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INTRODUÇÃO: 
As capacidades físicas condicionantes são absolutamente significantes para o rendimento em 
modalidades esportivas coletivas. Sprints repetidos de alta intensidade, intervalados por 
recuperação em baixa intensidade, são imprescindíveis e devem estar incluídos no processo de 
treinamento físico (CARLING et al., 2011). 
Em partidas de futebol, por exemplo, é consolidada a predominância aeróbia da modalidade, porém 
se salienta a presença de momentos de decisão anaeróbios, os quais demandam do atleta 
desempenho considerável de potência para atingir resultados auspiciosos durante a partida. Assim, 
o treinamento de pontência a partir de métodos alternativos (como a corrida semi-atada) são 
imprescindíveis dentro da periodização (MACMORROW et al., 2019). 
Ainda, a literatura aponta relevante contribuição da via aeróbia na recuperação de músculos 
submetidos à anaerobiose, visto que o oxigênio desempenha papel determinante na depuração do 
lactato sanguíneo, o qual auxilia no processo de tamponamento sanguíneo, reduzindo a 
concentração de H+, dessa forma mitigando da acidose metabólica ocasionada pelos exercícios de 
alta intensidade, como os sprints repetidos (UFLAND et al., 2013). Mesmo assim, há uma lacuna 
nos estudos acerca do comportamento da oxigenação dos músculos mais e menos ativos ao longo 
de sprints repetidos de alta intensidade e curta duração. 
De maneira geral, o projeto objetivou investigar a oxigenação nos músculos vasto lateral (VL) e 
bíceps braquial (BB), nos intervalos e após sprints repetidos em corrida semi-atada de alta 
intensidade e curta duração, já que a compreensão sobre a oxigenação muscular nos parece um 
significante caminho para potencializar o desempenho no futebol, visto que há uma relação entre 
as respostas oxidativas nesses intervalos e a manutenção de potência de corrida. 
 

METODOLOGIA: 
Nesse projeto, avaliamos 10 atletas do sexo masculino (idade = 22 ± 0 anos; massa corporal = 76,9 
± 0,3 kg, estatura = 1,80 ± 0 m, % de gordura = 11,1 ± 0.1%), submetendo-os a três sessões de 
avaliação em campo de futebol: 1ª e 2ª destinadas à familiarização e mensurações antropométricas 
e de composição corporal. 
Na 3ª sessão, os atletas realizaram uma variação semi-atada o protocolo Runing-based Anaerobic 
Sprint Test – RAST, com determinação da direta da força, velocidade e potência de corrida para 
cada um dos sprints. Nessa sessão, também foram registradas as dinâmicas da taxa de saturação 
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tecidual (TSI) e concentração de deoxihemoglobina (HHb) nos músculos alvo. Salienta-se que os 
dados de HHb foram relativizados pela linha de base e considera-se, segundo PARADIS-
DESCHÊNES et al., 2020, TSI = ([O2Hb]/[tHb]) x 100, onde [tHb] = ([O2Hb] + [HHb]) 
As análises das curvas de TSI e HHb dos músculos BB e VL foram obtidos e tratados por meio do 
software Oxysoft (Artinis Medical System, Holanda). Os filtros e análises de oxigenação foram 
efetuados em consonância com (MANCHADO-GOBATTO et al., 2020). Ainda, a adoção de 
estatística paramétrica ocorreu após da confirmação de normalidade e homogeneidade dos dados 
por teste Shapiro Wilk e Levene, respectivamente.  
Os valores de TSI e HHb foram analisados, com os resultados sendo observados a partir da média 
dos intervalos entre os seis sprints e em janelas de 2 minutos após o término do RAST. Ademais, a 
comparação das variáveis da oxigenação de ambas as musculaturas, em cada intervalo e 
recuperação foi conduzida por aplicação da ANOVA two-way para medidas repetidas (local do 
dispositivo NIRS x intervalo/recuperação), exibindo o erro padrão da média dos resultados. 
Para a análise do índice de decaimento foi considerada a inclinação da reta das respostas durante 
todo o RAST, totalizando, portanto, seis corridas para a variável de potência. O mesmo ocorreu 
para os intervalos entre sprints, para as variáveis TSI e HHb. O teste Produto x Momento de Pearson 
foi empregado para analisar as correlações entre as respostas de oxigenação dos músculos, bem 
como entre o índice de decaimento da potência de corrida e da oxigenação muscular. Em todos os 
casos, o nível de significância foi p<0,05. 

 

Figura 1. Desenho experimental do presente estudo, com detalhamento das sessões de avaliação e do protocolo do 
Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST). S1, S2, S3, S4, S5, S6 – Sprints de um a seis I1, I2, I3, I4, I5 – Intervalos de 
um a cinco. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Figura 2. Gráficos de comparação de TSI (Painel A) e ∆[HHb] (Painel B) nos músculos bíceps braquial (BB) e vasto lateral 
(VL) ao longo dos intervalos entre sprints repetidos de alta intensidade. α – estatisticamente diferente do I1; β – 
estatisticamente diferente do I2; γ – estatisticamente diferente do I3 e δ – estatisticamente diferente do I4. Sinais em 
vermelho – Post-hoc do bíceps braquial; Sinais em Azul – Post-hoc do vasto lateral. I1, I2, I3, I4 e I5 – Intervalo de um a 
cinco; LA – Logo após. 
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Figura 3. Gráficos de Comparação de TSI (Painel A) e ∆[HHb] (Painel B) nos músculos bíceps braquial (BB) e vasto lateral 
(VL) ao longo do período de recuperação. α – estatisticamente diferente do 2 min; β – estatisticamente diferente do 4 min. 
Sinais em Vermelho – Post-hoc do bíceps braquial; Sinais em Azul – Post-hoc do vasto lateral. Sinais em Preto - Post-
hoc de ambas as musculaturas. 2 min, 4 min, 6 min, 8 min e 10 min – tempo de recuperação. 
 

Os principais resultados encontrados indicam que o comportamento da oxigenação muscular nos 
intervalos e após sprints repetidos em corrida semi-atada de alta intensidade é distinto quando 
observamos músculos mais e menos ativos ao longo da tarefa executada em campo (VL - vasto 
lateral e BB - bíceps braquial, respectivamente), dialogando com MANCHADO-GOBATTO et al. 
(2020), ainda que o estudo referenciado tenha se dado em ambiente laboratorial a partir da 
realização de uma corrida máxima de 30s.   
Ao longo dos intervalos e período recuperativo pós sprints, foi perceptível uma elevação de TSI dos 
músculos menos ativos (BB) em contraste da redução de TSI dos mais ativos (VL), fatos reforçados 
pela menor ∆[HHb] BB e ∆[HHb] VL nos intervalos e recuperação respectivamente. Tais resultados 
estão em consonância com (CAMUS e THYS, 1991), que propõem que tal acréscimo de O2 se 
relaciona com o aumento de VO2 promovido tanto com o aumento da demanda do músculo mais 
ativo, quanto a quantidade mínima de captação de O2 de músculos menos ativos ao longo dos 
sprints, bem como tecidos inativos. Desta maneira, ao vislumbrarmos aumento da oxigenação de 
músculos menos ativos nos intervalos, podemos apontar que por serem curtos e de natureza 
passiva, os intervalos viabilizam recuperação incompleta ao VL, o qual é auxiliado por BB para que 
consiga se recompor seu metabolismo anaeróbio e continuar a tarefa proposta por um tempo 
limitado, considerando a dependência muscular com relação ao oxigênio para a viabilização da 
recuperação anaeróbia a partir da eliminação de metabólitos, como o lactato (UFLAND et al., 2013).  
Ressalta-se a que não foram identificadas correlações significativas das variáveis do O2 entre si 
(TSI BB x TSI VL - Intervalos: r = 0,077 e p = 0,558; Recuperação: r = -0,235 e p = 0,101. [HHb] BB 
x [HHb] VL - Intervalos: r = 0,084 e p = 0,524; Recuperação: r = -0,036 e p = 0,806) quando 
relacionadas com parâmetros mecânicos (TSI BB x Potência Relativa: r = -0,172 e p = 0,188; TSI 
VL x Potência Relativa:  r = 0,144 e p = 0,271; HHb BB x Potência Relativa: r = -0,117 e p = 0,373; 
HHb VL x Potência Relativa: r = -0,023 e p = 0,864; Slope TSI BB x Slope Potência Relativa: r = -
0,416 e p = 0,232; Slope TSI VL x Slope Potência Relativa: r = 0,080 e p = 0,826; Slope HHb BB x 
Slope Potência Relativa: r = -0,028 e p = 0,938; Slope HHb VL x Slope Potência Relativa: r = 0,487 
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e p = 0,153). Com base nesses resultados, a prescrição de treinamento aeróbio para músculos 
menos ativos nos sprints repetidos de alta intensidade pode ser de grande valia para o rendimento 
atlético, considerando a potencialidade de se optimizar o processo de recuperação muscular, bem 
como a geração de energia (ARCHIZA et al., 2020), sempre salientando a necessidade de estudos 
aprofundados que comprovem tais achados. 
 

CONCLUSÕES: 
Esse estudo confirma que o comportamento da dinâmica do oxigênio entre músculos mais e menos 
ativos é diferente. Destaca-se a musculatura menos ativa (BB) apresentou maior TSI e menor 
Δ[HHb] em relação a mais ativa (VL) nos intervalos entre sprints repetidos de alta intensidade. Esses 
resultados sugerem uma provável contribuição de músculos menos ativos na recuperação do 
metabolismo dos músculos mais ativos na execução de sprints repetidos de alta intensidade. 
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