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RESUMO  

 

 O limiar anaeróbio (LAn) é definido como a intensidade de exercício acima da 

qual há um aumento percentual da contribuição do metabolismo anaeróbio para a 

ressíntese de ATP e o acúmulo de lactato é maior que a sua remoção. É um importante 

índice fisiológico utilizado como parâmetro de predição de desempenho e de avaliação 

das adaptações induzidas pelo treinamento. O objetivo deste estudo foi realizar uma 

revisão sistemática da literatura para levantar os estudos randomizados que compararam 

os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) com os efeitos do 

treinamento contínuo em intensidade moderada (TCIM) no limiar anaeróbio de atletas 

altamente treinados em esportes de endurance. Foram pesquisados os seguintes bancos 

de dados: MEDLINE, Embase, Cochrane Wiley, PubMed, SPORTDiscus, Web of 

Science e ProQuest para estudos randomizado. Os termos de busca abrangeram as áreas 

do TIAI e TCIM e os critérios de inclusão foram: estudos com atletas altamente treinados 

em esportes de endurance que tenham participado de programas de TCIM e TIAI e que 

tiveram o LAn avaliado antes e após o período de treinamento. Dois revisores realizaram 

a extração de dados independentemente, avaliaram o risco de viés para os estudos 

incluídos e avaliaram a certeza da evidência para o desfecho sumário. O tamanho do efeito 

Cohen's d e os erros padrões dos estudos incluídos foram determinados e combinados 

pelo método da variância inversa. Três estudos foram incluídos para a síntese qualitativa 

e quantitativa. O resultado sumário mostrou que o TIAI promove maior adaptação no 

LAn de atletas altamente treinados em comparação ao treinamento contínuo (TE: 0,73; 

IC 95%: 0,25-1,21), contudo a certeza da evidência avaliada pelo método GRADE é baixa 

e a heterogeneidade é elevada (I2: 82%; p<0,01).  

Palavras-chave: treinamento físico, fisiologia, desempenho humano,   
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INTRODUÇÃO  

 

 A manipulação do volume e da intensidade do treinamento são determinantes para 

as respostas fisiológicas agudas e crônicas em atletas de esportes de endurance (Seiler, 

2010; Rosenblat et al., 2018). Para determinar as intensidades do treinamento de 

endurance é recomendado a realização de um teste de esforço máximo com concomitante 

análise das respostas fisiológicas (Bentley et al., 2007; Midgley et al., 2007). A partir das 

respostas fisiológicas é possível determinar o consumo máximo de oxigênio (VO2max) e 

os limiares de transição fisiológica. Estes parâmetros são utilizados para a prescrição da 

intensidade e volume do treinamento (Midgley et al., 2007; Stöggl e Sperlich, 2014; 

Tønnessen et al., 2014; Vesterinen et al., 2016). 

 Os limiares de transição fisiológica, em conjunto com a cinética do VO2max, 

demarcam quatro domínios de intensidade. Estes domínios, que apresentam distintas 

respostas da cinética do VO2 e da concentração de lactato sanguíneo, são: moderado, 

pesado, severo e extremo (Xu e Rhodes, 1999; Hill et al., 2002; Poole e Jones, 2011). No 

domínio moderado a taxa de trabalho não promove aumento significativo no lactato 

sanguíneo e o limite superior deste domínio corresponde ao primeiro limiar de transição 

fisiológica, determinado, por exemplo, pela resposta ventilatória, limiar ventilatório 1 

(LV1), também denominado como limiar aeróbio (LAer) (Xu e Rhodes, 1999; Poole e 

Jones, 2011). O domínio pesado tem como característica o aumento progressivo da 

concentração de lactato sanguíneo, e o aparecimento de um componente lento do VO2 

(Xu e Rhodes, 1999; Poole e Jones, 2011). As concentrações de lactato sanguíneo são 

estabilizadas quando o esforço é mantido em intensidade constante até a intensidade da 

máxima fase estável de lactato (MFEL) ou limiar ventilatório 2 (LV2), também 

denominado como limiar anaeróbio (LAn) (Xu e Rhodes, 1999; Poole e Jones, 2011). 

Assim, temos que o domínio pesado corresponde ao esforço realizado dentro do intervalo 

do LAer e o LAn. Em intensidades de esforço acima do LAn ocorre um aumento 

exponencial, até o momento da exaustão, da concentração do lactato sanguíneo (Xu e 

Rhodes, 1999; Poole e Jones, 2011). Quando o esforço é realizado em intensidade acima 

do LAn até a mínima intensidade em que se atinge o consumo máximo de oxigênio 

(iVO2max) o VO2 apresenta um componente lento e se eleva até atingir o consumo 

máximo de oxigênio (VO2max) (Xu e Rhodes, 1999; Poole e Jones, 2011). Este é o 

domínio severo da cinética do VO2. Finalmente, o último domínio da cinética do VO2 é 

o domínio extremo, em que alta taxa de esforço promove a instalação da fadiga em 
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aproximadamente 140 segundos, tempo insuficiente para que o VO2max seja estabilizado 

(Whipp, 1994; Hill et al., 2002). 

 Estudos de coorte evidenciaram que o planejamento do treinamento em esportes 

de endurance é composto por treinamento contínuo em intensidade moderada (TCIM), 

ou seja, no domínio moderado (≤LAer), e por treinamento intervalado de alta intensidade 

(TIAI), nos domínios pesado, severo e extremo. (Esteve-Lanao et al., 2005; Muñoz et al., 

2014). Em geral, de 75 a 80% do volume de treino é realizado no domínio moderado, 5% 

é realizado no domínio pesado, e de 15 a 20% do volume de treino é realizado nos 

domínios severo e extremo (Seiler e Kjerland, 2006; Seiler, 2010; Neal et al., 2012; Stöggl 

e Sperlich, 2014; Rosenblat et al., 2018). Este modelo de planejamento e de distribuição 

de cargas é denominado polarizado (Seiler e Kjerland, 2006; Rosenblat et al., 2018). 

Apesar do baixo volume de treinamento no domínio pesado o desempenho nas provas de 

endurance se correlaciona fortemente com o LAn (r = 0,95 para provas de 5000m e r = 

0,84 para provas de 10.000m) (Farrell et al., 1979; Kumagai et al., 1982; Iwaoka et al., 

1988; Harnish et al., 2001; Billat et al., 2003). 

 No planejamento polarizado o TCIM e o TIAI compõem a organização do 

treinamento (Seiler, 2010; Stöggl e Sperlich, 2014; Rosenblat et al., 2018). Contudo, para 

individualizar a prescrição do treinamento de acordo com a especificidade da prova ou da 

necessidade do atleta é preciso compreender as adaptações fisiológicas e de desempenho 

do TCIM e do TIAI quando prescritos isoladamente (Milanović et al., 2015). 

 Diferentes ensaios clínicos e metanálises determinaram os efeitos do TCIM e do 

TIAI no VO2max (Billat et al., 1999; Gormley et al., 2008; Milanović et al., 2015; 

Montero et al., 2015; Rønnestad et al., 2019; Wen et al., 2019). Contudo, apesar do 

VO2max ser tradicionalmente aceito para a prescrição da intensidade do treinamento, esta 

prática tem sido questionada (Meyer et al., 1999; Baldwin et al., 2000; Scharhag-

Rosenberger et al., 2010; Mann et al., 2013). Foi mostrado que para um mesmo percentual 

relativo do VO2max (%VO2max) diferentes respostas fisiológicas entre atletas podem 

ocorrer (Meyer et al., 1999; Baldwin et al., 2000; Scharhag-Rosenberger et al., 2010). 

Meyer et al. (1999) mostraram que o treinamentos realizado a 65% do VO2max resultou 

em uma variação de 66 a 91% do LAer determinado através do limiar de lactato (LL) e o 

treinamento realizado a 75% do VO2max resultou em uma variação de 86 a 118% do 

LAer. De acordo com os resultados do estudo de Baldwin et al. (2000), quando a 

intensidade de treinamento foi prescrita a partir de 95% do LL o estresse metabólico foi 

similar entre sujeitos treinados e não-treinados. Por outro lado, quando o treinamento foi 
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prescrito a 70% do VO2max as respostas metabólicas diferiram entre os grupos (Baldwin 

et al., 2000). Estes achados foram corroborados pelos resultados do estudo de Scharhag-

Rosenberger et al. (2010), em que o treinamento prescrito a partir do %VO2max resultou 

em respostas metabólicas não-homogêneas em atletas treinados e não-treinados. Assim, 

para individualizar e normalizar a intensidade do treinamento de endurance é sugerido 

que as intensidades do treinamento sejam prescritas a partir dos limiares de transição 

fisiológica (i.e., LAer e LAn) (Meyer et al., 1999; Baldwin et al., 2000; Sotero et al., 

2009; Mann et al., 2013; Junior et al., 2018). 

 O LAn é definido como a intensidade de exercício acima da qual há um aumento 

percentual da contribuição do metabolismo anaeróbio para a produção de energia e o 

acumulo de lactato é maior que a sua remoção (Svedahl e Macintosh, 2003; Mcgehee et 

al., 2005). É um importante índice de avaliação da aptidão aeróbia (Mcgehee et al., 2005), 

e é utilizado como parâmetro de predição de desempenho e de avaliação das adaptações 

induzidas pelo treinamento (Farrell et al., 1979; Edge et al., 2005; Junior et al., 2018). 

Sugere-se que a distribuição polarizada das cargas de treinamento promova aumento da 

intensidade associada ao LAn (iLAn) (Stöggl e Björklund, 2017; Junior et al., 2018). Na 

metanálise de Londeree (1997) os efeitos de diferentes intensidades de treinamento sobre 

o LAn foram testados. Entretanto, não foi objetivo da metanálise testar os efeitos do TIAI 

em comparação ao TCIM sobre o LAn e revisar sistematicamente a literatura a respeito 

do tema. Desta forma, a realização de uma revisão sistemática sobre o tema é importante 

para elucidar a qualidade metodológica dos estudos originais e se possível mostrar se um 

dos métodos de treinamento é mais eficiente em promover melhora do LAn. 

 A revisão sistemática é um tipo de estudo que tem por objetivo avaliar 

sistematicamente os outros tipos de estudo, como: ensaios clínicos, estudos de caso e 

estudos observacionais (Murad et al., 2016). Assim, a realização de revisões sistemáticas 

é importante e necessária para fornecer à comunidade cientifica e aos profissionais que 

atuam com a prescrição do treinamento informações sobre a qualidade da evidência de 

uma dada intervenção e o desfecho clínico esperado no caso dos resultados dos estudos 

incluídos na revisão serem submetidos a um tratamento meta-analítico (Murad et al., 

2016). 

 No melhor do nosso conhecimento, não há revisão sistemática com metanálise 

examinando os efeitos do TIAI em comparação ao TCIM no LAn. Realizar tal revisão 

sistemática com metanálise é importante para elucidar se há algum método mais eficiente 

em promover adaptações positivas no LAn, auxiliando na otimização da prescrição do 



12 
 

 

treinamento de endurance. Portanto, o objetivo primário deste estudo foi realizar uma 

revisão sistemática da literatura para levantar os estudos randomizados que compararam 

os efeitos do TIAI com os efeitos do TCIM no LAn de atletas altamente treinados em 

esportes de endurance. O objetivo secundário foi avaliar se o efeito meta-analítico das 

comparações entre o TIAI vs TCIM no Lan pode ser influenciado pelo tipo de TIAI. 

 

MÉTODOS 

 

PROTOCOLO E REGISTRO 

 Esta revisão sistemática foi realizada seguindo o Manual Cochrane para Revisões 

Sistemáticas de Intervenções (Higgins et al., 2019) e os Relatórios Preferenciais para 

Revisões Sistemáticas e Metanálise (PRISMA) (Moher et al., 2009). Este estudo foi 

registrado no International Prospective Register of Systematic (PROSPERO). 

 

CRITÉRIOS DE ELEGEBILIDADE 

 Foram incluídos na revisão sistemática ensaios clínicos randomizados que 

compararam os efeitos entre TIAI e TCIM no LAn de atletas altamente treinados em 

esportes de endurance, com a amostra composta por homens e/ou mulheres, com idade 

igual ou superior a 18 anos, que não sofram de nenhum tipo de doença aguda ou crônica. 

Foram considerados estudos com programas de treinamento crônico de esportes cíclicos 

em geral em que os participantes realizaram TIAI ou TCIM.  

 Para determinar se os participantes eram altamente treinados em esportes de 

endurance consideramos o relato dos autores e/ou o tempo de prática (> 3 anos de 

experiência no desporto) e/ou o VO2max dos participantes. No caso do VO2max os 

ciclistas, remadores e triatletas do sexo masculino foram considerados altamente 

treinados caso apresentassem VO2max maior ou igual a 55 mL.kg.-1min-1 ou 4,5 L.min-1 

(Jeukendrup et al., 2000; Suriano e Bishop, 2010; Ní Chéilleachair et al., 2017) e 3,0 

L.min-1 para as mulheres (Driller et al., 2009). 

 A variável de desfecho foi o Lan, assim foram incluídos estudos que determinaram 

a adaptação no LAn por meio da relativização do LAn ao VO2max (%VO2max), pela 

análise do VO2 correspondente ao Lan (L.min-1) ou a partir da intensidade correspondente 

ao LAn (iLAn) em Watts ou km/h.  

 Os diferentes métodos propostos na literatura para determinar ou estimar o LAn 

foram considerados: máxima fase estável de lactato (Heck et al., 1985; Svedahl e 
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Macintosh, 2003) , lactato mínimo (Tegtbur et al., 1993), OBLA (onset of blood lactate 

accumulation – 4mM) (Heck et al., 1985), limiar anaeróbio individual (Stegmann et al., 

1981), limiar ventilatório 2 (Wasserman et al., 1973) , ponto de compensação respiratória 

(Dekerle et al., 2003), limiar glicêmico (Motoyama et al., 2014), ponto de deflexão da 

frequência cardíaca (Pereira et al., 2016) . 

 Os protocolos de TIAI foram agrupados da seguinte forma: treinamento 

intervalado de alta intensidade longo (LI-TIAI: 2–4 min de esforço por bout; 90-

100%iVO2max ou MFEL-100%iVO2max), treinamento intervalado de alta intensidade 

curto (SI-TIAI: 1min de esforço por bout; 101-120%iVO2max), sprint interval training 

(SIT: >20–30 seg de esforço por bout; >160%iVO2max ou all-out) e repeated sprint 

training (RST: ≤10 seg de esforço por bout; >140-170%iVO2max ou all-out). Os 

protocolos de TIAI estão de acordo com as subdivisões propostas previamente por 

Buchheit e Laursen (2013) e Wen et al. (2019). 

 Foram excluídos estudos que não tiveram como variável de desfecho adaptações 

no LAn dos participantes, protocolos de TCIM e TIAI associados a outros métodos de 

treinamento, estudos de caso, revisões. Os estudos envolvendo intervenções nutricionais 

também foram excluídos. 

 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

 Considerando a relação do tema desta revisão e o conteúdo indexado optamos por 

fazer busca dos estudos originais nas seguintes bases de dados: LILACS,  MEDLINE, 

Embase, Cochrane Wiley, PubMed, SPORTDiscus, Web of Science e ProQuest. Também 

foram realizadas pesquisas manuais nas referências bibliográficas dos estudos publicados 

selecionados.  

 Os termos de busca abrangeram os métodos de treinamento HIIT e TCIM 

utilizando a seguinte sintaxe como base: (("High-Intensity Interval 

Training"[Title/Abstract] OR "High Intensity Interval Training"[Title/Abstract] OR 

"High-Intensity Interval Trainings"[Title/Abstract] OR "Interval Training, High-

Intensity"[Title/Abstract] OR "Interval Trainings, High-Intensity"[Title/Abstract] OR 

"Training, High-Intensity Interval"[Title/Abstract] OR "Trainings, High-Intensity 

Interval"[Title/Abstract] OR "High-Intensity Intermittent Exercise"[Title/Abstract] OR 

"Exercise, High-Intensity Intermittent"[Title/Abstract] OR "Exercises, High-Intensity 

Intermittent"[Title/Abstract] OR "High-Intensity Intermittent Exercises"[Title/Abstract] 

OR "Sprint Interval Training"[Title/Abstract] OR "Sprint Interval 
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Trainings"[Title/Abstract] OR "repeated sprint training "[Title/Abstract] OR 

HIIT[Title/Abstract] OR HIIE[Title/Abstract])) OR ("Endurance 

training"[Title/Abstract] OR "Training, Endurance" OR" continuous 

training"[Title/Abstract] OR "moderate-intensity continuous exercise"[Title/Abstract] 

OR "moderate intensity continuous exercise"[Title/Abstract] OR "moderate-intensity 

continuous training"[Title/Abstract] OR "moderate intensity continuous 

training"[Title/Abstract] OR "continuous endurance training"[Title/Abstract] OR 

aerobic exercises"[Title/Abstract]). 

 Foram considerados todos os registros disponíveis até 31 de agosto de 2020 sem 

configuração para data mínima. A figura 1 apresenta o fluxograma com o detalhamento 

da estratégia de busca.  

 

SELEÇÃO DOS ESTUDOS E EXTRAÇÃO DOS DADOS 

 Dois autores, PEAP e GJE, realizaram de forma independente a seleção dos 

estudos e a extração de dados. Os estudos foram filtrados por título e resumo utilizando a 

plataforma colaborativa online Rayyan® (Ouzzani et al., 2016). A plataforma permite que 

o processo seja realizado de forma cega na extração e resolução de duplicatas. Os estudos 

foram lidos na íntegra quando não houve informações suficientes no resumo que 

indicavam a comparação entre TCIM e TIAI, avaliação do LAn pré e pós-treinamento ou 

população avaliada. Qualquer discordância para inclusão entre os revisores foi resolvida 

por um terceiro pesquisador (PHSMA). Quando os dados de interesse não estavam 

disponíveis, os autores dos estudos foram contatados por e-mail.  

 Foram extraídas as seguintes características de cada estudo elegível: autor, ano de 

publicação, sexo e idade dos participantes, modalidade esportiva, tempo mínimo de 

experiencia dos participantes na modalidade, VO2max, método de determinação do limiar 

anaeróbio, protocolo de treinamento contínuo, protocolo de treinamento intervalado, 

tempo de intervenção, N amostral dos grupos treinamento contínuo e treinamento 

intervalado, LAn pré e pós-treinamento. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos. 

 

AVALIAÇÃO DO RISCOS DE VIÉS  

 O risco de viés dos estudos incluídos na revisão foi avaliado utilizando a 

ferramenta Risk of BiasTool 1.0 da Cochrane Collaboration (Higgins et al., 2019). Uma 

avaliação crítica de cada estudo foi realizada por dois autores (PEAP e NCJ) com base 

em sete domínios: (1) geração de sequência aleatória; (2) ocultação de alocação; (3) 

cegamento de participantes e pesquisadores; (4) cegamento de avaliadores de desfecho; 

(5) dados de resultados incompletos; (6) relato seletivo de desfecho; e (7) outras fontes 

de vieses. O risco de viés de cada um dos sete domínios foi expresso como “baixo risco 

de viés”, “alto risco de viés” ou “risco de viés incerto”. 
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ANÁLISE DE DADOS 

 Os dados foram analisados no programa R versão 3.6.1 para Windows. O tamanho 

do efeito Cohen's d e os erros padrões dos estudos incluídos foram determinados e 

posteriormente combinados pelo método da variância inversa de Dersimonian e Laird 

(1986). Neste método o peso dado a cada estudo é escolhido para ser o inverso da 

variância da estimativa do efeito (ou seja, 1 sobre o quadrado do seu erro padrão). Desta 

forma estudos maiores, que apresentam erros-padrão menores recebem mais peso do que 

estudos menores que apresentam erros-padrão maiores. Aplicar o método da variância 

inversa é uma estratégia para minimizar a imprecisão da estimativa do efeito combinado 

(Deeks et al., 2019).  

 Para que fosse possível calcular o tamanho do efeito Cohen's comparando o TIAI 

com o TCIM foi necessário combinar os valores de média e desvio-padrão dos subgrupos 

pré e pós intervenções em um único grupo (Higgins et al., 2019). As seguintes fórmulas 

foram aplicadas. 

 

 

 O modelo de efeitos aleatórios utilizando o estimador de variância de 

DerSimonian e Laird foi aplicado para combinar os efeitos (Jackson et al., 2010). 

 

TESTE DE HETEROGENEIDADE  

 A heterogeneidade entre os estudos foi avaliada usando o teste Q de Cochran e 

quantificada com o teste de inconsistência I2. O valor de P menor que 0,10 (P <0,10) foi 

considerado como indicador de heterogeneidade estatisticamente significativa (Higgins 

et al., 2003). A heterogeneidade foi considerada baixa, moderada e alta quando os valores 

de I2 estiverem abaixo de 25%, entre 25% e 75% e acima de 75%, respectivamente.  

 

ANÁLISE DE SUBGRUPOS 

 Análises de subgrupos foram realizadas para explorar a heterogeneidade. As 

análises de subgrupo consideraram os diferentes tipos de TIAI testados nos estudos.  
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AVALIAÇÃO DA CERTEZA DA EVIDÊNCIA  

 A certeza da evidência para o desfecho primário foi avaliada pelo método Grading 

of Recommendations Assessment Development and Evaluation (Grade, 2004). Este 

método define a certeza da evidência como alto, moderado, baixo ou muito baixo de 

acordo com a avaliação dos seguintes itens: delineamento dos estudos, riscos de viés, 

inconsistência, evidência indireta e outras considerações.  

 

RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

 Três estudos foram incluídos para a síntese qualitativa e quantitativa totalizando 

72 participantes, destes 28 pertenciam ao grupo TCIM e 44 ao grupo TIAI (Laursen et 

al., 2002; Laursen et al., 2005; Driller et al., 2009). Apenas o estudo de Driller et al. 

(2009) foi do tipo cruzado e o estudo de Laursen et al. (2005) foi o único que testou 

diferentes protocolos de TIAI. As características dos estudos estão apresentadas na tabela 

1. 
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Estudo Sexo Idade 

Modalida

de 

Esportiva 

Tempo 

Mínimo de 

Experiência 

VO2max 

Método de 

Determinação do 

Limiar 

Anaeróbio 

Protocolo de 

Treinamento 

Contínuo 

Protocolo de Treinamento 

Intervalado 

Tempo de 

Intervenção 

Laursen et al. 2002 Homens 
23,5 ± 3,5 

anos 
Ciclismo 3 anos 

67,5 ± 3,7 

ml.kg-1. min-1 

Aumento do 

Ve/VCO2; queda 

da PetCO2. 

Os atletas 

mantiveram a sua 

rotina normal de 

treinamento 

contínuo em 

intensidade abaixo 

do primeiro limiar. 

 

20 x 60s na potência pico; 

recuperação de 120s à 50 

Watts e um tiro adicional até a 

fadiga. 

 

2 semanas 

Laursen et al. 2005. Homens 
25 ± 6  

anos 

Ciclismo e 

Triatlo 
3 anos 

64,5 ± 5,2 

ml.kg-1. min-1 

Aumento do 

Ve/VCO2; queda 

da PetCO2. 

Mantiveram o 

treinamento de 

baixa intensidade 

realizado no 

período de base. 

Grupo 1: 8 x a 100% potência 

máxima com duração de 60% 

do tempo máximo mantido na 

potência máxima e 

recuperação com o dobro do 

tempo do tiro. 

 

Grupo 2: o protocolo de 

treinamento foi semelhante ao 

grupo 1, exceto a recuperação 

que foi até atingir 65% da 

frequência cardíaca máxima. 

 

Grupo 3: 12 x 30s a 175% da 

potência pico; 4,5 minutos de 

recuperação. 

4 semanas 

Driller et al. 2009 

Homens 

e 

Mulheres 

Mulheres: 

19 ± 2  

anos; 

homens: 19 

± 2 anos 

Remo 

Não 

informado, 

mas é relatado 

que os atletas 

participam de 

competições 

de regata a 

nível nacional. 

Mulheres: 

3,38  ± 0,28 

L.min-1; 

homens: 5,36 

± 0,14 L.min-1 

Concentração fixa 

de 4 mM. 

Remar na 

intensidade 

correspondente à 

concentração de 

lactato de 2 e 3 

mM. 

8 x 2,5 minutos a 90% da 

potência pico; pausa passiva a 

40% potência pico até atingir 

70% da frequência cardíaca 

máxima e se demorasse mais 

que 5 minutos e a frequência 

cardíaca  alvo não fosse 

atingida era pedido para os 

atletas pararem de remar até a 

frequência cardíaca alvo ser 

atingida. 

4 semanas 

 

Tabela 1. Características dos estudos. 
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Estudo 

N do Grupo 

Treinamento 

Contínuo 

LAn Pré-Treinamento 

Contínuo 

LAn Pós-Treinamento 

Contínuo 

N do Grupo 

Treinamento 

Intervalado 

LAn Pré-Treinamento 

Intervalado 

LAn Pós-Treinamento 

Intervalado 

Laursen et al. 2002 7 3,70 ± 0,42 L.min-1 3,67 ± 0,35 L.min-1 7 3,33 ± 0,44 L.min-1 3,84 ± 0,63 L.min-1 

Laursen et al. 2005 11 3,91 ± 0,31 L.min-1 3,90 ± 0,37 L.min-1 

 

Grupo 1: 8 

 

Grupo 1: 3,83 ± 0,40 L.min-1 Grupo 1: 4,43 ± 0,22 L.min-1 

 

Grupo 2: 9 

 

Grupo 2: 3,82 ± 0,42 L.min-1 Grupo 2: 4,41 ± 0,45 L.min-1 

 

Grupo 3: 10 

 

Grupo 3: 3,82 ± 0,44 L.min-1 Grupo 3: 4,15 ± 0,57 L.min-1 

Driller et al. 2009 10 209 ± 43 Watts 220 ± 51 Watts 10 208 ± 52 Watts 217 ± 49 Watts 

 

Tabela 1. Continuação. 
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RISCO DE VIÉS 

 Uma classificação de alto risco de viés foi atribuída para os três estudos no 

domínio “cegamento dos participantes e pessoal da pesquisa” devido ao fato de que as 

intervenções testadas eram protocolos de treinamento, não sendo possível cegar os 

participantes dos estudos quanto aos protocolos realizados. Foi atribuída uma 

classificação de alto risco de viés no domínio “desfechos incompletos” para o estudo de 

Laursen et al. (2005) visto que três participantes foram excluídos do estudo por motivo 

de doença ou por não cumprirem o protocolo do estudo. O estudo de Driller et al. (2009) 

teve sua avaliação para o domínio “outros vieses” classificada como alto risco de viés por 

não ter feito um período de washout entre as intervenções, o que pode ter enviesado os 

resultados devido ao efeito carryover. 

 Os três estudos tiveram suas avaliações para os domínios “geração da sequência 

aleatória” e “sigilo de alocação” classificadas como risco de viés incerto por não informar 

o método pelo qual a randomização foi realizada e os detalhes sobre a ocultação de 

alocação. Quanto ao domínio “relato seletivo de desfecho” não foi possível determinar se 

os estudos apresentaram os resultados de acordo com o protocolo de pesquisa planejado 

previamente ao início das coletas de dados, desta forma este domínio foi classificado 

como “risco de viés incerto”. Os resultados para o risco de viés dos estudos incluídos na 

revisão sistemática estão apresentados nas figuras 2 e 3. 

 

 

Figura 2. Risco de viés: analise os julgamentos dos autores sobre cada item de risco de 

viés apresentado como porcentagens em todos os estudos incluídos. 
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Figura 3. Risco de viés: analisa os julgamentos dos autores sobre cada item de risco de 

viés para cada estudo incluído. 

 

EFEITO DAS INTERVENÇÕES 

 O resultado sumário mostrou que o TIAI promove maior adaptação no limiar 

anaeróbio de atletas altamente treinados em esportes de endurance em comparação ao 

treinamento contínuo (TE: 0,73; IC 95%: 0,25-1,21). A metanálise apresentou uma 

heterogeneidade elevada (p<0,01) e alta inconsistência (I2= 89%). A análise de subgrupos 

não explicou a heterogeneidade entre os estudos. Na figura 3 está apresentado a 

metanálise dos estudos incluídos. 
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Figura 3. Forest plot de comparação: efeito do treinamento contínuo em intensidade 

moderada versus treinamento intervalado de alta intensidade no limiar anaeróbio de 

atletas altamente treinados em esportes de endurance. TE: tamanho de efeito; seTE: erro 

padrão do tamanho de efeito; CI: intervalo de confiança; TCIM: treinamento contínuo em 

intensidade moderada; TIAI: treinamento intervalado de alta intensidade; SIT: sprint 

interval training. 

 

CERTEZA DA EVIDÊNCIA  

 A certeza da evidência para o desfecho primário foi classificada como baixa de 

acordo com os critérios avaliados propostos pelo GRADE (Grade, 2004). A avaliação da 

certeza da evidência está apresentada na tabela 2. 
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Tabela 2. Avaliação da certeza da evidência. 
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DISCUSSÃO 

 Nesta revisão apresentamos uma avaliação qualitativa e quantitativa dos estudos 

que compararam os efeitos do TCIM com os efeitos do TIAI no LAn de atletas altamente 

treinados em esportes de endurance. A combinação do tamanho de efeito Cohen's d das 

intervenções com seus respectivos erros padrões pelo método da variância inversa 

resultou em um tamanho de efeito de 0,73 favorável ao TIAI. Contudo, a certeza da 

evidência é baixa. 

 Na análise estatística dos dados optamos por utilizar o método da variância inversa 

devido ao fato de que em um dos estudos incluídos o grupo controle foi testado com três 

grupos diferentes de TIAI (Laursen et al., 2005). Realizar uma metanálise considerando 

a diferença de média padronizada não seria adequado porque criaríamos participantes 

fantasmas, ou seja, o mesmo grupo controle seria testado três vezes. 

 Usamos os critérios de avaliação GRADE para descrever a certeza da evidência 

(Grade, 2004). A certeza da evidência foi baixa devido a vários fatores, incluindo um alto 

risco de viés. Os três estudos incluídos na revisão (Laursen et al., 2002; Laursen et al., 

2005; Driller et al., 2009) apresentaram deficiências metodológicas que resultaram no 

rebaixamento da certeza da evidência. Apesar dos autores relatarem que os participantes 

foram randomizados para um dos grupos de intervenção, faltou detalhar como foi o 

processo de randomização, e qual foi o método utilizado na ocultação da alocação dos 

participantes em seus respectivos grupos. Quando o processo de randomização é 

adequado a influência de fatores prognósticos é evitada (Higgins et al., 2019). Caso os 

fatores prognósticos influenciem os participantes de um determinada intervenção o efeito 

estimado da intervenção será enviesado por “confusão” (Higgins et al., 2019). Os autores 

também não mencionaram se os avaliadores de desfecho foram cegados a fim de evitar 

qualquer erro sistemático de medição a favor de uma determinada intervenção. Um dos 

estudos apresentou um delineamento de configuração cruzada sem a presença de um 

período de washout entre as intervenções (Driller et al., 2009). A não presença de um 

período de washout pode influenciar no desfecho do estudo devido ao efeito carryover 

(Li et al., 2015; Higgins et al., 2019).  

 Outro fator que contribuiu com o rebaixamento da certeza da evidência foi a 

inconsistência do resultado. A fim de explicar a alta heterogeneidade (I2: 82%; p<0,01) 

realizamos uma análise de subgrupos agrupando os diferentes tipos de TIAI. Entretanto, 

a heterogeneidade não foi explicada, indicando que os diferentes protocolos de TIAI 
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testados nos estudos não foram a fonte da heterogeneidade. Desta forma, como não houve 

uma explicação plausível para a alta heterogeneidade encontrada consideramos que o 

resultado apresenta inconsistência (Schünemann et al., 2013). A presença de 

inconsistência nos resultados é um motivo para o rebaixamento da certeza da evidência 

no GRADE (Grade, 2004; Schünemann et al., 2013).  

 Um amplo intervalo de confiança em torno da estimativa de efeito é um motivo 

para considerar os resultados imprecisos (Schünemann et al., 2013). Nesta revisão 

encontramos um tamanho de efeito favorável ao TIAI de 0,73, com intervalo de confiança 

de 95% variando de 0,25 a 1,21. Este intervalo de confiança mostra que o efeito da 

intervenção pode ter uma grande variação, mas ponderando a amostra testada (atletas 

altamente treinados) optamos por não rebaixar novamente a certeza da evidência, visto 

que no pior cenário o tamanho de efeito seria de 0,25 o que é um tamanho de efeito 

pequeno, porém, não trivial (Cohen, 1992; Hopkins et al., 2009; Bernards et al., 2017). 

 Apenas o estudo de Driller et al. (2009) apresentou efeito nulo para a comparação 

entre o TIAI e TCIM (figura 3). Neste estudo os participantes deveriam realizar o TCIM 

em intensidade correspondente a 2-3 mM de lactato. Contudo, no modelo polarizado de 

planejamento e de distribuição de cargas o TCIM é realizado no domínio moderado 

(≤LAer), sendo que a concentração de lactato durante o exercício realizado na intensidade 

correspondente ao LAer é próxima de 2 mM de lactato (Svedahl e Macintosh, 2003; 

Seiler, 2010; Rosenblat et al., 2018). Assim, especulamos que a intensidade em que o 

TCIM foi mantido não correspondeu ao domínio moderado e sim ao domínio pesado, o 

que poderia explicar a nulidade de efeito entre as intervenções TIAI e TCIM no estudo 

de Driller et al. (2009). 

 Existem limitações presentes nesta revisão que precisam ser avaliadas com 

cautela. Em primeiro lugar, o pequeno número de estudos encontrados impossibilitou a 

investigação de uma possível influência do viés de publicação. Em segundo lugar, apesar 

da estratégia de busca ter sido abrangente, envolvendo muitos bancos de dados diferentes, 

incluindo MEDLINE, Embase, Cochrane Wiley, PubMed, SPORTDiscus, Web of 

Science e ProQuest, as bases de dados da Rússia e da China não foram acessadas por 

limitação de idioma, assim é possível que estudos potencialmente elegíveis não tenham 

sido considerados.  
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CONCLUSÃO 

 Com base nas evidências atuais, após a avaliação qualitativa e meta-analítica, os 

resultados da presente revisão sugerem que o TIAI é um método de treinamento mais 

eficiente em comparação ao TCIM em promover adaptações positivas no LAn de atletas 

altamente treinados em esportes de endurance. Contudo, considerando a qualidade dos 

estudos incluídos é necessário ter cautela na interpretação deste resultado, visto que estes 

estudos apresentam deficiências metodológicas que podem ter influência nos resultados. 
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