. 

Foram realizadas avaliações físicas dos diferentes marcadores da composição corporal, 

da força muscular, da aptidão cardiorespiratória e dos marcadores metabólicos 

(descritas mais à frente) uma semana antes da intervenção e uma semana após a 

intervenção. 
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3.4.3.3. Protocolos de Avaliação 

A. Avaliação da Composição Corporal 

Para proceder à avaliação da composição corporal foram desenvolvidas as seguintes 

avaliações: 

I. Peso: foi medido na balança da marca Seca® (modelo 220). De modo a manter 

as condições equivalentes nos dois momentos de medição foi avaliado o peso 

em jejum e de roupa interior; 

II. Estatura: foi medida no mesmo equipamento em que foi avaliado do peso. Do 

ponto de vista metodológico, foram utilizados os seguintes procedimentos: 

subir a régua do estadiómetro e colocar a haste móvel na horizontal. O 

indivíduo sobe de costas para a balança, distribuindo o peso pelos dois pés, 

com os calcanhares juntos e o terço anterior dos pés afastados. A cabeça deve 

estar colocada no plano de Frankfurt e pelo ponto orbital. De modo a minimizar 

a curvatura lombar, o avaliador coloca uma mão na coluna lombar e outra na 

zona e faz uma ligeira tração. Colocar a haste móvel em contacto com o vértex, 

certificando-se que está na horizontal e registar a medida após o atleta sair. 

III. Densitometria Radiológica de Dupla Energia – DXA: a avaliação através deste 

método foi realizada no laboratório de Exercício e Saúde da Faculdade de 

Motricidade Humana no dia em que foi feita a recolha sanguínea de forma a 

permanecerem em jejum para realizar a densitometria radiológica de dupla 

energia. Este método baseia-se num modelo molecular a 3 compartimentos 

(massa gorda, massa magra dos tecidos moles e mineral ósseo) e a sua 

operacionalização é feita com o indivíduo deitado em decúbito dorsal na 

plataforma do equipamento mantendo-se imóvel durante a realização da 

avaliação, sendo necessário que o utente retire qualquer tipo de metal 

possível. 

 

B. Determinação do VO2 máx 

Foi realizada uma prova de esforço em passadeira rolante com análise de gases com o 

objetivo de determinar o VO2máx, o limiar anaeróbio ventilatório e a compensação 

respiratória. Foi desenvolvido um protocolo progressivo máximo, com aumento da 
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intensidade e inclinação a cada patamar de dois minutos. O teste foi interrompido 

voluntariamente pelo indivíduo quando atingiu o seu máximo.   

C. Avaliação da Força Máxima dos Membros Inferiores 

Foi determinada a força máxima isométrica dos membros inferiores através do teste 

de prensa de pernas, realizado em regime de contração isométrica, numa plataforma 

de força e utilizando o software Plux®. O indivíduo ajustou-se no banco do 

equipamento com os pés e joelhos ligeiramente afastados, perfazendo um ângulo de 

110º entre a coxa e a perna. Cada indivíduo que integrou o estudo realizou uma série 

de três contrações máximas, durante aproximadamente 3 segundos e registou-se o 

melhor valor de entre as três tentativas. 

 

D. Análises Sanguíneas 

As análises clínicas realizadas cincluírram o hemograma completo, a proteína C-reativa, 

o cortisol, a testosterona e a transferrina. Quer a recolha quer o tratamento foram 

realizados pela equipa técnica do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

E. Urianálise 

A análise das amostras de urina foi realizada no laboratório da Divisão de Atividade 

Física e Rendimento Desportivo do CNDJ. Este exame pressupôs a recolha de 40 a 50 

mL da primeira urina da manhã dos participantes. 

Do ponto de vista metodológico, foi realizada a calibração prévia do equipamento de 

avaliação (Urisys, Modelo 1100 Urine Analyzer, Roche®). De seguida foi retirado para 

um tubo de ensaio um pequeno volume de urina de cada sujeito através de uma 

pipeta e foi colocada uma tira, contendo reagentes, dentro da solução durante 

aproximadamente 1 segundo. Cada tira possuiu um conjunto de espaços diferenciados 

contendo diferentes reagentes químicos que interagem com a urina. A tira foi 

posteriormente colocada no equipamento para a quantificação dos diferentes 

biomarcadores avaliados. 
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3.4.4. Análise Estatística 

De modo a realizar a análise estatística foi utilizado um programa de organização de 

dados e análise estatística de simples utilização - SPSS Statistics versão 19.0, onde 

foram calculadas as médias e os respetivos desvios padrão de todas as variáveis 

estudadas. Após verificar a normalidade das variáveis estudadas, foi utilizado o teste t 

para comparação de médicas em amostras emparelhadas, possibilitando desta forma 

comparar as diferenças entre os valores médios no início e no fim da intervenção. O 

nível de significância utilizado foi de p<0,05. 

 

3.4.5. Apresentação de Resultados 

Para avaliar as alterações do treino desenvolvido em altitude nos indivíduos estudados 

foram realizadas avaliações antes e depois do decorrer do mesmo. As tabelas 

seguintes apresentam os resultados obtidos nas diferentes variáveis estudadas. 

3.4.5.1. Composição Corporal 

Relativamente ao peso e à percentagem de massa gorda, é possível observar nas 

tabelas 9 e 10, que houve uma ligeira tendência de aumento mas não significativa em 

ambos os géneros. Relativamente à massa isenta de gordura verificou-se uma 

diminuição em termos médios no género feminino (p <0,05), em cerca de 0,9 kg, como 

é possível verificar nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 8 - Peso, altura e índice de massa corporal da amostra 

Variável 

MASCULINO 

n=5 

FEMININO  

n=5 

Média ± DP Mínimo Máximo Média ± DP Mínimo Máximo 

Peso (kg) 78,1 ± 11,3 68,9 94,4 51,74 ± 4,8 47,1 59,5 

Estatura (cm) 179,8 ± 8,3 173 193 163 ± 7 156 175 

IMC (kg/m2) 24,1 ± 2,5 22,61 28,4 19,33 ± 0,6 18,37 20 
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Tabela 9- Resultados da composição corporal do género feminino 

Variável Momento Média ± DP Amplitude 
Diferença 

M2-M1 

Peso (kg) 
1 51,7 ± 4,8 47,1 – 59,5 

0,04 ± 0,9 
2 51,8 ± 4,7 47,3 – 58,6 

Massa Gorda 
(Kg) 

1 11,2 ± 1,3 9,1 – 12,2 
5,3 ± 7,0 

2 11,7 ± 1,5 9,3 – 13,1 

% Massa Gorda 
1 21,8 ± 2,7 19,1 – 58,6 

1, 1 ± 1,3 
2 22,9 ± 2,4 20,0 – 25,5 

Massa Isenta 

de Gordura (kg) 

1 40,2 ± 4,7 34,5 – 47,4 
- 0,9 ± 0,7* 

2 39, 3 ± 4,1 34,6 – 45,7 

Diferenças significativas: *p <0,05 

Tabela 10 - Análise de resultados da composição corporal do género masculino 

Variável Momento Média ± DP Amplitude 
Diferença 

M2-M1 

Peso (kg) 
1 78,1 ± 11,3 68,9 – 94,4 

- 0,8 ± 1,5 
2 77,3 ± 11,4 67,3 – 94,2 

Massa Gorda 

(kg) 

1 14,4 ± 4,1 10,8 – 21,2 
-1,6 ± 1,1 

2 14,5 ± 4,6 11,7 – 21,9 

% Massa Gorda 
1 18,8 ± 3,6 15,5 – 23,2 

- 0,3 ± 1,4 
2 18,5 ± 4 14,0 – 23,3 

Massa Isenta de 

Gordura (kg) 

1 62,2 ± 7,6 55,0 – 70,5 
- 0,5 ± 1,5 

2 61,7 ± 7,9 54,8 – 72,1 

 

É possível observar a variabilidade individual ao nível das variáveis da composição 

corporal estudadas nas figuras abaixo (F corresponde aos participantes do género 

feminino e M aos participantes do género masculino): 
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Figura 3 - Variabilidade individual do peso 

Figura 4- Variabilidade individual da massa gorda em valores absolutos 
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3.4.5.2. Aptidão Cardiorespiratória 

Decorrente da aplicação do protocolo máximo progressivo foram obtidos os valores do 

consumo máximo de oxigénio (ml/min e ml/kg/min) e do consumo de oxigénio (ml/min e 

ml/kg/min) no limiar anaeróbio ventilatório e na compensação respiratória e, as respetivas 

frequências cardíacas (bpm), as quais se encontram representados nas tabelas abaixo: 

 

Figura 5 - Variabilidade individual da percentagem de massa gorda 

Figura 6 - Variabilidade individual da massa isenta de gordura 
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Tabela 11 - Classificação do consumo máximo de oxigénio no momento inicial do estudo (ACSM, 2010) 

Indivíduo VO2 máx (ml/kg/min) Percentil Classificação 

F1 47,9 90 Excelente 

F2 42,3 70 Bom 

F3 40,7 65 Bom 

F4 45,5 85 Excelente 

F5 46,8 85 Excelente 
M1 61,8 99 Superior 

M2 62,8 99 Superior 

M3 48,5 85 Excelente 

M4 50,4 80 Excelente 

M5 56,5 95 Superior 

 

Tabela 12 - Resultados das variáveis avaliadas na prova de esforço do género feminino 

 Momento Média ± DP Amplitude 
Diferença 

M2-M1 

VO2 (ml/min) no LAV 
1 1562,2 ± 265,4 1117 – 1828 

165± 115,8* 
2 1727,2 ± 240,2 1345 - 1983 

FC no LAV 
1 146,4 ± 12,8 133 – 160 

- 0,8± 6,7 
2 145,6 ± 14,9 125 - 160 

Tempo a que ocorre 

o LAV 

1 5,8 ± 1,17 4 – 8 
1,4 ± 0,55** 

2 7,20 ± 1,5 5 -9 

VO2máx (ml/min) 
1 2313 ± 346,9 1914 - 2784 

163,6± 132,2* 
2 2476,6 ± 424 2111 – 3133 

FC no VO2máx 
1 191,4 ± 10,1 176 – 199 

- 6± 2,8** 
2 185,4 ± 10,1 169 – 195 

Tempo a que ocorre 

o VO2máx 

1 13,3 ± 1,01 12 – 15 
1 ± 0,47** 

2 14,3 ± 0,54 14 – 15 

VO2 (ml/min) na CR 
1 2103,2 ± 312,3 1758 – 2537 

277,2± 249,4 
2 2380,4 ± 528,7 1914 – 3243 

FC na CR 
1 180,6 ± 10 169 – 193 

- 4± 3,8 
2 176,6 ± 8 167 - 188 

Tempo a que ocorre 

a CR 

1 10,65 ± 1,77 9,0 – 13 
1,5 ± 1,05* 

2 12,15 ± 1,76 10,0 – 14,0 
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Tempo de prova 
1 16,7 ± 1,20 15,5 – 18 

1 ± 0,61* 
2 17,7 ± 0,62 17,25 – 18,5 

Legenda: LAV – Limiar anaeróbio ventilatório; FC – frequência cardíaca; CR – compensação respiratória 

Diferenças significativas: *p <0,05; **p <0,01 

 

Tabela 13 - Resultados das variáveis avaliadas na prova de esforço do género masculino 

Variável Momento Média ± DP Amplitude 
Diferença  

M2-M1 

VO2 (ml/min) no LAV 
1 3193,8 ± 710 2386 – 4148 

- 231,6± 554,2 
2 2962,2 ± 424,3 2427 – 3544 

FC no LAV 
1 145,4 ± 10,2 135 – 162 

- 2,2± 3,6 
2 143,2 ± 13,6 131 – 166 

Tempo a que ocorre 

o LAV 

1 8,65 ± 2,04 7 – 11 
- 0,1 ± 0,52 

2 8,55 ± 2,27 7 – 12 

VO2máx 
1 4332,8 ± 625,1 3590 – 5243 

- 124,2± 125,1 
2 4208,6 ± 665,2 3561 – 5256 

Tempo a que ocorre 

o VO2máx 

1 15,9 ± 1,92 14 – 18 
1,05 ± 0,82* 

2 16,95 ± 1,83 14 – 19 

FC no VO2 
1 180,8 ± 10,4 170 – 193 

0,2± 1,3 
2 181,0 ± 10,9 168 – 193 

VO2 (ml/min) na CR 
1 3876,6 ± 711,6 3102 – 5029 

147,6± 242,4 
2 4024,2 ± 680,8 3157 – 4958 

Tempo a que ocorre 

a CR 

1 13,65 ± 1,93 12 – 17 
0,6 ± 1,08 

2 14,25 ± 2,11 12 – 17 

FC na CR 
1 170,8 ± 8,4 162 – 182 

1,8± 4,8 
2 172,6 ± 9,1 159 – 181 

Tempo de prova 
1 19,10 ± 1,75 17,0  – 21,25 

0,45 ± 0,87 
2 19,55 ± 2,23 17 – 22,25 

Legenda: LAV – Limiar anaeróbio ventilatório; FC – Frequência Cardíaca; CR – Compensação Respiratória 

Diferenças significativas: *p <0,05 

 

Relativamente às variáveis avaliadas na prova de esforço, o grupo feminino, registou 

um aumento no VO2 no limiar anaeróbio ventilatório (p <0,05) e no VO2 máx (p <0,05). 
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Por outro lado, foi também verificada neste grupo, uma diminuição significativa na 

frequência cardíaca no VO2 máx (p <0,01), a par de um aumento no tempo a que ocorre 

o limiar anaeróbio ventilatório (p <0,01), o consumo máximo de oxigénio (p <0,01) e a 

compensação respiratória (p <0,05). No que respeita ao género masculino apenas 

foram encontradas diferenças significativas no tempo a que ocorre o VO2 máx (p <0,05). 

 

 

Figura 7 - Variabilidade individual da variável consumo de oxigénio no limiar anaeróbio ventilatório 

Figura 8 - Variabilidade individual do consumo de oxigénio na compensação respiratória 
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3.4.5.3. Força de Máxima dos Membros Inferiores 

No que respeita aos resultados obtidos na força máxima dos membros inferiores no 

género feminino, não foram verificadas nenhumas alterações nas variáveis estudadas 

que caracterizam a força máxima e a taxa máxima de produção de. No género 

masculino foi verificado um aumento da força máxima (p <0,01) e uma redução da 

taxa de produção de força (p <0,05), tal como se apresenta nas seguintes tabelas: 

Tabela 14- Resultados da força isométrica de membros inferiores no género feminino 

Variável Momento Média ± DP Amplitude 
Diferença 

M2-M1 

Força Máxima (N) 
1 2751,1 ± 657,5 1981,3 – 3651,1 

347,2 ± 351, 6 
2 3089,2 ± 829,6 1832,4 – 4152 

Taxa Máxima de 

Produção de Força 

(N/ms) 

1 9,6 ± 4 6,9 – 16,5 

0,3 ± 1,2 
2 9,9 ± 3,1 8 – 15,28 

 

Figura 9 - Variabilidade individual da variável consumo máximo de oxigénio 
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Tabela 15 - Resultados da força isométrica de membros inferiores no género masculino 

Variável Momento Média ± DP Amplitude 
Diferença M2-

M1 

Força Máxima (N) 
1 3910,7± 605,6 3046,8 – 4528,4 

389,5 ± 186,8* 
2 4300,2 ± 780 3140,4 – 5105,2 

Taxa Máxima de 

Produção de Força 

(N/ms) 

1 18,50 ± 3,6 13,0 – 22,4 

-2,3 ± 1,7** 
2 16,20 ± 5,2 7,9 – 20,9 

Diferenças significativas: *p <0,01;**p <0,05 

É possível observar a variabilidade individual da força máxima de membros inferiores 

nas figuras seguintes: 

 
Figura 10 - Variabilidade individual da força máxima dos membros inferiores 

Figura 11 - Variabilidade individual da taxa máxima de produção de força 
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3.3.4.4. Análises Sanguíneas 

No que diz respeito aos resultados obtidos nas análises realizadas aos diferentes 

biomarcadores sanguíneos estudados, foi possível verificar no grupo feminino uma 

redução significativa da hemoglobina (p <0,05) e dos glóbulos vermelhos (p <0,05) e 

um aumento significativo na RDW (p <0,05). Não foram registadas quaisquer 

diferenças significativas em ambos os géneros nas restantes variáveis estudadas, como 

se pode verificar nas tabelas 16 e 17 apresentadas em seguida: 

Tabela 16 - Resultados das análises clínicas no género feminino 

Variável Momento Média ± DP Amplitude Diferenças 

Hemoglobina 1 13,54± 0,48 13 – 14 
-0,7± 0,38* 

2 12,84± 0,55 12,2 – 13,7 

Glóbulos Vermelhos 1 4,27± 0,15 4,13 – 4,51 
-0,18± 0,12* 

2 4,10± 0,19 3,83 – 4,26 

Hematócrito 1 0,38± 0,01 0,38 – 0,4 
-0,01± 0,01 

2 0,38± 0,02 0,36 – 0,4 

RDW 1 13,08 ± 0,60 12,1 -13,6 
0,22± 0,164* 

2 13,30± 0,52 12,4 – 13,7 

Cortisol 1 25,16 ± 10,45 13,4 – 40 

0,92± 3,58 
2 26,08 ± 8,12 16,9 – 36,8 

Proteína C-reativa 1 0,082± 0,052 0,03 – 0,16 
0,098± 0,16 

2 0,18 ± 0,202 0,01 – 0,4 

Testosterona 1 0,926 ± 0,406 0,42 – 1,25 
0,012± 0,055 

2 0,962± 0,435 0,46 – 1,45 

Transferrina 1 328,2 ± 71,9 241 – 421 
6,2± 19,85 

2 334,4 ± 87,5 240 - 453 

Diferenças significativas: *p <0,50 
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Tabela 17 - Resultados das análises clínicas no género masculino 

Variável Momento Média ± DP Amplitude Diferenças 

Hemoglobina (g/dL) 
1 14,72 ± 0,65 14,2 – 15,8 

-0,02± 0,34 
2 14,7 ± 0,47 14,1 – 15,4 

Glóbulos Vermelhos 

(x1012 L) 

1 4,88 ± 0,32 4,40 – 5,21 
0,006± 0,14 

2 4,89± 0,38 4,30 – 5,28 

Hematócrito (L/L) 
1 0,43± 0,03 0,41 – 0,47 

-0,0002± 0,02 
2 0,43± 0,02 0,40 – 0,45 

RDW (%) 
1 12,90 ± 0,67 12 – 13,6 

0,06± 0,41 
2 12,96 ± 0,37 12,4 – 13,4 

Cortisol (µg/dL) 
1 16,58 ± 4,46 10,40 – 22,70 

-1,68± 2,53 
2 14,9 ± 2,60 10,40 – 17,10 

Proteína C-reativa 

(mg/dL) 

1 0,154 ± 0,081 0,08 - 0,28 
-0,072± 0,075 

2 0,082 ± 0,041 0,04 – 0,15 

Testosterona 

(nmol/L) 

1 18,182 ± 5,076 9,40 – 22,59 
1,478± 3,95 

2 19,66 ± 4,139 13,95 – 25,50 

Transferrina (mg/dL) 
1 253 ± 24,7 227 – 294 

-9,4± 21,20 
2 243,6 ± 28,9 217 - 287 

 

É possível observar a variabilidade individual de cada variável nas figuras abaixo: 

 

Figura 12 - Variabilidade individual dos valores de hemoglobina 
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Figura 13 - Variabilidade individual dos valores de glóbulos vermelhos 

 

 

Figura 14 - Variabilidade individual dos valores de proteina C-reativa 
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Figura 13 - Variabilidade individual dos valores de hematócrito 
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Figura 15 - Variabilidade individual dos valores de testosterona nos géneros feminino e masculino 

Figura 16 - Variabilidade individual dos valores de cortisol 

Figura 167 - Variabilidade individual dos valores de transferrina 



Relatório de Estágio em Exercício e Saúde 2012 

 

52 
 

3.3.4.5. Economia de Esforço, Frequência Cardíaca e Utilização de Substratos 

Energéticos 

De modo a poder avaliar a economia de esforço durante o exercício foram utilizados os 

valores médios registados em cada patamar da prova de esforço relativos ao consumo 

de oxigénio e à frequência cardíaca atingida. Relativamente ao VO2, no género 

feminino verificou-se uma tendência para um aumento dos valores absolutos e 

relativos registados em todos os patamares, contudo sem diferenças significativas. Na 

FC verificou-se uma diminuição em todos os patamares, com diferenças significativas 

nas velocidades de 6 km/h, 9 km/h e 11 km/h. 

Tabela 18- Resultados do VO2 por patamares no género feminino 

PATAMAR 
VO2 (ml/min) 

M1 M2 Dif 

6 km/h, 0% 771,3 ± 85,8 730,2 ± 89,9 -41,1 ± 65,3 

8 km/h, 0% 1451,0 ± 115,2 1436,9 ± 108,3 -14,8 ± 92,9 

9 km/h, 1% 1690,1 ± 144,9 1731,2 ± 127,0 41,1 ± 89,0 

10 km/h, 2% 1918,5 ± 186,6 1963,7 ± 258,0 45,2 ± 125,3 

11 km/h, 3% 2150,2 ± 258,7 2240,9 ± 388,9 90,7 ± 197,9 

12 km/h, 4% 1945,7 ± 534,4 2390,2 ± 430,0 444,6 ± 255,9* 

Diferenças significativas: *p <0,05 

 

Tabela 19 - Resultados do FC por patamares no género feminino 

PATAMAR 
FC (bpm) 

M1 M2 Dif 

6 km/h, 0% 111 ± 10 98 ± 10,7 -12,8 ± 7,3* 

8 km/h, 0% 141 ± 12 131 ± 12,8 -9,2 ± 8,6 

9 km/h, 1% 160 ± 9,0 148 ± 9,8 -11,6 ± 6,0* 

10 km/h, 2% 173 ± 8,6 161 ± 8,5 -11,8 ± 5,3** 

11 km/h, 3% 184 ± 9,2 174 ± 8,0 -10,5 ± 2,24*** 

12 km/h, 4% 183 ± 7,4 182 ± 10 -1,3 ± 8,0 

Diferenças significativas: *p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001 

 

 



Relatório de Estágio em Exercício e Saúde 2012 

 

53 
 

Tabela 20 - Resultados do VO2 por patamares no género masculino 

PATAMAR 
VO2 (ml/min) 

M1 M2 Dif 

6 km/h, 0% 1084,2 ± 237,0 972,3 ± 155,0 -111,9 ± 115,9 

9km/h, 0% 2175,7 ± 366,6 2035,6 ± 375,9 -140,0 ± 65,7* 

10km/h, 1% 2809,2 ± 654,4 2627,0 ± 472,7 -181,6 ± 310,5 

11km/h, 2% 3125,1 ± 515,1 2964,0 ± 498,1 -160,6 ± 201,9 

12km/h, 3% 3514,7 ± 476,1 3366,0 ± 508,3 -148,7 ± 147,0 

13km/h, 4% 3797,4 ± 343,4 3717,4 ± 518,4 -80,0 ± 264,9 

Diferenças significativas: *p <0,010 

 

Tabela 21 - Resultados da FC por patamares no género masculino 

PATAMAR 
FC (bpm) 

M1 M2 Dif 

6 km/h, 0% 95 ± 11 95 ± 10 -0,18 ± 7,14 

9km/h, 0% 121 ± 11 120 ± 10 -0,35 ± 6,21 

10km/h, 1% 138 ± 12 137 ± 9 -0,55 ± 5,45 

11km/h, 2% 150 ± 11 150 ± 10 -1,13 ± 3,65 

12km/h, 3% 160 ± 10 159 ± 9 -1,30 ± 2,75 

13km/h, 4% 169 ± 8 168 ± 8 -0,65 ± 2,52 

 

Do mesmo modo, avaliou-se de forma indireta qual o substrato preferencial utilizado 

durante cada momento da prova de esforço através da média da contribuição 

percentual de hidratos de carbono e de lípidos para o esforço em cada patamar. Para 

cada indivíduo foram estudados os momentos onde ocorreram o limiar anaeróbio 

ventilatório, a compensação respiratória e o consumo máximo de oxigénio e calculou-

se média da taxa de utilização de hidratos de carbono e de lípidos durante o esforço 

em cada um desses três momentos. Nos resultados obtidos foi possível observar um 

aumento da utilização de hidratos de carbono e uma diminuição da utilização de 

gorduras, quando ocorre o VO2 máx (p <0,01) do primeiro para o segundo momento no 

género feminino. No grupo masculino não foram encontradas diferenças significativas 

na utilização preferencial dos substratos energéticos entre os momentos de estudo 

analisados. 
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Tabela 22- Resultados da utilização dos substratos energéticos por patamares no género feminino 

ZONAS 

METABÓLICAS 

VARIÁVEIS 

Hidratos de Carbono (g/dia) Lípidos (g/dia) 

M1 M2 Dif M1 M2 Dif 

LAV 26,9 ± 11,6 30,3 ± 8,6 3,4± 11,8 8,3 ± 3,9 8,3 ± 1,9 -0,005 ± 4,8 

CR 57,4 ± 7,0 67,7 ± 8,5 10,3 ± 9,1 1,8 ± 1,6 1,1 ± 0,7 -0,7 ± 1,6 

VO2 76,6 ± 4,6 81,4 ± 3 4,7 ± 2* 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Diferenças significativas: *p <0,01. Legenda: LAV – Limiar anaeróbio ventilatório; CR – Compensação 

Respiratória 

Tabela 23 – Resultados da utilização dos substratos energéticos por patamares no género masculino 

ZONAS 

METABÓLICAS 

VARIÁVEIS 

Hidratos de Carbono (g/dia) Lípidos (g/dia) 

M1 M2 Dif M1 M2 Dif 

LAV 32,6 ± 8,1 41,6 ± 27,1 9,0 ± 20,8 9,1 ± 2,8 
8,1 ± 

2,2 
-0,9 ± 1,5 

CR 76,5 ± 10,5 75,0 ± 11,7 -1,5 ± 2,8 1,7 ± 1,2 
1,5 ± 

0,8 
-0,17 ± 0,94 

VO2 98,0 ± 11,7 97,1 ± 13,3 -0,9 ± 2,5 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Legenda: LAV – Limiar anaeróbio ventilatório; FC – Frequência Cardíaca; CR – Compensação Respiratória 

 

3.3.5. Discussão 

Após quatro semanas de intervenção com um programa de treino em altitude 

simulada, incluindo aproximadamente quatro horas semanais de treino em IHT e uma 

hora e trinta minutos de exposição em repouso, verificou-se, no âmbito da composição 

corporal uma redução dos valores na massa isenta gordura no género feminino (p 

<0,05). Contrariamente aos resultados acima reportados em ambiente de hipóxia 

normobárica, nas primeiras semanas de exposição a altitude natural moderada tem 

sido reportada uma perda de peso, estando esta associada a uma perda de massa 

gorda (Boyer e col., 1984). Em altitudes mais elevadas, têm sido reportadas perdas de 

peso que podem ir até 3% em oito dias (4300 m) ou até 15% após um período de 3 

meses de exposição (5300 e 8000 metros) (Kayser, B., 1994). Do ponto de vista 

fisiológico, a perda de peso experienciada em altitude natural parece depender da 

intensidade e da duração do exercício bem como da altitude alcançada ocorrendo de 

forma mais marcada em altitudes extremas, acima dos 5800m (Kayser, B., 1994). Boyer 
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(1984) sugere que o aumento da carga de treino contribui significativamente para a 

perda de peso em altitude moderada e, a má absorção intestinal e o catabolismo 

proteico ao nível do músculo, em altitudes extremas. Por outro lado, a exposição 

aguda a condições de hipóxia aumenta o metabolismo basal; a uma altitude de 4300 

m, o metabolismo basal aumenta cerca de 30% e, mesmo após três semanas de 

exposição o metabolismo permanece elevado em cerca de 17% comparativamente 

com o metabolismo ao nível do mar (Butterfield e col., 1992).Os resultados obtidos no 

presente estudo em condições de hipóxia normobárica não sustentam os dados 

reportados na literatura uma vez que não houve qualquer alteração relativamente ao 

peso e à massa gorda em ambos os grupos. Contudo, importa referir que não são 

conhecidos estudos que reportem a influência do exercício em altitude simulada sobre 

a massa isenta de gordura. Neste contexto, estas são novas observações que carecem 

de estudo adicional. Uma possível explicação para a redução de massa isenta de 

gordura no género feminino pode estar associada a uma alteração do padrão 

alimentar seguido pelos participantes durante o estudo, bem como pelas alterações no 

balanço energético. De facto, o balanço energético reflete-se no equilíbrio entre a 

energia ingerida e a energia despendida. Neste contexto, o facto de ter ocorrido uma 

redução da massa isenta de gordura no género feminino sem qualquer alteração no 

peso, pode, eventualmente ser explicada pelas alterações da dieta durante o estudo. 

Neste sentido, de modo a estudar a influência da dieta na perda de massa isenta de 

gordura verificada, foram analisados os resultados obtidos nos diários alimentares 

recolhidos em ambos os momentos, tendo sido constatou-se a ausência de diferenças 

significativas entre o primeiro e o segundo momento. Estes resultados revelam a 

necessidade de realizar mais estudos neste âmbito de modo a verificar que 

mecanismos poderão estar na base da redução da massa isenta de gordura verificado 

no género feminino. 

Em conformidade com os resultados obtidos na prova de esforço cardiorespiratória e 

de acordo as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Desportiva (ACSM, 2010) foi 

possível concluir que grupo feminino era constituído por indivíduos com uma aptidão 

cardiorespiratória situada entre os percentis 65 e 90 enquanto que o grupo masculino 

apresentava melhores classificações, situando-se a sua aptidão cardiorespiratória 
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entre os percentis 80 a 99. Neste contexto e após a análise dos resultados obtidos na 

avaliação dos marcadores de aptidão cardiorespiratória estudados no decurso da 

intervenção verificou-se, no género feminino, um aumento do consumo máximo de 

oxigénio (p <0,05), um aumento do tempo em que ocorre o VO2 máx(p <0,01) e um 

aumento de cerca de 6% do tempo de duração da prova (p <0,05). Por outro lado, 

verificou-se uma diminuição significativa na frequência cardíaca máxima atingida na 

prova (p <0,01). No género masculino verificou-se apenas um aumento significativo no 

tempo de prova em que ocorre o VO2 máx (p <0,01). O aumento do tempo de duração 

da prova de esforço verificado no género feminino é corroborado por Rodriguez e col. 

(1999) que reportou num estudo desenvolvido numa altitude simulada de 5500m um 

aumento significativo de 3,9% no tempo de exercício e de 5,5% na ventilação máxima, 

todavia sem diferenças no VO2 máx. Sabe-se que indivíduos destreinados mostram 

maiores incrementos relativos no VO2 máx do que indivíduos com um nível de aptidão 

física média ou elevada, por isso, um indivíduo com uma menor aptidão 

cardiorespiratória pode melhorar em cerca de 12%, enquanto que indivíduos 

treinados, podem melhorar até 1% o seu consumo máximo de oxigénio no mesmo 

período de tempo (Heyward, 2002). Estes resultados sugerem que o aumento do 

consumo máximo de oxigénio aliado a um aumento do tempo de prova e a uma 

diminuição da frequência cardíaca no consumo máximo de oxigénio, observados no 

género feminino, podem ter ficado a dever-se a adaptações fisiológicas ao treino 

cardiovascular desenvolvido em condições de hipóxia. 

Quando analisados os substratos energéticos utilizados, relativizados em ordem ao 

peso, não foram encontradas diferenças na sua utilização nos diferentes patamares de 

esforço ministrados durante a prova. Quando comparadas as médias relativas à taxa 

de utilização dos dois substratos energéticos (hidratos de carbono e lípidos) 

relativizados em ordem ao peso, apenas foi verificado um aumento significativo da 

taxa de utilização de hidratos de carbono no VO2 máx. Neste contexto, Roels e col. 

(2007) concluíram que o método de treino IHT desenvolvido aproximadamente 

durante 380 minutos por semana com a duração de três semanas, pode promover 

alterações nas propriedades intrínsecas da função mitocondrial, verificando-se ainda 

uma alteração na preferência do substrato utilizado, ocorrendo uma menor oxidação 
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lipídica e uma maior utilização de glutamato. O glutamato é um aminoácido 

importante no metabolismo humano, que participa na produção de metabolitos como 

o piruvato que participa na glicólise e na gliconeogénese (alanina + α-cetoglutarato ⇌ 

piruvato + glutamato). Salvaguardando o facto de terem sido utilizados métodos 

diferentes para a avaliação dos substratos utilizados no estudo anterior (biópsia do 

vasto lateral e estudo in situ) e no presente estudo (calorimetria indireta), o aumento 

da taxa de utilização de hidratos de carbono no consumo máximo de oxigénio parece 

ser uma consequência decorrente da adaptação ao treino em altitude artificial. 

No que diz respeito à força muscular foi avaliada a força máxima dos membros 

inferiores. Após a intervenção verificou-se uma tendência para o aumento da força 

máxima de pernas no género feminino, embora não significativo, enquanto que no 

grupo masculino foi verificado um aumento significativo neste indicador de função 

neuromuscular (p <0,01). Apesar de no género feminino o aumento não ter sido 

significativo, numa abordagem individual apenas um elemento diminuiu a força de 

pernas, pelo que este resultado pode estar enviesado, dado ao reduzido tamanho da 

amostra. Sabe-se que o treino de força provoca adaptações morfológicas e funcionais 

a nível muscular, nomeadamente hipertrofia e aumento da força máxima (Staron e 

col., 1994), dependendo da intensidade do exercício (> 65% 1RM) e da metodologia 

utilizada no processo de treino (McDonagh e col., 1984). Narici e col. (1995) sugerem 

que a resposta hipertrófica do músculo esquelético de indivíduos sujeitos a treino em 

condições de hipóxia hipobárica parece ser menos significativa do que a resposta em 

normóxia normobárica, sugerindo que tal facto se justifica pela redução da síntese 

proteica e/ou das alterações hormonais decorrentes da hipóxia. Devido às 

necessidades de oxigénio nos músculos em treino de altitude, o corpo e o músculo-

esquelético são submetidos a várias adaptações com o objetivo de aumentar o 

oxigénio disponível, melhorando assim as capacidades metabólicas. Uma vez que uma 

sessão de treino é insuficiente para aumentar o teor de eritrócitos, a principal solução 

é aumentar o aporte de oxigénio para o músculo-esquelético. Este aumento é 

conseguido através da diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos que não 

participam ativamente no exercício (rins e baço) e do aumento do fluxo para o 

músculo-esquelético (Rowell, 1974). Estas adaptações metabólicas têm como objetivo 
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aumentar a produção de ATP e diminuir o impacto da falta de energia pelas vias 

energéticas em défice. A capacidade do músculo-esquelético em se adaptar ao esforço 

repetido permite que o corpo se adapte rapidamente ao exercício. Vários estudos têm 

sido desenvolvidos de modo a entender quais os processos que medeiam a essa 

adaptação, destacando-se as alterações morfológicas e enzimáticas como a causa da 

mudança do perfil muscular (Mason e col., 2007). Existem marcadores centrais que 

podem sugerir uma melhoria do desempenho muscular, nomeadamente o quociente 

respiratório (QR) e o VO2 máx. Com o exercício regular e consequentemente com a 

melhoria do desempenho muscular, o QR diminui correspondendo a um aumento da 

oxidação de ácidos gordos em relação ao metabolismo dos hidratos de carbono e, o 

VO2 máx aumenta indicando um aumento da capacidade oxidativa do indivíduo. A par 

destas alterações corresponde um aumento de 30% da densidade capilar, 

correspondendo a um aumento da distribuição de oxigénio, aumentando assim a 

eficiência aeróbia (Hoppeler e col., 1985). As alterações decorrentes no tipo de fibras 

musculares em direção a um perfil mais oxidativo, permitem a um músculo treinado 

tirar a máxima vantagem do aumento da densidade capilar. O fator indutor de hipóxia-

1 alfa (HIF-1α) é uma proteína responsável pela estimulação de genes que facilitam a 

adaptação e sobrevivência das células em condições hipóxicas (Wang e col., 1996; 

Semenza, 1998). Tem sido sugerido que o HIF-1α parece ter um papel fundamental na 

resposta muscular ao exercício (Vogt e col., 2001). Estudos realizados em hipóxia 

demonstram que a expressão de alguns genes nos músculos é específica para 

condições de hipóxia ativando o HIF-1α que, uma vez que em condições de normóxia 

não é ativado com a mesma intensidade de exercício. Estas alterações parecem induzir 

adaptações musculares específicas e periféricas evidenciando assim a complexidade da 

resposta adaptativa multifatorial ao treino em altitude (Millet e col., 2010).É de 

salvaguardar que a metodologia utilizada nos outros estudos é diferente da realizada 

no presente estudo, nomeadamente a duração do estudo (uma dia vs quatro 

semanas), as condições utilizadas (hipóxia hipobárica vs hipóxia normobárica) e a 

amostra utilizada. Todavia, na literatura consultada não foram identificadas 

referências sobre alterações da força em condições de hipóxia normobárica. 
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Os benefícios do treino de força estão documentos há vários anos e os ganhos de força 

estão diretamente associados ao treino regular de força muscular e, 

consequentemente, à hipertrofia muscular dependendo do volume de treino. Um 

estudo realizado em normóxia em mulheres, de idades compreendidas entre os 19 e 

os 22 anos de idade, divididas em três grupos (treino de força, treino de força + treino 

de resistência e grupo de controlo), verificou um aumento da força muscular (treino de 

força e treino de força + treino de resistência) num período de tempo de quatro 

semanas. Contudo, pensa-se que este incremento de força muscular se deve ao 

aumento da ativação neural e não devido à hipertrofia muscular (Kim e col., 2011). A 

este propósito, Moritani e col. (1979) demonstraram que o aumento de força após 

duas semanas de treino de força foi devido à ativação neural do músculo. À 

semelhança do que acontece em normóxia seria de esperar um aumento da força 

máxima após quatro semanas de treino de força muscular e resistência em hipóxia, 

ainda que devido ao aumento da componente neural. Neste contexto, são necessários 

mais estudos nesta área de intervenção de forma a perceber quais as características 

estruturais e ambientais da carga mais ajustadas à melhoria das diferentes variáveis 

que caracterizam as diversas dimensões da força muscular. 

Os resultados encontrados ao nível dos biomarcadores sanguíneos não refletem 

grandes adaptações hematológicas ao treino em hipóxia normobárica. Após a 

intervenção de quatro semanas em altitude simulada, verificou-se no género feminino 

uma diminuição significativa dos níveis de hemoglobina e glóbulos vermelhos. 

Segundo Vallier e col. (1996), Emonson e col. (1997) e Trujiens e col. (2003) três 

sessões por semana de 45 a 60 minutos de treino IHT em altitudes simuladas (2500 a 

4000 m) durante três a cinco semanas parece não serem suficientes para induzir 

alterações no hematócrito e nos valores de hemoglobina. Tendo em conta os estudos 

realizados neste âmbito, estes autores concluíram que o método de treino IHT por si 

só parece não ter qualquer efeito significativo nos parâmetros hematológicos. Porém, 

quando combinado com o método de exposição em hipóxia intermitente (IHE), pode 

no entanto, ser mais eficiente como um método para melhorar a capacidade de 

transporte de oxigénio (Millet, 2010).Os resultados encontrados no estudo realizado 

não sustentam os dados encontrados na literatura, parecem ser necessárias várias 
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horas em exposição em hipóxia para haver alterações na componente hematológica 

(Eckardt, 1989; Schmidt e col., 1991). Todavia, a redução dos níveis de hemoglobina e 

glóbulos vermelhos no género feminino pode estar relacionado com a fase do ciclo 

menstrual, corroborado por Reeves e col. (2001) através de um estudo realizado com 

mulheres a 4300m de altitude, em que os níveis de hemoglobina são menores na fase 

lútea do que na fase folicular. Porém, não é possível fazer essa análise qualitativa no 

nosso estudo, uma vez que não foram registados dados relativos à fase do ciclo 

menstrual dos indivíduos do género feminino participantes no presente estudo. 

Por se tratar de um estudo piloto, a intervenção não integrou no mesmo um estudo 

com um grupo de controlo que permita distinguir o papel independente do treino e da 

hipóxia normobárica nos resultados. Por outro lado, a par da reduzida dimensão da 

amostra, não foi realizada uma distribuição aleatória dos participantes nos diferentes 

grupos. 

Outra limitação encontrada no decorrer do estudo foi a ausência de dados 

relativamente ao ciclo menstrual das participantes do género feminino, limitando a 

análise dos resultados relativos a alguns biomarcadores que podem ser afetados por 

esta dimensão em termos da sua variação biológica normal. 

 

3.3.6. Conclusão do estudo 

Após observação e análise dos resultados obtidos é possível concluir que quatro 

semanas de treino em hipóxia normobárica utilizando o método IHT são insuficientes 

para que ocorram alterações marcadas ao nível da composição corporal e das 

principais variáveis hematológicas que podem contribuir para a melhoria do 

rendimento desportivo. 

 Contudo o método IHT parece ter um impacto positivo no rendimento aeróbio, mas 

depende provavelmente da combinação da duração e intensidade do exercício, bem 

como do grau de hipóxia durante o treino. 
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4. Conclusão 

Esta secção do documento tem como principal objetivo descrever e efetuar uma 

reflexão de todo o processo de estágio em Exercício e Saúde.  

Durante o presente estágio foram relembradas e aperfeiçoadas técnicas e 

metodologias essenciais às avaliações da aptidão física no âmbito do exercício, que 

serão uma mais-valia para a prática profissional na área do exercício e saúde. 

Relativamente ao objetivo originalmente estipulado com a intenção de implementar 

um novo serviço no CDNJ e recolher dados para a elaboração de uma análise científica 

de dados, foi criado, em conjunto com uma estagiária da área da nutrição, um projeto 

especial de perda de peso – Peso Certo. 

Todavia devido a fatores organizacionais a sala de utentes não abriu ao público e 

portanto, a sua implementação não foi possível tendo sido necessário arranjar uma 

alternativa para proceder à recolha de dados. A solução encontrada foi o 

desenvolvimento de um estudo piloto de intervenção em regime de hipóxia 

normobárica. Para a realização da análise científica foi necessário utilizar o programa 

SPSS Statistics, versão 19,0®, que considero ser uma ferramenta muito útil. 

Importa ressalvar que, apesar de o estágio ter seguido uma orientação mais voltada 

para o alto rendimento, as informações recolhidas no âmbito do treino desenvolvido 

em hipóxia normobárica com adultos aparentemente saudáveis, podem ser 

transpostas para o nível do exercício e saúde com populações especiais. Este tipo de 

intervenção é ainda muito raro em populações especiais, pelo que seria importante 

mais investigação a este nível de modo a podermos retirar deste modo de treino uma 

mais-valia nas patologias existentes, melhorando assim a sua condição e acima de tudo 

a qualidade de vida dos indivíduos. 

Em suma, considero que os objetivos deste trabalho e do estágio realizado foram 

amplamente cumpridos. 
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