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Resumo 

A prova de 100 metros rasos de atletismo exige velocidade. Para que o atleta tenha um bom 

desempenho é necessário desenvolver a potência. Potência é o produto da força pela velocidade. A 

potenciação pós-ativação (PPA) é um aumento de força temporária estimulada por uma ação 

muscular. O pico da PPA pode ser explorado de acordo com a intensidade do exercício, o tipo do 

exercício e o tempo de recuperação. O exercício de tração é um método especifico de treinamento 

capaz de desenvolver a potência. Sendo assim o objetivo do estudo foi avaliar se o exercício físico 

de tração é capaz de modular positivamente o desempenho de atletas velocistas de atletismo de 

forma aguda. Foram recrutados 10 atletas velocistas que foram submetidos a uma avaliação do 

desempenho sobre a prova de 100 metros com e sem o protocolo de intervenção. O protocolo 

consiste em um exercício de tração com carga correspondente a 20% do peso corporal, com 

recuperação de 7 e 8 minutos. Os resultados mostraram que o exercício físico de tração foi capaz de 

melhorar o rendimento dos atletas nos primeiros 30 metros. O grupo feminino teve uma resposta 

sobre o tamanho e efeito de forma moderada no tempo total e o grupo masculino teve um tamanho e 

efeito baixo. Então podemos concluir que o exercício físico de tração melhora o desempenho dos 

atletas velocistas de atletismo principalmente nos primeiros 30 metros, sendo necessário mais 

estudos com este tema que possam verificar a efetividade do mesmo. Sendo assim, o sexo dos 

voluntários e o protocolo de exercício podem ter sido limitantes do estudo. 

Palavra-chave: Velocistas, Potenciação pós-ativação, Exercício de tração.  
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Abstract 

Introduction: The athletics 100 meters race requires speed. For the athlete to perform well, it is 

necessary to develop the power. Power is force multiplied by speed. The post-activation 

potentiation (PAP) is an increase of temporary force stimulated by a muscular action. The PAP peak 

can be explored according to exercise intensity, exercise type, and recovery time. The traction 

exercise is a specific method of training capable of developing power. Goal: To evaluate if the 

traction exercise is able to modulate positively the performance of sprint athletes acutely. Method: 

Ten sprint athletes were recruited and underwent a performance evaluation on the 100 meter test 

with and without the intervention protocol. The protocol consists of a traction exercise with load 

corresponding to 20% of the body weight, with recovery of 7 and 8 minutes. Results: The traction 

exercise was able to improve the performance of the athletes in the first 30 meters. The female 

group had a moderate response on size and effect in total time and the male group had a low size 

and effect response. Conclusion: The traction exercise improves the performance of sprint athletes 

mainly in the first 30 meters, being necessary more studies with this theme that can verify the 

effectiveness of the same. Therefore, the sex of the volunteers and the exercise protocol may have 

been limiting factors in the study. 

Key words: Sprinters, Post-activation potentiation, Traction exercise. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A velocidade é a capacidade biomotora mais utilizada na prova de 100 metros rasos 

(KRZYSZTOF et al., 2015). A velocidade de corrida é produto da frequência e amplitude de 

passada (LIMA, 2007), sendo influenciada pela potência (taxa e quantidade de aplicação de força), 

velocidade de contração e força muscular e de estímulos neurais, atuando no desempenho dos 

atletas velocistas (ROSS et al., 2001). Para que ocorra uma formação específica, os atletas devem 

ser capazes de melhorar o desempenho de sprint em diferentes fases (MERO e KOMI, 1994). Essas 

fases são vistas em um sprint de uma distância estendida (60 m a 100 m), que são divididas em três: 

aceleração, velocidade constante (velocidade máxima) e a desaceleração. (VALENCIA et al., 2015) 

 O treinamento de velocidade pode modular positivamente a resposta neural, através de 

maior recrutamento de unidades motoras das fibras rápidas, aumento na velocidade e na frequência 

de estímulos neurais, melhorando o desempenho em provas de velocidade (ROSS et al., 2001). 

A maioria dos programas de treinamento incorporam força máxima, pliometria e 

treinamento de força específica (CRONIN e HANSEN, 2006). Embora seja comum a prática desses 

exercícios para melhorar o desempenho no sprint, foi proposto um método de treinamento mais 

específico, utilizando força horizontal de um movimento unidirecional, chamado de corrida com 

resistência (CR) (HARRIS et a.l, 2008). 

Corrida com resistência envolve um atleta correndo com uma carga adicional, na 

tentativa de fornecer especificidade de padrão de movimento e velocidade durante o treinamento de 

potência para a fase de aceleração do sprint. (CRONIN e HANSEN, 2006). 

Potência é o produto da força pela velocidade em que há taxa de transformação de 

energia potencial metabólica em trabalho ou calor (KOMI, 2001). O desempenho dos atletas 

velocistas é influenciado pela potência do movimento, que é resultante da aceleração, velocidade 

máxima e manutenção da velocidade em contraste à fadiga (LIMA, 2007). 

A CR é um método utilizado para melhorar a força específica e a velocidade de corrida 

(ALCARAZ et al., 2008). Os padrões de movimento durante os treinamentos devem se aproximar 

do esporte que o atleta realiza, respeitando o princípio da especificidade. O ideal é proporcionar 

uma alta resistência sem comprometer a intensidade para não afetar negativamente a técnica da 

corrida (ALCARAZ et al., 2008). A maioria dos estudos de CR usa uma carga específica para todos 

os participantes (ALCARAZ et al., 2008). 

 Rassier (2000) afirma que a ativação de um músculo tem capacidade de gerar um aumento 

de força temporária. Este estímulo temporário é denominado como potenciação pós-ativação (PPA). 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4519204%2F%23b12-jhk-46-139
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4519204%2F%23b14-jhk-46-139
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4519204%2F%23b12-jhk-46-139
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A potenciação inicia logo após de uma contração muscular, mas possui um pico que deve ser 

explorado pelo tempo de recuperação, evitando fatores limitantes como a fadiga (RASSIER, 2000). 

A PPA pode ser definida como o aumento do desempenho de força explosiva, após um 

estímulo muscular (SALE, 2002).  Há um número de pesquisadores que tentaram aumentar a força 

explosiva e velocidade, gerando PPA através de diferentes métodos, como contrações isométricas 

máximas, contrações dinâmicas máximas e submáximas, e estímulos elétricos (BATISTA et al., 

2003; BATISTA et al., 2007; CHATZOPOULOS et al., 2007). A característica das fibras 

musculares tem influência direta no desencadeamento da PPA.  

As fibras musculares do tipo II, de contração rápida, são mais eficientes na 

manifestação da PPA em relação às fibras do tipo I, de contração lenta (BATISTA et al., 2006; 

ESFORMES et al., 2010). Essa evidência é explicada através da maior fosforilação de miosina de 

cadeia leve em fibras do tipo II quando comparada com as fibras do tipo I, fazendo com que a 

interação actina-miosina se torne mais sensível ao cálcio liberado, ativando um maior número de 

pontes cruzadas, o que gera um torque muscular superior. (BATISTA et al., 2003; BATISTA et al., 

2007; CHATZOPOULOS et al., 2007. FERREIRA et al., 2012).  

O resultado desse estímulo possui uma ativação do sistema nervoso central, que dura 

um tempo, ainda não definido e nem padronizado, na placa terminal motora (SALE et al., 2002; 

SALE et al., 2004). 

O presente estudo busca acrescentar um protocolo pré-prova para atletas velocistas, em 

que os profissionais de educação física possam aplicar com o objetivo de adquirir respostas agudas 

no desempenho dos seus atletas.   

Há bastantes estudos que já relacionam diferentes tipos de exercício com fins de 

potenciação, porém o exercício de tração tem sido estudado em treinamentos com objetivos em 

longo prazo (ALCARAZ et al., 2008). Exercícios com cargas são capazes de promover a 

potenciação pós-ativação (SALE et al., 2002). Nesse sentido o problema do estudo consiste em: o 

exercício físico de tração é capaz de modular positivamente o desempenho atlético de atletas 

velocistas de atletismo de forma aguda? 

Assim o objetivo do presente estudo foi avaliar se o exercício físico de tração é capaz de 

modular positivamente o desempenho de atletas velocistas de atletismo de forma aguda. 

O estudo admite a hipótese de que o exercício físico de tração será capaz de promover 

uma potenciação pós-ativação, modulando positivamente o desempenho atlético dos atletas 

velocistas de atletismo sobre a prova de 100 metros, e devido também à especificidade do exercício 

que será utilizado. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para fins desse estudo foi realizado o tipo de pesquisa experimental com a abordagem 

quantitativa, que teve amostragem humana, de acordo com Fonseca (2002), a pesquisa possibilitou 

uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar, fornecendo subsídios para uma 

intervenção no real. Investigou-se uma pessoa ou grupo capacitado no sentido de comprovar 

experimentalmente hipóteses (FONSECA, 2002).  Esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP e todos os voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/ Hospital São 

Paulo sob o protocolo Nº 1.802.892. 

2.1 VOLUNTÁRIOS 

 

São 10 atletas velocistas de atletismo com idade média de idade de 22,8±3 anos, 65,2±6 

kg com nível de competição nacional. Treinam em média 24±6 horas semanais conforme o período, 

e durante os testes eles estavam no primeiro período, terceira semana de treinamento. 

2.1.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E NÃO INCLUSÃO 

 

Os voluntários foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e não inclusão 

descrita abaixo. Os atletas foram recrutados de forma oral no Complexo de Excelência em 

Atletismo Professor Osvaldo Terra da Silva em São Bernardo do Campo. 

 

Critérios de Inclusão: 

 

 Atleta de alto-rendimento; 

. 

Critérios de não inclusão: 

 

 Dor muscular nos membros inferiores. 
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2.2 PROCEDIMENTO 

 

O grupo foi dividido por gênero e a coleta de dados compreendeu duas etapas, sendo 

uma delas relacionada à avaliação antropométrica em relação à massa corporal, sobre uma balança 

regulada, e outra relacionada à avaliação do desempenho atlético sobre a prova de 100 metros com 

e sem o protocolo de intervenção. Todos foram avaliados com controle (sem tração) e com 

protocolo (com tração), com 24h de recuperação entre as duas avaliações. 

As avaliações e coletas de dados ocorreram no período da manhã, para evitar variantes 

do desempenho, como os picos hormonais, relacionado ao ciclo circadiano (MINATI et al., 2006).  

O primeiro dia consistiu na avaliação do peso, para que a intensidade do exercício fosse 

controlada, como as maiorias dos estudos de CR utilizam, para aplicar uma carga específica relativa 

em todos os participantes (ALCARAZ et al., 2008). Ainda no primeiro dia de coleta foi selecionado 

de forma randomizada, os atletas que utilizariam o protocolo de tração antes da avaliação da prova 

de 100 metros. Todos foram submetidos à um protocolo básico de aquecimento antes da avaliação. 

 Os voluntários realizaram um aquecimento específico consistindo 5 min de corrida, 5 min 

de alongamento ativo, 10 min de corrida com técnicas especificas, e 4 sprints curtos (15m) 

submáximo e máximo.  Os participantes utilizaram sua própria roupa e sapatos de competição. 

O segundo dia de coleta ocorreu após 24h, para que estivessem em recuperação 

completa (FOSS et al., 2000). 

O protocolo consistiu em um exercício que o atleta correu com a intensidade máxima 

uma distância de 70 metros, atingindo a velocidade máxima (VALENCIA et al., 2015), sobre uma 

resistência que correspondeu uma intensidade moderada (20% do peso corporal). Seguido de uma 

recuperação passiva, os voluntários foram avaliados na prova de 100 metros. O tempo de 

recuperação foi determinado de forma diferente para os gêneros, sendo assim os homens utilizaram 

7 minutos de recuperação, e as mulheres 8 minutos.  

A intensidade e o tempo de recuperação utilizado no protocolo, foi escolhido baseado na 

meta-análise de Jacob et al.(2013). Os autores concluíram que uma atividade pré-condicionada pode 

aumentar a capacidade de produção de potência, principalmente quando o indivíduo é atleta, 

possuindo resistência a fadiga, e quando o exercício é aplicado a uma intensidade moderada, com o 

tempo de recuperção entre 7 a 10 minutos. 

A literatura utiliza a velocidade de corrida como medida indireta da sobrecarga 

(ALCARAZ et al., 2008), bem como os efeitos sobre a cinemática do sprint, sugerindo que 

velocidade não diminua mais que 10% (LOCKIE et al., 2003). A partir de resultados, o presente 

estudo definiu a carga de 20% do peso corporal para evitar uma grande perda de velocidade, e não 

influenciar na técnica da corrida (VALENCIA et al., 2015)  
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O exercício físico de tração, conhecido também como corrida com resistência, foi 

determinado devido a sua especificidade do movimento para os atletas velocistas. Que segundo 

(HARRIS et al., 2008), a especificidade do movimento ativará a porção exata do músculo que será 

utilizado, para que desempenho seja modulado de forma significativa. O trenó utilizado possuia 10 

kg e ficou anexado a cada atleta por um fio de 3,6 metros de comprimento da cintura. Para atingir 

20% do peso de cada atleta, foram utilizadas anilhas. 

As avaliações na prova de 100 metros tiveram uma foto-célula em 30m, 70m e 100m, 

para cronometrar o tempo nas três diferentes fases da corrida, de acordo com Valencia et al.(2015). 

2.3 MATERIAIS 

 

 Trenó; 

 Balança Urano® PP180; 

 Foto-célula Fusion®. 

 

2.4 INSTRUMENTO 

 Fita métrica. 

 

2.5 ANÁLISES DE DADOS 

 

Os dados foram descritos como média, desvio padrão e para nível de significância (erro do 

tipo I) foi adotado valor de 0,05. Inicialmente foi feito um teste de normalidade Shapiro Willk para 

verificação da distribuição dos dados, após a confirmação da distribuição normal dos dados as 

comparações intragrupo (distância percorrida nos 3 períodos) através de um teste ANOVA de 

medidas repetidas com correção através do método Bonferroni para identificar a diferença entre os 

períodos. Para comparação entre os grupos (experimento e controle) foi feito um Teste T pareado. 

O cálculo do  Tamanho de Efeito foi realizado pelo método proposto por Hedge’s G e sua avaliação 

feita pela tabela de Cohen adaptada por Rosenthal (BERBEN, 2012; ROSENTHAL, 1996). 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4519204%2F%23b14-jhk-46-139
http://pt.wikihow.com/Digitar-o-S%C3%ADmbolo-de-Marca-Registrada#S.C3.ADmbolo_de_Marca_Registrada_.C2.AE_sub
http://pt.wikihow.com/Digitar-o-S%C3%ADmbolo-de-Marca-Registrada#S.C3.ADmbolo_de_Marca_Registrada_.C2.AE_sub
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3. RESULTADOS 

 

 A amostra foi composta por 10 voluntários, sendo 5 do sexo masculino e 5 do sexo 

feminino, com idade entre 19 e 30 anos e todos foram submetidos à avaliação de desempenho sobre 

a prova de 100 metros, com e sem o protocolo de intervenção com 24h de recuperação. A tabela 1 

apresenta as medidas descritivas das variáveis antropométricas dos voluntários, com média e desvio 

padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

As tabelas 2 e 3 apresentam a média e o desvio padrão dos resultados separados por gênero 

dos testes da avaliação máxima sobre a prova de 100 metros. Descritas em 3 parciais e total do 

tempo, sobre tração e controle. Nas tabelas também consta o tamanho de efeito e o valor de P. 

Houve diferença significativa no tamanho de efeito na primeira parcial do tempo, nos primeiros 30 

metros em ambos os gêneros, e no tempo total somente no gênero feminino. O coeficiente de 

variabilidade foi baixo, tornando o grupo mais homogêneo. 

Tabela 2. Média do tempo em segundos – Grupo feminino 

 

  

Metros   Tração  Controle 
Valor P Tamanho de 

Efeito 

0-30 4.340±0.231 4.503±0.131 0,27 -0,8* 

30-70 4.840±0.143 4.854±0.109 0,68 -0,1 

70-100 3.740±0.147 3.801±0.176 0,38 -0,3 

Total 12.920±0.295 13.157±0.350 0,27 -0,7* 

        

Os resultados foram descritos em média ± desvio padrão. O nível de 

significância adotado foi de P≤0,05 
  

   

   

 

 

 

 

 

Tabela 1. Características da amostra 

  

  
Sexo  

Feminino 

Sexo 

Masculino 
  Idade (anos) 21,8±3 23,8±3,7 

  Peso (kg) 59,6±2,6 70,9±3,9 

        

  Os resultados foram descritos em média ± desvio padrão.  
O nível de significância adotado foi de P≤0,05 
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Os gráficos 1, 2, 3 e 4 apresentam 5 linhas correspondentes a cada voluntário, apontando o 

tempo nas diferentes fases da corrida.  

Gráfico 1. Grupo Feminino – Controle  

 

Gráfico 2. Grupo feminino – Tração 

 

 

 

 

Tabela 3. Média do tempo em segundos – Grupo Masculino 

 

  

Metros   Tração  Controle 
Valor P Tamanho de 

Efeito 

0-30 3.855±0.080* 3.941±0.106 0,30 -0,8* 

30-70 4.091±0.056 4.064±0.101 0,57   0,3 

70-100 3.155±0. 103 3.176±0.058 0,46 -0,2 

Total 11.100±0.180 11.181±0.180 0,39 -0,4 

        

Os resultados foram descritos em média ± desvio padrão. O nível de 

significância adotado foi de P≤0,05 
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Gráfico 3. Grupo Masculino – Controle 

 

 

Gráfico 4. Grupo Masculino - Tração 

 

 

Os gráficos 5 e 6 apresentam duas linhas comparando a média do tempo em cada parcial dos 

voluntários com e sem o protocolo de tração. Ilustra um tempo significantemente menor na primeira 

parcial, em que os voluntários estão na fase de aceleração, quando aplicado o protocolo de tração, 

em ambos os gêneros.  

Gráfico 5. Grupo Feminino – Médias de Controle e Tração 
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Gráfico 6. Grupo Masculino – Médias de Controle e Tração 

 

Os gráficos 7 e 8 apresentam a diferença do tempo total sobre a prova de 100 metros entre o 

protocolo de tração e o controle. O grupo feminino apresentou um tamanho de efeito moderado e o 

masculino baixo sobre o tempo total. 

Gráfico 7. Grupo Feminino – Tempo total do Controle e Tração 

 

 

Gráfico 8. Grupo Masculino – Tempo total 
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 4. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo avaliar se o exercício físico de tração é capaz de 

melhorar o desempenho dos atletas velocistas de atletismo. A hipótese de que o exercício de tração 

melhoraria o desempenho dos atletas é confirmada na fase da aceleração, nos primeiros 30 metros. 

Apesar de estatisticamente o desempenho sobre a prova de 100 metros não tenha sido significante, 

houve uma melhora no tempo, principalmente no grupo femenino. 

 O resultado da pesquisa mostra para os treinadores que um protocolo de simples 

aplicabilidade pode ser utilizado na prepação do atleta, a fim de explorar o rendimento para aquela 

determinada competição.  

 O resultado da competição não é valorizado somente pelo atleta, mas também pela 

sociedade. Levando em consideração que a tradição do desporto é mediada por resultados, a 

pesquisa possibilita melhorar o rendimento e resultado dos atletas. Sua valorização é de extrema 

importância, pois esportes mais populares tendem a obter um espaço maior na mídia e, 

consequentemente, atraem participantes e recursos para a sua prática. Sendo assim, um protocolo 

capaz de promover resultados significantes em competições, tem influência positiva sobre o 

desporto em diversos parâmetros.  

 Há estudos que aplicam diferentes tipos de exercício com fins de PPA, mas ainda não 

havia sido utilizado o exercício físico de tração como possível indutor a melhora do desempenho de 

forma aguda. 

 Valencia et al.(2015) utilizaram a corrida com resistência em um programa de treino afim 

de promover a PPA, e melhorar o desempenho do atleta na fase da aceleração da corrida, em 20 e 30 

metros. Utilizaram diferentes cargas correspondentes à massa corporal (10%, 15%, 20%), e 

concluiram que todas as cargas foram capazes de promover uma melhora no tempo, mas a carga 

mais eficiente foi a de 20%.  

 Um atleta velocista que corre uma prova de 100 metros passa por três fases durante a 

corrida. Do ponto de vista neurológico, há uma diminuição na atividade neural do sistema nervoso 

central para o músculo durante todo o percurso do sprint, independentemente da velocidade à qual o 

velocista se desloca (MARTINHO, 2012). Durante a fase de aceleração, a potenciação mioelétrica 

aumenta a ativação muscular durante a fase concêntrica iniciada (MARTINHO, 2012). Da mesma 

forma ocorre durante a fase de velocidade máxima, quando aumenta o comprimento de passo, 

regulando o ciclo de alongamento-encurtamento, mas com unidade neural já reduzida 

(MARTINHO, 2012). Podendo entender, então, porque a fase de aceleração está mais sujeita a ser 

induzida a uma potenciação, melhorando o desempenho.  
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 A Potenciação pós-ativação (PPA) é um método utilizado para aumentar a força explosiva 

de uma atividade contrátil de modo a aumentar a capacidade na fase aguda. O estimulo promove 

duas respostas opostas: por um lado, há alguns fatores, como a queda do substrato energético, que 

levam a fadiga, e por outro lado, há uma ativação do sistema nervoso central, que dura algum tempo 

na placa terminal motora (ainda não definido, nem padronizado), estimulando o aumento da 

fosforilação da miosina de cadeia leve. A presença de ambos estes fatores conduzem a uma PPA, 

desde que a recuperação seja mais rápida do que a dissipação da transmissão neuronal. (SALE, 

2002). Para explorar o pico da PPA nos baseamos na meta-análise de Jacob et al.(2013) que 

concluiu que a recuperação ideal para que os fatores negativos amenizassem e os fatores positivos 

se destacassem, está entre 7 e 10 minutos, sendo assim determinamos 7 e 8 minutos como tempo de 

recuperação. O fato dos atletas do sexo masculino utilizarem 7 minutos de recuperação e o sexo 

feminino utilizarem 8 minutos pode ter sido um limitante do trabalho sobre o tamanho de efeito 

sobre o exercício físico de tração.  

  

5. CONCLUSÃO 

 

O efeito do exercício físico de tração apresentou tamanho de efeito moderado sobre o 

desempenho dos atletas velocistas de atletismo do sexo feminino, melhorando o tempo de execução 

e rendimento total do grupo feminino. Já nos atletas do sexo masculino o tamanho de efeito sobre o 

rendimento total foi baixo. Não se sabe ao certo o motivo dessa diferença entre os atletas do sexo 

masculino e feminino. Em ambos os sexos, o exercício de tração melhorou o rendimento dos atletas 

nos primeiros 30 metros. Com isso, podemos afirmar que o exercício físico de tração melhora o 

desempenho dos atletas velocistas de atletismo. Sendo assim, o sexo dos voluntários e o protocolo 

de exercício podem ter sido limitantes do estudo.  
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7. ANEXO I – Aprovação do Comitê de ética 
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8. APENDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Prezados Participantes 

 

 Gostaríamos de realizar testes de avaliação de performance em indivíduos velocistas/atletas 

de atletismo. Tais procedimentos visam pesquisar, aprofundar e aumentar os conhecimentos em 

alguns parâmetros fisiológicos e neuromusculares nas respectivas modalidades esportivas, e 

otimizar o processo de preparação para competição esportiva. Mas para isso ocorrer, é necessário o 

consentimento dos participantes para que este trabalho possa ser desenvolvido seguindo critérios 

éticos, bem como a permissão da publicação dos resultados obtidos neste. 

 Esclarecemos que todos participantes submetidos aos testes terão acesso a seus dados, bem 

como aos resultados finais. Os resultados não serão divulgados ou levados ao conhecimento de 

pessoas estranhas sem vínculo com a equipe do projeto, sem a autorização expressa da pessoa 

submetida ao teste. Todo participante terá o direito de abandonar o teste a qualquer momento sem 

prestar qualquer tipo de esclarecimento, mas devendo comunicar sua decisão ao responsável o 

quanto antes. 

 Os procedimentos experimentais abaixo descritos serão aplicados por profissionais da área 

de Educação Física. 

Procedimento dos testes: 

1. Avaliação antropométrica composta de massa corporal. No mesmo dia será realizado 

um teste de performance sobre a prova de 100 metros rasos com um protocolo 

básico de aquecimento. 

2. Após 24h da primeira avaliação de performance, será realizado uma reavaliação de 

performance sobre a prova de 100 metros rasos com um protocolo de intervenção 

entre o aquecimento e a avaliação de performance. O protocolo consiste em um 

sprint sobre uma tração/resistência correspondente a 20% da massa corporal em 

uma distância de 70 metros. Após a aplicação do protocolo, o atleta terá 7 minutos 

de recuperação para que seja submetido a uma nova avaliação sobre a prova de 100 

metros rasos. 

3. Durante a prova de 100 metros rasos serão avaliados os tempos do atleta em 30m, 

70m e 100m. 

Riscos dos testes: 

 Os riscos dos testes são aqueles inerentes a qualquer prática de exercícios físicos 
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extenuantes, riscos estes que podem ser esclarecidos pelo responsável. 

 Apesar de raro, há possibilidade de alterações orgânicas durante a realização de qualquer 

tipo de teste de esforço que podem ser respostas atípicas de pressão arterial, arritmias, desmaios, 

tonturas e em raríssimas situações ataque cardíaco. Portanto, profissionais qualificados estarão à 

disposição para tais eventualidades. 

Outras informações: 

 Os participantes deverão perguntar sobre qualquer procedimento utilizado que levante 

duvidas e solicitar informações adicionais se necessário ao entendimento.  

O termo será disponibilizado em duas vias originais, em que uma ficará com o participante e 

a outra com o pesquisador. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp Rua Botucatu, 572 1º andar cj 14, 5571-

1062, FAX: 5539-7162, e-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

 

Declaração do participante: 

Eu li estas regras e entendi os procedimentos dos testes e avaliações que serão executados. 

Eu estou de acordo com a participação neste trabalho bem como autorizo a publicação dos 

resultados obtidos na literatura especializada. 

Assinatura do Participante: 

 

 

__________________________              __________________________ 

Nome                                                          R.G 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

____________________________________ 

Data:         /          /2016. 

 

Avaliadores responsáveis: 

Luísa Arueira Maciel Pessanha 

Graduanda em Educação física em Saúde/ UNIFESP 

Endereço: Rua Benjamin Constant, 66 - apartamento 3 – Embaré – Santos – SP / Fone: (13) 

981971463 / E-mail: luisa_pesanha@hotmail.com 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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Yuri Lopes Motoyama 

Mestre em Ciências da Saúde / UNIFESP 

Endereço: Rua Iporanga, 215, apto 35 – Praia Grande – SP / Fone: (13) 98143-5176 / E-mail: 

yuri.motoyama@gmail.com 

 

Paulo Henrique Silva Marques de Azevedo 

Avenida Ana Costa, 95, 3º andar, laboratório de fisiologia do exercício – Santos/SP. Fone: 13-3229-

0163. E-mail: Paulo.azevedo@unifesp.br 

 

O participante poderá entrar em contato no caso de qualquer dúvida sobre o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


