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Resumo 

 

Este estudo foi desenvolvido para analisar as respostas crônicas dos sistemas hormonal 

e imunológico após um período de treinamento CrossFit® de seis meses, bem como 

comparar esses resultados entre os sexos. Foram recrutados 29 praticantes de CrossFit® 

(35,3 ± 10,4 anos, 175,0 ± 9,2 cm, 79,5 ± 16,4 kg) com uma experiência mínima de seis 

meses em CrossFit® e recrutadas respostas hormonais e imunológicas a cada dois 

meses durante o treinamento. O treinamento foi realizado em cinco dias consecutivos 

durante a semana, seguidos de dois dias de descanso. Os valores de testosterona (T) 

foram significativamente maiores no último tempo de medição (T6 = 346,0 ± 299,7 

pg.mL-1) do que em todos os outros momentos (p <0,002) e foram maiores nos homens 

do que nas mulheres (p <0,001). Os níveis de cortisol (C) foram menores em todos os 

momentos em comparação com o nível inicial antes do treinamento, e foram observadas 

diferenças entre homens e mulheres, com homens com um valor menor (T0: p = 0,028; 

T2: p = 0,013; T4: p = 0,002; e T6: p = 0,002). A razão CT em mulheres foi menor em 

todos os momentos (p <0,0001) do que em homens. Efeitos significativos nos níveis de 

CD8 em diferentes momentos (F (3, 81) = 7,287; p = 0,002; ηp2 = 0,213) e entre os 

sexos (F (1, 27) = 4,282; p = 0,048; ηp2 = 0,137) e não foram observadas diferenças nos 

níveis de CD4. O treinamento CrossFit® alterou os níveis séricos e basais de 

testosterona e cortisol nos homens (com um aumento na testosterona e uma diminuição 

no cortisol.  

 

Palavras-chave: CrossFit; respostas hormonais; respostas imunológicas; RPE 
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Abstract 

This study was designed to analyze the chronical responses of the hormonal and 

immune systems after a CrossFit
®

 training period of six months as well as to compare 

these results between genders. Twenty-nine CrossFit
®
 practitioners (35.3 ± 10.4 years, 

175.0 ± 9.2 cm, 79.5 ± 16.4 kg) with a minimum CrossFit
®
 experience of six months 

were recruited, and hormonal and immune responses were verified every two months 

during training. The training was conducted in five consecutive days during the week, 

followed by two resting days. Testosterone (T) values were significantly higher at the 

last measurement time (T6 = 346.0 ± 299.7 pg.mL
−1

) than at all the other times (p < 

0.002) and were higher in men than in women (p < 0.001). Cortisol (C) levels were 

lower at all times compared to the initial level before training, and differences were 

observed between men and women, with men having a lower value (T0: p = 0.028; T2: 

p = 0.013; T4: p = 0.002; and T6: p = 0.002). The TC ratio in women was lower at all 

times (p < 0.0001) than in men. Significant effects on CD8 levels at different times (F(3, 

81) = 7.287; p = 0.002; ηp
2
 = 0.213) and between genders (F(1, 27) = 4.282; p = 0.048; ηp

2
 

= 0.137), and no differences in CD4 levels were observed. CrossFit
®

 training changed 

the serum and basal levels of testosterone and cortisol in men (with an increase in 

testosterone and a decrease in cortisol. 

Keywords: CrossFit; hormonal responses; immunological responses; RPE 
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1. Introdução 

 

  Greg Glassman, criou em 1995 um programa e, consequentemente, uma marca, 

o CrossFit 
®
, com inúmeros programas e técnicas de treino vislumbrando melhorar o 

desempenho físico de forma efetiva. Popularizou-se no contexto do fitness e tem sido 

crescente, em todo o mundo, locais específicos para a sua prática, denominados de 

Boxes. Estes espaços são abertos aos milhares, em todo o mundo, chegando aos 11.000 

locais e 200.000 associados (BUTCHER 2015), localizados em 142 países 

(CLAUDINO, 2018). Este fenômeno tem levado ao aumento exponencial do número de 

praticantes e, consequentemente à criação de competições formais, fazendo com que 

este programa de treino venha se transformando em um desporto (Glassman, 2017). 

Segundo Fernandez-Ferandez, (2015), esta disseminação deveu-se ao fácil acesso para o 

praticante, um compromisso de curto prazo na obtenção de resultados e, devido  à 

realização em grupo e em contexto competitivo, proporcionar uma sensação de prazer 

superior ao treino tradicional.  

  A proposta do CrossFit 
®
é a melhora da condição física geral por meio da 

utilização de forma variada de exercícios de levantamento de peso olímpico (LPO), de 

exercícios contra resistência, tais como agachamentos, arremessos e desenvolvimento, e 

exercícios gímnicos, sendo estes exercícios realizados a uma intensidade elevada e   

volumes consideráveis. Este programa é considerado, por alguns, uma alternativa para o 

treino intervalado de alta intensidade (HIIT), baseado em combinação com exercícios 

aeróbicos e anaeróbicos (Fernandez- Fernandez 2015, Glassman, 2003; Smith et al., 

2013; Claudino 2018). Segundo Glassman, (2010), a sua prática pode proporcionar uma 

aptidão física ampla nomeadamente ao nível da resistência cardiorrespiratória, das 

diferentes formas de expressão de força (máxima, potência e resistência) da amplitude 

articular, da coordenação, da agilidade, do equilíbrio e da precisão (Claudino, 2018). 

Desta forma, e segundo Paine et al., (2010), os praticantes de CrossFit 
®
 ao obterem 

uma condição física ampla poderão melhor atender às contingências físicas do dia a dia. 

A estrutura das sessões deste programa de treino corresponde: i) inicialmente 

realizarem-se exercícios direcionados para o aumento da temperatura corporal e a 

preparação do organismo para a realização dos exercícios seguintes; ii) em seguida 

serão realizados exercícios para desenvolvimento da força, ou uma habilidade em um 
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movimento específico; e iii) posteriormente uma fase metabólica, em que o praticante 

terá que executar um conjunto de tarefas o mais rápido ou o maior número de vezes 

possíveis. A estes ultimo conjunto de exercícios realizados de forma competitiva 

chama-se WOD, da frase de origem anglo-saxônica Workout of the day. A estrutura dos 

exercícios no WOD tem o formato de circuito com pouco ou nenhum tempo período de 

intervalo entre séries de exercícios e com duração variada, (Butcher, 2015). No WOD 

tem que obrigatoriamente conter exercícios ditos “funcionais” e ser executados a alta 

intensidade e constantemente variados (Glassman, 2010, Paine et al., 2010).  

Em relação à alta intensidade empregue nos WOD de CrossFit 
®
caracteriza-se por uma 

frequência cardíaca média superior a 85%, da frequência cardíaca máxima e de PSE 

superiores a 8 na Escala de Borg adaptada de 0-10 (Fernandez-Fernandez 2015). Devido 

a estes níveis de intensidade elevados na execução dos exercícios e nos tempos curtos 

de intervalo, ou nulos, entre os mesmos, tem-se observado no CrossFit 
®
níveis de 

concentrações de lactato, marcadores de estresse oxidativos e de inflamação elevados 

(Maté-Muñoz 2017, Gerald 2018) 

  Sabendo que o treino de alta intensidade e a resposta elevada das concentrações 

sanguíneas dos subprodutos resultantes do metabolismo anaeróbio láctico, pode 

influenciar as respostas inflamatórias do organismo do praticante,Tibana (2016) 

investigou os efeitos dos marcadores pró inflamatórios, IL6, IL10 e constatou que dois 

dias de prática de CrossFit 
®
 consecutivas, proporcionam o aumento das citocinas pró 

inflamatórias, sem interferir no desempenho muscular. Em relação às respostas 

hormonais, Gerald et al. (2018), que avaliaram durante 5 semanas atletas que 

participaram do treino de competição do CrossFit 
® 

, coletaram amostras salivares de 

10 competidores, 5 masculinos e 5  femininos. Observou alterações significativas nos 

níveis séricos de testosterona e cortisol. Na testosterona observou valores mais elevados 

na coleta PRE em comparação com as coletas nas semana 2 e 5. Em relação ao 

hormônio cortisol, a comparação com as concentrações PRE, observou-se elevação do 

cortisol em todas as semanas. 

França et al. (2006) identificou que os níveis de testosterona (T) e cortisol (C) são 

alterados conforme a intensidade e a duração do exercício físico. Souza (1995)  relatou 

que exercícios de curta duração e alta intensidade causam aumento nos níveis séricos de 

Testosterona. Fry et al. (1991) observaram um aumento de T imediatamente após 
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exercício intenso, seguido de redução 2 horas após. Peake (2014) verificou que 

imediatamente após a prática do treino intervalado de alta intensidade existe um 

aumento dos hormônios adrenocorticotróficos, cortisol e hormônio do crescimento. 

Fry et al. (1998) observaram aumentos significativos da Testosterona em indivíduos que 

se submetiam a um treino de força, acreditando que este aumento se devia à intensidade 

elevada dos treinos e à sobrecarga muscular por eles proporcionada. Em exercícios de 

longa duração (acima de 2 horas) observaram a queda da T e aumento do C, cujas 

normalizações podem demorar de 18 a 24 horas. Sendo o CrossFit 
®
um programa de 

exercícios de alta intensidade e curta duração será de esperar que exista um aumento 

agudo destas duas hormonas. Contudo, não existem, que seja no nosso conhecimento, 

estudos publicados até ao momento que observem a resposta hormonal crônica em 

relação a esta modalidade. Torna-se assim pertinente a realização de um estudo que 

verifique se existe adaptações crônicas nos níveis hormonais de testosterona e Cortisol. 

 O exercício intenso tem um efeito imunossupressor se não forem acauteladas os 

períodos de descanso devidos entre sessões e o aporte nutricional necessário (Jin, 2015). 

Este efeito imunossupressor foi observado por Jin (2015), em que foram utilizados 

exercícios de treino de força com cargas em torno dos 85% de 1RM ou com a utilização 

de exercícios cíclicos de resistência cardiorrespiratória  com  uma  intensidade 

submáxima de cerca de 85% do VO2max. O autor anteriormente referido observou uma 

diminuição dos linfócitos T CD4 e CD8  pós exercício em comparação ao estado de 

repouso.  

  O exercício físico pode proporcionar diferentes respostas no sistema 

imunológico (Rodrigues et al., 2006). O exercício de intensidade moderada, praticado 

regularmente, melhora a capacidade de resposta do sistema imunológico, enquanto o 

exercício com alta intensidade praticado sob condições stress provoca um estado 

transitório de imunossupressão (Costa Rosa, 2002).  Além disso, Hockenbury e 

Hockenbury (2003) observaram que o exercício físico de baixa intensidade ajuda a 

diminuir a ação stress antes e após o exercício, podendo assim diminuir a sobrecarrega 

induzida pelo exercício físico ao sistema imunológico do organismo humano. Desta 

forma, Barra Filho et al (2002) afirmam que é importante o controle das variáveis do 

treino desportivo para evitar o stress excessivo. Sendo o CrossFit 
®
uma modalidade 

realizada com alta intensidade e com períodos de descanso entre treinos curto 

podemos esperar níveis de stress elevados, podendo assim influenciar negativamente 
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o sistema imunológico do organismo dos praticantes (Kliszczewicz2015). 

  Costa (2002) estudou sobre exercício físico e efeitos agudos e crônicos no 

sistema imunológico, e observou que o exercício físico de alta intensidade promove 

mudanças na concentração e proporção das células linfócito T e Natural Killer (NK) no 

sistema imunológico, encontrando imediatamente após a prática do exercício físico 

valores significativamente superiores ao estado de repouso e uma diminuição 

significativa 2 horas pós-exercício e retornaram aos valores basais 4 horas após o 

término exercício. Tibana (2016) afirma que os participantes do treino de CrossFit 
®  

têm uma redução das citocinas anti-inflamatórias, proteínas produzidas pelo organismo 

que combatem as ameaças ao nosso corpo, como doenças e infecções. Este autor refere 

que  após um período de treinos intensos, o praticante deve reduzir o volume de treino 

de forma a não cair em estados de imunodepressão e prejudicar o seu estado de saúde e 

qualidade de vida. 

  Sendo o CrossFit 
®
 um programa popular, nova e de intensidade elevada é 

necessário saber se existe uma influencia crônica no sistema imunitário dos seus 

praticantes. Desta forma torna-se, igualmente, pertinente analisar qual o efeito da prática 

de CrossFit 
® 

 no sistema imunitário, para além das alterações crónicas nas respostas 

séricas de testosterona e cortisol. 
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OBJETIVOS 

GERAL:  

Analisar as alterações nas respostas agudas e adaptações crônicas do sistema 

hormonal e imunológico após intervenção de 6 meses de prática de exercício físico 

baseado no programa de treinamento de CrossFit 
®

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

Verificar níveis hormonais e imunológicos antes e após intervenção de 6 meses 

de prática de exercícios físicos baseados no treinamento de CrossFit 
®.

; 

Comparar os níveis séricos de testosterona e cortisol entre momentos e sexos, 

antes e após, intervenção de 6 meses de prática de exercícios físicos baseados no 

programa de treinamento de CrossFit 
®.

; 

Analisar o sistema imunológico nos seus efeitos agudos e crônicos durante a 

pratica de CrossFit 
®  

de 6 meses de treinamento; 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE 

LITERATURA 2 
 

CAPÍTULO 2: Revisão de Literatura 
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2. Revisão da literatura 

 

2.1 As modalidades de treinamento: O CrossFit 
®

 

 

 Para milhões de pessoas ao redor do mundo, a palavra "CrossFit" significa 

muito mais que uma simples marca de treino para a melhoria da condição física. Para 

essas pessoas é uma forma de descrever um estilo de vida, uma experiência. (Glassman, 

2010, Paine et al., 2010). O programa foi inicialmente desenvolvido para o treino 

militar, espalhando-se gradualmente por todo mundo, sendo que em 1996 alcançou a 

população civil, tendo como fundador o ex- ginasta Greg Glassman (Sprey2016). No 

Brasil existe, até ao momento, cerca de 440 academias certificadas e registradas, com 

aproximadamente 40.000 alunos. A prescrição do CrossFit 
®
baseia-se na realização de 

movimentos ditos “funcionais” variados, executados a alta intensidade, sendo um dos 

aspectos mais importante a capacidade de movimentar cargas pesadas (Sprey2016). Os 

principais movimentos que são realizados, segundo os seus mentores, envolvendo várias 

articulações em simultâneo e baseando-se nos movimentos do dia à dia (Xavier 2017). 

 O CrossFit 
®
utiliza três padrões ou modelos diferentes para avaliar a aptidão 

física. Coletivamente esses padrões definem a visão do CrossFit
® 

em relação ao fitness. 

O primeiro é baseado no treino: i) das capacidades físicas condicionais e coordenativas; 

ii) das tarefas atléticas; e iii) melhoria da resistência, principalmente a anaeróbia láctica. 

(Glassman 2002). Sprey(2016) refere que a rotina do CrossFit
® 

baseia-se na 

combinação de múltiplos exercícios, realizados a alta intensidade e com pouco tempo de 

descanso entre eles, incluindo a ginástica, o levantamento de peso, a corrida de curta 

distância, os saltos, podendo usar-se cargas adicionais como resistência externa ou  a 

massa corporal para o efeito. 

 Para Xavier (2017), o CrossFit
® 

é formado por três tipos básicos de 

movimentos: os cíclicos (corrida, remo, bicicleta e pulo de corda), os movimentos de 

ginástica (barras, flexão, argolas, etc.) e levantamento de peso (levantamento de peso 

olímpico e levantamento básico), sendo o conjunto destes componentes que formam o 

WOD.  

Bucher et al. (2015) afirmam que não são os marcadores ventilatórios (VO2 

máx., a potência máxima avaliada pelo teste de wingatee limiares ventilatórios) que são 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprey%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27631016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprey%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27631016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sprey%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27631016
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capazes de predizer as marcas nos diferentes desafios de CrossFit 
®

 (Benchmark), 

referindo que para esse efeito a capacidade global do sistema neuromuscular gerar 

tensão (força) possui uma capacidade, embora parcial, de predizer.  

 A prescrição dos exercícios no CrossFit 
®

 ocorre de uma forma variável e 

imprevisível. Segundo Dominski (2018), o modelo baseia-se na permissão de uma 

variação ampla do modo de exercícios, da via metabólica, das séries e das repetições. 

Martins (2018) salienta que no treino variado de CrossFit 
®

, são utilizados exercícios: 

de weightlifting (snatch, clean and jerk); powerlifting (squat, deadlift, pushpress, 

benchpress); de ginástica (pull ups, push ups, muscleup, hand stand, pistol entre outros); 

e exercícios de predominância aeróbia (remo, corrida, air bike, nado, saltos, cordas, 

entre outros). Estes tipos de exercícios são utilizados no mesmo treino de CrossFit 
®
 de 

forma variada. 

 Uma única aula pode ser descrita em um plano de 3 partes, constituídos de 

aquecimento (WARM UP), técnica (SKILL), treino (WOD) e pós treinos. A maioria das 

aulas tem duração de 60 minutos, incluindo todas as partes. O modelo oferecido no 

formato de 3 dias de treino e 1 de descanso é um treino onde se pode utilizar três dias 

consecutivos de elevada intensidade, ou próximo dela, e descansar um dia, tentando 

recuperar–se no dia de descanso. A maior desvantagem desse programa é que ele não se 

encaixa no padrão de cinco dias de trabalho e dois de descanso, que parece reger a 

maioria dos hábitos trabalhistas do mundo. O padrão de treino 5 dias consecutivos de 

treinos e dois dias de descanso é o mais utilizado em regra geral (Glassman, 2017). 

 Quando o treino de CrossFit 
® 

não inclui exercícios de um único tipo, podendo 

estes ser: i) de melhoria da capacidade cardiorespiratória (C), é considerado 

tradicionalmente um esforço de intensidade baixa e de longa duração; ii) da modalidade 

ginástica (G), o treino envolve uma habilidade complexa de alto nível e não é realizada 

por tempo; e iii) de levantamento de pesos, powerlifting, levantamentos olímpicos (P). 

Este é realizado com uma elevada carga e um baixo número de repetições, tendo como 

objetivo principal a melhoria da força dinâmica nas suas expressões potência e máxima 

(Glassman, 2010 e 2017; Tibana 2016). 

 Nos dias de treino duplo C e G (condicionamento cardiorespiratóri a e ginástica), 

a estrutura é tradicionalmente um circuito duplo, executado de formas alternadas, até 

que tenham sido repetidos um total de três, quarto ou cinco rondas, levando em 
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consideração o tempo. Neste tipo de exercício a tarefa é fixa e o tempo varia. O treino é 

pontuado com o tempo necessário para completar a totalidade das rondas. A intensidade 

é de moderada a alta e a gestão do intervalo é vital para se conseguir terminar o desafio 

ou melhorar o registro na execução do mesmo. Esses elementos são intensificados por 

meio do ritmo, da carga, repetições, ou de algumas combinações entre eles (Glassman, 

2010 e 2017). 

 Quando é utilizada uma estrutura tripla, P, C e G (levantamento de pesos, 

powerlifting, levantamentos olímpicos, condicionamento metabólico e ginástica), é 

considerado um circuito triplo de exercícios repetidos com a utilização de tempo para 

termino das execuções, ou seja, executar o maior número de repetições no tempo 

determinado. Nesse tipo de treino é de nível de dificuldade extremamente alta, sendo 

necessário para terminar o WOD controlar os intervalos entre os exercícios (Glassman, 

2010 e 2017). 

 Eather et al. (2016) foram os pioneiros a propor um programa de treino de 

CrossFit 
® 

para adolescente em ambiente escolar. Nessa intervenção os participantes 

tinham entre 15 a 18 anos de idade, onde 80% não praticavam nenhuma atividade física, 

desses 25% estavam com sobrepeso, que no futuro poderiam acarretar diversas doenças. 

O programa de treino do CrossFit 
® 

foi realizado 2 vezes na semana durante 8 semanas. 

Após aplicação do programa de treino foi possível observar a melhoria do 

condicionamento físico e diferenças nas medidas corporais. Os autores concluíram que 

o programa de treino do CrossFit 
® 

é uma alternativa viável para a melhoria da saúde 

em adolescentes em ambiente escolar. O modelo incentiva o desenvolvimento de novas 

habilidades, gera fatores de stress únicos, realiza o cruzamento entre as modalidades e 

atinge as três vias metabólicas (Glassman, 2017). Contudo, neste estudo não foram 

aplicados outros tipos de intervenção, desta forma não se pode afirmar que esta 

modalidade seja melhor que outros tipos de intervenção em população com estas 

características. 

 

Segundo Glassman, (2017), devido à utilização de uma execução de exercícios variada e 

a diferentes intensidades, o treino de CrossFit 
® 

vai permitir desenvolver de forma 

eficaz as três vias metabólicas de obtenção de energia do ser humano (fosfogénica, 

glicolitíca e oxidativa). Smith et al. (2013), observaram após 10 semanas de treino de 

CrossFit 
®
, em adultos saudáveis, uma melhoria do V02max, contudo, não são 
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apresentados os resultados dos limiares ventilatórios, não podendo assim verificar se a 

capacidade aeróbia melhorou com a prática de CrossFit 
®
.  

 

Nas tabelas 1 a 6 podem ser observados como são organizadas as sessões de exercícios 

baseadas no treinamento de CrossFit 
®

.  

 

Tabela 1 - Modelo de macro visualização (3 dias de treino, 1 dia de descanso) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C G 

P 

C 

G 

P 

REST G P 

C 

G 

P 

C 

REST P C 

G 

P 

G 

C 

REST 

C =condicionamento  cardiorespiratório  monoestrutural ou “cárdio”; G =  ginástica, exercícios com peso 

corporal; P =  levantamento de pesos, powerlifting, levantamentos olímpicos; REST=  repouso 

 

Tabela 2 - Modelo de macrovisualização (5 dias de treino, 2 dias de descanso) 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 

Semana 1 C 
G 

P 

C 

G 

P 

C 

G 
P REST REST 

Semana 2 G 
P 

C 

G 

P 

C 

G 

P 
C REST REST 

Semana 3 P 
C 

G 

P 

C 

G 

P 

C 
G REST REST 

C =condicionamento  cardiorespiratório  monoestrutural ou “cárdio”; G =  ginástica, exercícios com peso 

corporal; P =  levantamento de pesos, powerlifting, levantamentos olímpicos;  

 

Tabela 3 - Exercícios por modalidade utilizanos no treino de CrossFit 
®
.  

Ginástica Condicionamento metabólico Levantamento de peso 

Agachamentos livres (Air Squat) Corrida Levantamento terra (Deadlifts) 

Suspensão na barra (Pull-up) Ciclismo 1º tempo de arremesso (Clean) 

Flexão de braço (Push-up) Remo Empurradas (Press) Arranco 

(Snatch) 

Mergulho (Dip) Pular corda 1º e 2º tempo de arremesso 

(Clean and Jerk) 

Flexão de parada-de-mão 

(Handstand Push-up) 

 Exercícios com bolas medicinais 

Subida na corda (Rope Climb)  Balanço (Swing) com peso com 

alça (Kettlebell) 

Subida na argola (Muscle-up)  Bench press 

Abdominal (Sit-up)  Back squat 

Pulos (Jumps)  Over Head Squat 

Lunges   
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Tabela 4 - Estrutura do Treino baseado no CrossFit 
®
.  

C C=condicionamento cardiorespiratório  monoestrutural ou “cárdio”; G =  ginástica, exercícios com 

peso corporal; P =  levantamento de pesos, powerlifting, levantamentos olímpicos 

 

Tabela 5 - Exemplos de treinos 3 dias de treino, 1 dia de descanso 

Dias Modalidade Descrição 

1 C Correr 10 km 

2 GP (5 flexões de parada-de-mão [Handstand Push-ups]/225 x 5 levantamentos 

terra [Deadlifts] + 9 kg/round) x 5 considerando o tempo 

3 CGP Correr 400 m/10 suspensões na barra [Pull-ups]/”Thruster” a 50% PC x 15 

por 20 min. considerando as rotações 

4  Rest 

5 G Pratique paradas-de-mão (Handstands) por 45 minutos 

6 PC (Supino a 75% PC x 10/remo por 500 m) x 5 considerando o tempo 

7 GPC Lunges por 30 m/Push-Press a 50% PC x 15/remo por 500 m por 20 min. 

considerando as rotações 

8  Rest 

9 P Levantamento terra (Deadlift) 5-3-3-2-2-2-1-1-1 repetições 

10 CG (Correr 200 m/salto na caixa 30 x 10) x 5 considerando o tempo 

11 PCG 1º tempo de arremesso (Clean) a 50% PC x 20/ciclismo por 1,5 km/15 

flexões de braço (Push-ups) por 20 min. considerando as rotações 

12  Rest 

C =  condicionamento cardiorespiratório  monoestrutural ou “cárdio”; G =  ginástica, exercícios com peso 

corporal; P =  levantamento de pesos, powerlifting, levantamentos olímpicos; rest = repouso 

 

  

Dias Dias com 1 elemento  

(1, 5, 9) 

Dias com 2 elementos  

(2, 6, 10) 

Dias com 3 elementos  

(3, 7, 11) 

Prioridade Prioridade de elemento Prioridade de tarefa Prioridade de tempo 

Estrutura (estrutura da 

série) 

 
 
 
 

(intensidade) 

C: Esforço único 

G: Habilidade única 

P: Levantamento único 

 

C: Distância longa e 

lenta 

G: Habilidade elevada 

P: Pesado 

Circuito Duplo 

repetido 3 a 5 vezes 

considerando o tempo 

 

 

Dois elementos 

moderada a 

intensamente 

desafiadores 

Circuito triplo repetido 

por 20 minutos 

considerando as 

rotações 

 

Três elementos leve a 

moderadamente 

desafiadores. 

Característica de 

recuperação do 

exercício 

A recuperação não é 

um fator limitante 

A gestão entre o 

exercício/ descanso é 

vital 

O intervalo entre o 

exercício/descanso é 

um fator marginal 
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Tabela 6 - Exemplos de treinos 5 dias de treino, 2 dias de descanso 

Dias Modalidade Semana 1  

1 C Correr 10 km 

2 GP (5 flexões de parada-de-mão [Handstand Push-ups]/225 x 5 levantamentos 

terra [Deadlifts] + 9 kg/round) x 5 considerando o tempo 

3 CGP Correr 400 m/10 suspensões na barra [Pull-ups]/”Thruster” a 50% PC x 15 

por 20 min. considerando as rotações 

4 CG (Correr 200 m/salto na caixa 30 x 10) x 5 considerando o tempo 

5 P Levantamento terra (Deadlift) 5-3-3-2-2-2-1-1-1 repetições 

6  Rest 

7  Rest 

  Semana 2  

1 G Pratique paradas-de-mão (Handstands) por 45 minutos 

2 PC (Supino a 75% PC x 10/remo por 500 m) x 5 considerando o tempo 

3 GPC Lunges por 30 m/Push-Press a 50% PC x 15/remo por 500 m por 20 min. 

considerando as rotações 

4 GP 1º tempo de arremesso (Clean) a 50% PC, 15 flexões de braço (Push-ups) 

por 20 min. considerando as rotações 

5 CG (Correr 200 m/salto na caixa 30 x 10) x 5 considerando o tempo 

6  Rest 

7  Rest 

C =  condicionamento cardiorespiratório  monoestrutural ou “cárdio”; G =  ginástica, exercícios com peso 

corporal; P =  levantamento de pesos, powerlifting, levantamentos olímpicos; rest = repouso 

 

2.2 – Crossfit
®

 e risco de Lesões 

 

O CrossFit 
®
, tal como a prática de exercício físico orientado, pode proporcionar 

adaptações morfológicas, fisiológicas, de melhoria da aptidão física e da qualidade de 

vida dos seus praticantes (Guimarães et al., 2017). Contudo, como é um programa de 

exercícios físicos realizados de alta intensidade, com períodos curtos de descanso entre 

os exercícios e que envolve algum grau de complexidade de execução, possui riscos 

significativos da ocorrência de lesões, principalmente, muscoloesqueléticas e 

tendinosas. A prática de CrossFit 
®
 sem supervisão adequada e período de descanso 

inadequado podem estar associados a lesão e rabdomiólise. Entretanto, a elaboração de 

um programa com dias de descanso ou diminuição da intensidade pode reduzir esses 

fatores (Dominsk et al., 2018). 

 Hak et al. (2013) advertem que durante a prática do  Crossfit
®
 as áreas que 

apresentam maior incidência de lesão mioarticular são os ombros e a coluna vertebral. 

Isto acontece pelo fato dos exercícios serem executados em alta velocidade, com grande 

número de repetições e elevadas cargas que acabam por afetar a técnica de execução do 

movimento, levando as articulações às amplitudes extremas, comprometendo o 

Complexo Articular do Ombro. As taxas de lesão encontradas nestas áreas são 
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semelhantes às encontradas em outros desportos que trabalham com alta intensidade 

como o levantamento de peso olímpico e ginástica artística. Klimek et al. (2018) 

corroboram com esta afirmação dizendo que as incidências relatadas de lesões 

associadas aos programas de treinamento do Crossfit
®
 eram comparáveis às lesões no 

levantamento olímpico de halterofilismo, corrida de longa distância, atletismo, rúgbi ou 

ginástica.  

 Friedman et al. (2015) relataram um caso de ruptura completa da junção 

miotendínea envolvendo as fibras inferiores, orientadas verticalmente e transitórias do 

latíssimo do dorso, depois de uma lesão prévia que não foi tratada adequadamente, 

durante o movimento muscle up. Depois de 3 meses de tratamento o paciente voltou a 

treinar o Crossfit
®
. Keogh & Winwood (2016) publicaram uma revisão sistemática da 

epidemiologia das lesões dos desportos de treinamento com peso, incluindo o Crossfit
®
. 

Os autores afirmam que de uma maneira geral as lesões acontecem principalmente em 

quatro grandes áreas anatômicas: ombro, coluna lombar, joelho e punho/mão.  

 Já Montalvo et al. (2017), no que diz respeito ao local das lesões ocasionadas 

durante a prática do Crossfit
®
, revelam ser o ombro, o joelho e o tornozelo os mais 

afetados e que homens se lesionam mais do que as mulheres praticantes. Mais 

recentemente, Lopes et al. (2018) realizaram um estudo com o objetivo de identificar as 

possíveis lesões geradas em praticantes de Crossfit
®
.  Quanto a localização anatômica 

da lesão, relataram que aconteceram em 42% na coluna lombar, seguindo por 35% do 

punho, 28% do ombro e 25% do joelho. Os autores concluíram que a predominância 

entre lesões acontece nas articulações mais instáveis do corpo humano e que estas  

lesões, provavelmente estão associadas à alta quantidade de peso e repetições que 

acontecem durante a prática do Crossfit
®
.  

 Maté-Muñoz et al. (2017) verificaram o nível de fadiga dos membros inferiores 

em diferentes WOD‟s do Crossfit
®

.
 

Os resultados indicaram que os treinos de 

levantamento e ginásticos apresentaram um maior nível de lactato sérico. Arcanjo et al. 

(2018) verificaram as sintomatologias osteomusculares referidos pelos atletas  

CrossFit
®
, após uma competição. Os resultados indicaram que a maior parte dos atletas 

buscou o serviço de Fisioterapia após terminar o evento. Estes justificaram a ida ao 

serviço de Fisioterapia em virtude da elevada da intensidade realizada durante as provas 
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da competição. Os sintomas relatados foram de fadiga muscular e articular com maior 

prevalência no quadríceps, lombar e ombro.  

 Para se criar um programa de diminuição do risco de lesões dentro de qualquer 

Desporto é importante saber a localização anatômicas, o tipo de lesão, a taxa de lesões  

e os possíveis fatores associados à lesão (Nilstad et al., 2014). Weisenthal et al. 

(2014) relatam no estudo epidemiológico que 19% dos atletas Crossfit
®
 tiveram pelo 

menos uma lesão nos 6 meses antecedentes ao estudo. Além disso, revelam que a taxa 

de lesão ocorrida no ombro é de 25%. Estas lesões, segundo os exames médicos, são do 

tipo inflamatórios (30,8%), estiramentos musculares (17,2) e de ruturas (3,7%). 

Segundo Hak et al. (2013) a taxa de lesão do Crossfit
®
 e de 3,1 lesões por 1000 horas de 

prática desportiva e Keogh & Winwood (2016) apontam que as lesões em modalidades 

que utilizam exercícios de força (Crossfit
®

 e musculação) ocorrem na proporção de uma 

a sete lesões em 1000 horas de treinamento. Sprey et al. (2016) afirmam que o principal 

fator de risco associados à lesão no Crossfit
® 

 e o tempo de prática superior a 6 meses. 

 Grier et al. (2013) comparam as taxas de lesões em combatentes norte 

americanos e verificaram uma incidência de 12% tanto em praticantes de Crossfit
® 

como em não praticantes. Eles reportaram as causas das lesões como sendo a falta de 

condicionamento cardiorrespiratório, o tabagismo e excesso de peso corporal. Os 

autores destacaram a importância da prática regressa do treino de força por aqueles que 

tiveram baixa incidência de lesão, independentemente de ser praticante ou não de 

Crossfit
®
. Guimarães et al.(2017) compararam o nível de dependência ao exercício, a 

prevalência de lesões musculoesqueléticas e a vulnerabilidade imunológica entre jovens 

assintomáticos praticantes superativos de musculação, Crossfit
®
 e corrida . Quanto às 

lesões musculoesqueléticas, o grupo Crossfit
®
 apresentou a maior prevalência, com 

diferença estatística em relação ao grupo controle.  

 Apesar de todas as evidências apresentadas a respeito das lesões ocasionadas no 

Crossfit
®
, para Weisenthal et al. (2014) o  Crossfit

®
 pode ser considerado como um 

esporte seguro. Para isso é importante a presença de um programa de prevenção, de 

treinadores credenciados e de ambiente adequado para a sua realização. O Consórcio 

para a Saúde e Performance  Militar e o American College of Sports Medicine 

apresentam algumas considerações que devem ser observadas em programas de 

implementação e de redução do risco de lesões de atividades físicas considerados 
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“extremos”, como é o caso do Crossfit (Bergeron et al., 2011). Para isto, os 

profissionais da área da saúde devem respeitar as seguintes recomendações: 

1. Avaliar de forma criteriosa a Funcionalidade e nível de Fitness de todos 

os atletas. Estratificá-los consoante esta avaliação, de forma a garantir que os 

atletas realizam o treino adequado; 

2. Realizar inspeções regulares aos equipamentos de exercício e áreas para 

garantir a eficácia e um ambiente do treino seguro; 

3. Individualizar programas de condicionamento suplementares com base 

na aptidão, metas, objetivos e necessidades específicas da funcionalidade de 

cada atleta; 

4. Avaliar e esclarecer atletas sobre situações de patologia que possam 

contra indicar a participação neste tipo de treino; 

5. Assegurar e avaliar a segurança dos períodos de descanso (duração e 

frequência adequadas), incluir dias regularmente planeados de condicionamento 

suplementar, especialmente antes ou depois de um treino exaustivo, para 

otimizar a recuperação, promover adaptações positivas no treino e minimizar a 

fadiga excessiva; 

6. Desencorajar o uso de Cafeína ou outras substâncias estimulantes que 

possam mascarar os efeitos da fadiga, para que possam suportar volumes e 

cargas de trabalho excessivos e exceder as cargas de trabalho apropriadas; 

7. Monitorizar de perto os sinais e sintomas de overtraing, como fadiga, dor 

muscular, lesões músculo-esqueléticas e, prontamente, proceder à avaliação e 

encaminhamento de sinais óbvios de quebra muscular (urina castanha ou dor 

muscular severa). Examinar as taxas, perfil e outros indicadores de performance 

reduzida (testes de aptidão, tempos de execução, fadiga persistente, dor 

muscular limitante) de modo a estabelecer relações de causalidade para o 

overtraining; 

8. Recolher dados abrangentes de vigilância de lesões, de forma a 

estabelecer prospecções sobre mudanças em padrões comuns mundialmente. 

Avaliar o return-to-practice criteriosamente para cada atleta lesionado; 

9. Avaliar as necessidades fisiológicas, possível stress biomecânico 

gerados, sequência e características de treino (tempo, nº de repetições, cadência, 

carga, entre outros) gerados por cada treino; 
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10. Estabelecer e promover a utilização de programas de prevenção de lesão, 

baseados na evidência e nas necessidades identificadas dos atletas (Bergeron et 

al., 2011). 

 

 

2.3 O sistema imunológico: a participação do sistema imunológico no exercício de 

alta intensidade.  

 

Atualmente, as academias são frequentadas por um público muito variado que 

procura as atividades físicas com diferentes tipos de objetivo com a estética, a 

performance e a saúde. Devido a procura variada por novas atividades, surgiram novos 

programas de treino que foram de encontro aos anseios e estilo de vida desse público 

(Dalfré, 2017). Entre esses programas de treino surgem o treino intervalado de alta 

intensidade e o CrossFit
®
. Estes programas variarem constantemente a alta intensidade 

da carga, o volume e a frequência de execução e isso vem tornando as sessões de treino 

menos monótona, com o tempo de realização de cada sessão de treino  relativamente 

menor (Dominsk et al., 2018). A falta de tempo para treinamento tem sido uma das 

desculpas mais frequentes dadas pelos utentes de academias, ginásios e health-clubs 

para não praticar o exercício físico. Por isso, estes tipos de programas ganharam 

rapidamente popularidade em todo o mundo. 

Embora estes programas de treino de alta intensidade e curta duração possam ir 

de encontro às necessidades motivacionais e de disponibilidade de tempo dos utentes de 

academias, ginásios e health-clubs, igualmente, conseguem melhorar as capacidades 

cardiorrespiratórias, de força muscular e consequentemente a estética corporal (Tibana 

et al., 2016). Entretanto, quando estes programas são executados durante algum período 

de tempo sem o descanso adequado e uma periodização não programada podem 

interferir negativamente no sistema imune (Dalfré 2017). Somente uma sessão de treino 

que não foi ajustada, ao nível de intensidade e volume, em relação à capacidade do 

utente pode causar lesão tecidual desencadeando um processo inflamatório local e 

sistêmico, com liberação de citocinas e anti- inflamatórios. Isto pode interferir 

negativamente no sistema imune e na saúde. (Gjevestad et al., 2015). 
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  A prática de exercícios físicos com formato competitivo e exaustivos, como o 

CrossFit
®
 e o HIIT (High Intensity Interval Training) são sucessíveis de gerar 

imunossupressão, deixando quem o pratica num estado de fragilidade suscetível ao 

desenvolvimento de infecções e à perda de rendimento (Martinez et al.,  1999). Navalta 

el al. (2014), no estudo sobre a utilização de treino de HIIT, observaram que três dias 

consecutivos de treino até à exaustão demonstrou induzir a apoptose de linfócitos, o que 

pode predispor a quadros imunossupressão. Contudo, se o treino intenso for bem 

estruturado e respeitar os tempos ideais de descanso e intensidade e volumes adequadas 

às características de cada praticante, parece existir uma menor chance de provocar um 

efeito nefasto à saúde (Nieman et al., 2005). 

O exercício físico promove um efeito benéfico ao organismo aumentando o 

tempo de circulação das células leucocitárias e, consequentemente, a vigilância do 

sistema imune. Isto contribui no combate contra os micro-organismos patógenos 

(Krinski et al., 2010). Contudo, o sistema imune responde de forma diferenciada ao 

exercício físico, dependendo da intensidade e volume do mesmo (Vulczak et al., 2008). 

Exercícios realizados abaixo de 70% do VO2max estão associados a alterações 

benéficas ao sistema inume. Por outro lado, exercícios realizados com intensidades 

acima de 70% do VO2max estão associados à imunossupressão. Contudo, essa 

imunossupressão pode ser transitória e pode perdurar até 72horas, dependendo da 

intensidade e volume do treino, sendo necessário períodos de descanso ajustados para 

que não interfira negativamente na saúde de quem pratica esses exercícios (Baganha et 

al., 2009). 

O exercício físico quando realizado com uma intensidade moderada, com uma 

frequência mínima de três vezes por semana e com uma duração de 30 a 40 minutos 

pode fortalecer e melhorar o sistema imunológico do utente, contribuindo para o 

aumento do número de glóbulos brancos (leucócitos). Estes glóbulos brancos são 

responsáveis pela defesa do organismo (Rodrigues et al., 2008). Para além disso, após a 

prática do exercício físico de intensidade moderada ocorre um aumento no número de 

células do sistema imune ativas no sangue, conhecidas como células Natural Killer 

(NK). Assim, para se poder entender melhor o efeito do exercício físico no sistema 

imune é necessário perceber como é composto o mesmo.  
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Segundo Wilmore et al. (2001), o sistema imune é composto por conjunto de 

células especializadas que pertencem a dois grandes grupos principais, os macrófagos e 

os linfócitos. Os macrófagos têm como função detectar e fagocitar os micro-organismos 

invasores do corpo humano, as células mortas e vários tipos de resíduos, sendo as 

primeiras células a detectar a presença de corpos estranhos no nosso organismo. Por sua 

vez, os linfócitos são células de defesa do organismo que permitem indicar o estado de 

saúde do indivíduo, formam os glóbulos brancos do sangue (Dias et al., 2007). 

Existem três tipos diferentes de linfócitos: os linfócitos B, os linfócitos T e os linfócitos 

Natural Killer (NK). Estas células formam o sistema imune do nosso organismo e 

protegem-no de agentes patógenos estranhos. Estas células têm origem na medula óssea, 

a partir de um percussor comum, chamadas de células tronco pluripotenciais 

diferenciando em linhagem linfoide ou mielóide (Wilmore et al.,  2001). 

Os linfócitos T são os principais responsáveis pela imunidade celular, agindo de 

forma a estimular ou atenuar a produção de anticorpos pelos linfócitos B, diretamente 

sobre os antígenos, ou células corporais infectadas, destruindo-as. Por sua vez, as NK 

são responsáveis por destruir os vírus e até tumores presentes no organismo (Abbas; 

Lichtman et al., 2005). Existem dois tipos de linfócitos T, são eles os auxiliadores 

(CD4) e os destruidores (CD8). Os CD4 têm como função comandar a defesa do 

organismo, ativando e estimulando a ação dos linfócitos B e dos CD8. Por sua vez os 

CD8 têm como função a destruição dos organismos invasores do nosso organismo 

(Wilmore et al., 2001). 

 Em relação à prática de exercício físico de alta intensidade, este parece causar 

imunossupressão temporária, provocando uma redução no número de linfócitos T (CD4 

e CD8) logo após o termino da sessão de exercícios (Jin et al., 2015). Contudo, essa 

imunossupressão parece temporária, pois foi observado por Turner et al. (2016) uma 

imunossupressão temporária em duas sessões de treinamento de alta intensidade, uma 

contínua (80% do VO2max a 20 minutos) e outra com exercício de baixo volume e alta 

intensidade ( 90% do VO2max, 10 x 1 minuto, com recuperação de 1 minuto). Os dois 

treinos induziram aumento das células T CD8 e não das células T CD4. Essa 

imunossupressão foi temporária, após 30 minutos de recuperação os valores dos 

linfócitos voltaram ao estado de repouso.  
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Treinos de alto volume e intensidade realizados por atletas tem sido 

relacionados com aumento de infecções no trato respiratório superior. O período de 

“janela aberta”, onde o atleta fica suscetível a processos de infecções, ocorre após 

sessões extenuantes de exercícios, podendo estar elevada a uma ou duas semanas 

após eventos de maratona e de 1 a 9 horas após exercícios de resistência (Prestes et 

al.,  2006). O estudo de Shiu et al. (2016), de treinamento intervalado de alta 

intensidade com homens saudáveis das Forças Armada Canadense durante duas 

semanas, demonstrou que logo após a prática dos exercícios ocorre uma redução da 

população de células T CD4 e células T CD 8, ambas voltam ao estado de repouso 

após 60 minutos. Após duas semanas de HIIT a destituição de subconjuntos linfócitos 

T, foi inalterada em comparação ao estado pré treino. Baganha et al. (2009) observou 

o comportamento durante 8 semanas com atletas do ciclismo e verificou uma 

diminuição não significativa na contagem de linfócitos T CD4 e CD 8. Em exercícios 

muito intensos com grande volume com longa duração ocorre a linfopenia, que 

significa que as concentrações de linfócitos circulantes têm sido encontradas abaixo 

dos níveis basais. 

Exercícios intervalados de alta intensidade HIIT podem provocar uma 

alteração nas citocinas inflamatórias circulantes (IL6, IL 10, TNF-alfa) e quimiocinas, 

de forma aguda,  no entanto duas semanas de treinamento do HIIT não alteram essa 

resposta. Tibana et al. (2016) reuniram nove homens treinados e avaliaram dois dias 

consecutivos de diferentes sessões de treinamento especifico do CrossFit 
®
. Notou-se 

que apenas uma sessão foi capaz de gerar estímulos a ponto de promover alterações 

metabólicas importantes, como a diminuição dos níveis de citocinas anti-inflamatório, 

interlecinas 6 –IL 6 e interleucnas 10-IL10. O marcador IL 6 está associada ao 

exercício extenuante, ao qual esta ligada a intensidade do exercício a qual representa 

a massa muscular envolvida na atividade contrátil.  

A interleucina 6 (IL6) é a citocina mais produzida durante o exercício físico 

intenso. Essa citocina estimula o eixo hipotálamo –hipofise –adrenal, o que estimula 

o hormônio cortisol e esse tem propriedades imunossupressoras (Nieman et al.,   

2005). Segundo Claudino et al. (2018), relataram uma diminuição de citocinas anti-

inflamatórias sem perda da potência, após dois dias consecutivos de uma sessão de 

CrossFit
®  . 

Os WODS empregados incluíram tempos de intervalos entre as séries e 

exercícios. Assim os marcadores IL6 apresentou aumento imediatamente após os 
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Wod 1 e Wod 2, enquanto a IL 10 apresentou um aumento imediatamente o Wod1 e 

vindo a diminuir 24 a 48 horas após o Wod 2, quando comparados aos estados de 

repouso. 

Os exercícios de alta intensidade induzem uma linfocitose imediata, ocorrendo 

de forma transitória e que desaparece em um curto período pós exercícios.  Krinski et 

al. (2010) verificou que em exercícios de alta intensidade e curta duração, a 

quantidade de leucócitos tende a aumentar de acordo com a intensidade aplicada no 

exercício, causando um efeito bifásico sobre o número de leucócitos circulante na 

corrente sanguínea, com um aumento entre 50 % a 100% imediatamente após 

exercícios. No entanto, passado 30 minutos ocorre uma diminuição na quantidade de 

leucócitos circulantes na corrente sanguínea, variando entre 30% a 50% dos níveis 

basais, permanecendo diminuído por um período de 3 a 6 horas após os exercícios 

A modificação dos sistemas endócrinos nos treinamentos de alta intensidade 

exerce um efeito sobre o sistema imune. O cortisol é capaz de produzir efeitos 

deletéricos no funcionamento do sistema imunológico. Considerando que sistemas 

neurais, hormonais e imunológicas são responsáveis pela adaptação ao treinamento 

físico, diferentes estímulos de treinamento também provocam respostas orgânicas 

diferentes (Uchida et al.,  2006).  Segundo Shiu et al. (2016), o exercício representa 

uma condição  stressante que causa distúrbios na homeostase, levando a alterações 

fisiológicas na regulação do sistema imunológica. Essas alterações são atribuídas à 

libertação de hormonas e ao  stress e do dano muscular causado pelo exercícios físico. 

O dano muscular causado pelo exercício físico depende da intensidade aplicada. 

Kliszczewicz et al (2015), em uma única sessão de treinamento CrossFit 
®
 

comparado ao um treino de alta intensidade na esteira, observaram os biomarcadores 

de  stresse oxidativo em 10 homens treinados. Ambos os testes tiveram resultados 

idênticos, o que reforça a ideia de que o  stresse oxidativo está mais relacionado com 

a intensidade do que com a modalidade.  

Na base desta influencia pode estar relacionado o sistema simpático e o sistema 

endócrino, de fato a atividade física ativa o sistema simpático que por sua vez 

estimula a liberação de catecolaminas, hormonas e neurotransmissores relacionados 

ao stress. Gerald et al. (2018) analisou atletas de CrossFit
® 

durante um campeonato 

internacional, que durou 5 semanas, no comportamento agudo das hormonas 
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testosterona e cortisol, tendo sido encontrando aumento salivares das hormonas 

analisadas desde o inicio até o período  de competição (Gerald et al, 2018).  Shiu et 

al. (2016) verificou alteração do comportamento de catecolaminas e cortisol na 

circulação, após exercícios intervalados de alta intensidade. Tunde et al. (2013) 

confirma que a intensidade relativa e a duração do período de descanso são fatores 

importantes que determinam o efeito do  stresse do metabolismo predominantemente 

anaeróbio láctico provocado pelo treinamento intervalado de alta intensidade. 

Desta forma, parece que independentemente do programa de treinamento e 

dependendo da intensidade e duração do exercício este pode ser benéfico ou prejudicial 

ao sistema imune de quem o pratica. Igualmente, outros aspetos de manipulação de 

outras variáveis do treino como o tempo de descanso entre sessões de exercícios podem 

afetar a resposta. Outros aspetos, como a nutrição e qualidade do sono parecem, 

igualmente, afetar essa resposta. 
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METODOLOGIA 3 
 

CAPÍTULO3: Metodologia 
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3 TIPO DE PESQUISA 

 

Estudo longitudinal, comparativo. 

 

3. Materiais e métodos 

 

A seleção dos voluntários, foram efetuadas num espaço de prática de CrossFit 
®
, 

(denominada Box), onde foi apresentado aos potenciais participantes os procedimentos 

gerais do estudo e exposto as características necessárias para a composição da amostra 

(critérios de inclusão e exclusão). Igualmente, foram explicados quais os objetivos do 

estudo e quais as possíveis complicações e constrangimentos inerentes à participação no 

mesmo. Foi permitido que os voluntários fizessem perguntas sobre o mesmo, às quais 

foram dadas respostas por parte dos pesquisadores. Após este procedimento, os 

voluntários poderiam se oferecer livremente para fazerem parte da amostra deste estudo. 

Posteriormente, ocorreu a entrega de um atestado médico por parte dos voluntários, 

onde atestava que os mesmos não possuíam nenhum problema de saúde que os 

impedisse de participar de um programa de exercício físico. Foi preenchido o 

questionário de prontidão preventivo para realizar exercício físico (Qprev) e Par-Q 

(Anexo 2) teste e uma anamnese de forma a verificar se os voluntários cumpriam os 

critérios de inclusão e exclusão do presente estudo. Os voluntários que cumprissem os 

critérios de inclusão seriam convidados a fazer parte do presente estudo e deveriam, 

para o efeito, assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, redigido de acordo 

com a declaração de Helsinki, (1964), e Código de Nuremberg  (1947) sobre a pesquisa 

em seres humanos. A partir desse momento os voluntários ficaram como participantes 

no presente estudo. Após estes procedimentos os voluntários eram considerados 

membros da amostra do presente estudo. 

 

3.1. Caracterização da Amostra 

 

Os participantes do presente estudo foi formada por 29 alunos de uma Box 

adultos homens e mulheres, praticantes da modalidade de CrossFit 
® 

 há pelo menos há 

6 meses. A amostra foi constituída de acordo com o teste Anova Repeated Measures (F 
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test), no programa Gpower (Faul, Erdfelder, Lang e Buchner 2007), participaram 17 do 

sexo masculino e 12 do feminino, com uma média de 9,17± 4,54 meses da prática de 

CrossFit 
®
, Idade (anos) 35,31 ± 10,34, Estatura (cm) 175,00 ± 9,20,  Massa Corporal 

(kg)79,45 ± 16,35, Gordura Estimada (%)20,10 ± 4,54, ( na tabela 7). 

 

Tabela 7 –Médias ± Desvios Padrão da idade medidas antropométricas e tempo de 

prática dos participantes 

Variáveis Masculino Feminino Total 

Idade (anos) 34,71±7,58 36,17±13,68 35,31±10,34 

Estatura (cm) 180,76±4,87 166,83±7,55 175,00±9,20 

Massa Corporal (kg) 89,24±7,19 65,58±15,74 79,45±16,35 

Gordura Estimada (%) 17,65±2,12 23,58±4,83 20,10±4,54 

Tempo de Prática (meses) 9,41±2,74 8,83±1,90 9,17±4,54 

 

 

3.2 Procedimentos éticos 

 

Todos os voluntários que decidiram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). Não houve qualquer tipo de 

compensação financeira pela participação. Os voluntários foram devidamente 

esclarecidos sobre os objetivos e procedimentos do estudo e informados sobre os 

possíveis riscos e benefícios, além da confidencialidade das informações adquiridas. O 

monitoramento e segurança dos dados estiveram sob a responsabilidade do pesquisador. 

Os riscos envolvidos na participação deste estudo foram baixos, com monitoração das 

variáveis e laudos médicos apresentados. No presente estudo não houve conflitos de 

interesse. 

 

3.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Para o recrutamento dos voluntários, foram estabelecidos os seguintes critérios 

de inclusão:  

 Estar em prática de CrossFit 
®
 há pelo menos 6 meses ; 
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E os critérios de exclusão foram:  

uso de medicação passível de influenciar a resposta ao esforço e às 

variáveis analisadas no presente estudo; 

  uso de esteroides anabolizantes nos últimos 6 meses; 

 uso de suplementação nutricional passível de influenciar as variáveis em 

estudo; 

 não entregarem o atestado médico comprovando estar fisicamente aptos a 

participar das aulas de CrossFit 
®
. 

 os que não seguiram a conduta exigida dos pesquisadores;  

 não responder completamente às informações dos questionários. 

 

 

3.4 Instrumentos e Variáveis 

 

Massa Corporal 

A medição da massa corporal foi efetuada somente de sunga para os alunos do sexo 

masculino e as alunas do sexo feminino somente de shorts e top a aferição da massa 

corporal, mediante a utilização de uma balança digital de marca Toledo, modelo 

2096PP, marca Toledo Brasil, país de fabricação Brasil., com capacidade mínima de 

1,25 kg e máxima de 150,00 kg; com precisão de 50,00 g de acordo com os 

procedimentos descritos por Gordon, Chumlea, Roche (1988),(Anexo 3). 

Estatura 

Para medição da estatura os indivíduos estavam equipados da mesma forma 

que para a medição da massa corpora,lmodelo WCS, marca cardiomed, país de 

fabricação Brasil. Estavam com os pés juntos, calcanhares encostados, o cóccix, a 

coluna vertebral e a parte posterior da cabeça em contato com a parede e os ombros 

na linha do lóbulo da orelha.   
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A leitura foi expressa em centímetros, com aproximação às decimais (Cirilo, 

2008). 

 

Estimativa da percentagem da gordura corporal 

 

A adiposidade corporal estimada foi determinada pela técnica de espessura do 

tecido adiposo subcutâneo, por meio da utilização de um adipômetro científico da marca 

Lange (Cambridge Scientific Industries Inc., Cambridge, Maryland) de fabricação 

americana, com precisão de 1 mm. Para tanto, foram medidas as espessuras das dobras 

cutâneas suprailíaca, abdominal e tricipital, de acordo com as recomendações de 

Harrison et al. (1988). Três medidas foram realizadas, de forma rotacional, em cada 

ponto anatômico adotando-se o valor mediano como referência. Vale ressaltar que o 

erro de medida foi de no máximo ±1,0mm. 

       Para a determinação do percentual de gordura foi utilizado um protocolo para três 

dobras (Guedes & Guedes, 2003). 

       As fórmulas utilizadas para obter a densidade corporal foram (Guedes, 1994): 

- Densidade Corporal Homens = 1,17136 - 0,06706 log (TR + SI+AB) 

- Densidade Corporal mulheres = 1,1665 – 0,0706 Log10 (CP + SI + SB) 

       As fórmulas utilizadas para estimar o percentual de gordura foi de: 

       - Para chegar ao percentual de gordura através da Densidade Corporal 

utilizar (Heyward 200): 

 

Equação de Siri (1961) %G = [(4,95/D) – 4,50] x 100 

 

A obtenção das pregas cutâneas obedeceu aos seguintes procedimentos (ACSM, 2000): 

 todas as medidas serão realizadas no hemicorpo direito; 

 a prega cutânea será pinçada com o dedo polegar e indicador, cerca de um cm do 

local previamente marcado; 

 o adipômetro será colocado perpendicularmente em relação à prega; 
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 a leitura será efetuada cerca de 2 segundos após a colocação do lipocalibrador, sem 

largar a prega; 

 será efetuadas duas medidas no mesmo local, considerando-se a média de ambas 

como valor final, desde que as duas medições não apresentem valores que difiram 

entre si mais de 0,2 mm; 

       Os pontos anatômicos utilizados para a obtenção dos valores das pregas 

cutâneas serão os seguintes (GUEDES 1994): 

 Tricipital: prega vertical; a meio e na parte posterior do braço; a meio de uma 

linha imaginária entre os processos acrômio e olecrano; e o braço livre ao lado 

do corpo; 

 Suprailíaca: prega diagonal; em linha com o natural ângulo formado pela crista 

ilíaca e tirado na parte anterior da linha axilar logo superiormente à crista ilíaca; 

 Abdominal: prega vertical; a 2 cm lateralmente à direita do umbigo 

 

 

3.5. Coletas sanguíneas 

 

A técnica de coleta de sangue para exames foi executada, por um profissional 

habilitado que realizou o procedimento evitando problemas como hematomas, 

tromboflebites, eritema, entre outras alterações provocadas pela técnica errônea ou falta 

de técnica de assepsia. 

Materiais: 

 

a. Seringa (5,10 ou 20ml), e agulhas (25X7,25X8, 30X7ou30X8) 

b. Garrote,algodão, álcool a 70%,luvas ecaneta  

c. Etiquetas para identificação de amostras e tubos a vácuo 

d. Cadeira reta com braçadeira regulável ou maca 

e. Sistema a vácuo: suporte, tubo e agulha descartável 
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Técnica 

 

1. Lavar as mãos, colocar o material na bandeja e Informar o paciente sobre o 

procedimento. 

2. Colocar o braço do paciente a braçadeira da cadeira ou sobre o leito e localizar a 

veia que irá puncionar através da colocação do garrote. 

3. Não bater ou massagear o local da punção pois essas atitudes podem causar 

alterações no sangue coletado como quebra de hemácias.   

4. Realizar a antissepsia no local com álcool a 70% no sentido de baixo para cima 

usando lados diferentes do algodão. 

5. Caso necessite de mais de uma punção em um único dia em horários diferentes é 

importante realizar o rodízio do local da coleta. 

6. Após escolher a veia, introduzir agulha na posição de 45° com o bisel voltado 

para cima, após a punção aspirar lentamente a quantidade de sangue solicitado 

pelos exames. 

7. Após a aspiração, antes de tirar a agulha da veia, retire o garrote para evitar 

hematomas, coloque o algodão seco no local da punção fazendo uma leve pressão 

e solicite ao paciente segurar o algodão sem dobrar o braço.  

8. Colocar o sangue no tubo fazendo com que o sangue escorra pela parede do 

mesmo para evita a quebra das hemácias.  

9. Caso seja um tubo contendo anticoagulante, você deverá fazer uma leve agitação 

para incorporar o anticoagulante no sangue e evitar a coagulação do mesmo.  

10. Observar e anotar os dados do paciente na etiqueta do tubo de ensaio.  

11. Desprezar o material perfuro cortante em local adequado e lavar as mãos. 

 

3.6 Análise bioquímica 

 

 Foram analisadas as hormonas testosterona e cortisol, assim como os linfócitos 

TCD4 e CD8 durante 6 meses. A coleta foi realizada num espaço de 2 meses, 

totalizando 4 coletas, T1 (ínicio), T2 (2 meses), T3 (4 meses) e T4 (6 meses). Os 

momentos das coletas foram realizadas na parte matutina, 12 horas após a prática do  

CrossFit 
® 

. 



 

30 
 

As análises foram realizadas em parceria com o laboratório Álvaro Analises e Pesquisa 

Clínica, com um excelente credenciamento. 

 

3.7 Estrutura do treino 

 

 A estrutura do treino foi dividida em 5 dias de treino, 2 dias de descanso, 

conforme modelo apresentando pelo Guia de Crossfit (2012), utilizado como padrão em 

vários Box. Os controles das cargas internas foram através da PSE, escala adaptada 

OMNI-RES, após a sessão de treinamento eles respondiam apontando a sua resposta 

para a escala de PSE de 0 a 10.  O sucesso do processo de treinamento depende do 

monitoramento preciso da carga interna, e uma das melhores ferramentas é o PSE da 

sessão, duração e intensidade. Realizar ARMRAP maior número de repetições num 

menor tempo possível, requer um controle da intensidade de esforço durante o 

condicionamento, através da percepção de esforço, o aluno irá controlar seu ritmo 

para que ele não chegue próximo da exaustão (Tibana et al., 2017). 

Tabela 8 – Estrutura das sessões de Treino 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 

Semana 1 C 
G 

P 

C 

G 

P 

C 

G 
P REST REST 

Semana 2 G 
P 

C 

G 

P 

C 

G 

P 
C REST REST 

Semana 3 P 
C 

G 

P 

C 

G 

P 

C 
G REST REST 

C =  condicionamento cardiorespiratório monoestrutural ou “cárdio”; G =  ginástica, exercícios com peso 

corporal; P =  levantamento de pesos, powerlifting, levantamentos olímpicos; rest = repouso 

 

3.8 Percepção subjetiva de esforço pela escala de OMNI-RES 

 

Os sujeitos terão que selecionar um número da escala adaptada OMNI-RES que 

represente o esforço dos músculos em utilização durante um treino de CrossFit 
®
 e 

musculação, imediatamente após o término das séries, o avaliado apontará ou 

verbalizará o número da escala. A utilização destas duas técnicas é consequência da 

impossibilidade do avaliado de verbalizar devido ao cansaço (Anexo 4). 

 

http://www.mdpi.com/search?authors=Ramires%20%20Alsamir%20Tibana&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Ramires%20%20Alsamir%20Tibana&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Ramires%20%20Alsamir%20Tibana&orcid=
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3.9 Análise estatística 

 

A análise de todos os dados foi efetuada através do Software e de análise 

estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Science, Chicago, 

USA), versão 2. 

Foi realizada uma análise exploratória de todos os dados para caracterizar os 

valores das diferentes variáveis em termos de tendência central e dispersão. Realizou-se 

uma observação gráfica com objetivo de detectar possíveis outliers e introduções 

incorretas de dados de todas as variáveis utilizadas. Com o objetivo de realizar a análise 

estatística inferencial, foi necessário avaliar a normalidade da distribuição dos dados 

recolhidos. Desta forma, foi efetuada uma análise do tipo de distribuição através do 

teste de Shapiro-Wilk e assegurado e testado a Homogeneidade e esfericidade através 

dos testes de Levene e Mauchly, respetivamente.  

Feitos os procedimentos referidos, verificados os pressupostos da utilização de 

testes paramétricos nas variáveis CD4 e CD8, foi utilizada uma ANOVA univariada  no 

primeiro momento, para observar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os participantes. Foi usada uma ANOVA para medidas repetidas com 

o modelo 2 sexos (masculino e feminino) x 4 tempos, com um post-hoc de Bonferroni. 

A estimativa do tamanho do efeito foram apresentadas através do eta parcial quadrado 

(valor do ηp²), com pontos de corte de 0.10, 0.25, 0.40 representando pequeno, médio e 

alto efeito, respectivamente (Cohen, 1988). Para as variáveis testosterona e cortisol não 

foram assegurados os pressupostos para a utilização da estatística inferencial 

paramétrica, desta forma foram utilizados os testes não paramétricos de Wilcoxon para a 

análise entre tempos e de Mann-Whitney para a análise entre sexos em cada tempo. O 

nível de significância foi mantido em p<0,05. 
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4. Resultados 

 

Foi observado na variável CD8 um efeito momento (F(3,81)= 7,287; p=0,002; 

ηp
2
=0,213) e um efeito sexo (F(1,27)= 4,282; p=0,048; ηp

2
=0,137). Foram observados 

valores de CD8 significativamente superiores no T4 em relação ao T2 e T3 (p<0,0001 

(IC95% = 43,90 – 144, 98) e p=0,028 (IC95% = 3,73 – 91,56), respectivamente.  

Foram observadas diferenças entre participantes na T2 em que os do sexo 

feminino apresentam valores menores do que os do sexo masculino (p=0,017 (IC95% = 

-335,98 – -36,62). Na variável CD4 não foram observados nenhum efeito nem interação 

significativos. 

Analisou-se os participantes do sexo feminino individualmente observou-se na 

variável CD8 um efeito momento (F(3,33)= 4,925; p=0,026; ηp
2
=0,309) em que no T4 os 

valores de CD8 significativamente superiores em relação ao T2 (p=0,015 (IC95% = 

21,17 – 218,83). Não foram observadas diferenças significativas entre momentos na 

CD4 no sexo feminino. 

Em relação aos participantes do sexo masculino na variável CD8 foi observado 

um efeito momento (F(3,48)= 2,824; p=0,049; ηp
2
=0,150) em que no T4 os valores de 

CD8 foram significativamente superiores aos do T2 e T3 ( p=0,024 (IC95% = 7,25 – 

130,52) e p=0,023 (IC95% = 6,11 – 104,13), respectivamente). Não foram observadas 

diferenças significativas entre momentos na CD4 no sexo masculino. Para observar os 

resultados referentes a estas variáveis ver tabela 9 
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Tabela 9 – Médias ± Desvios Padrão das variáveis CD4 e CD8, nos diferentes 

momentos de análise e em ambos os sexos 

Total 

 T1 T2 T3 T4 

CD4 1100,52±307,04 1026,90±305,69 1045,74±275,59 1118,83±242,29 

CD8 664,90±220,99 582,38±226,40 623,48±195,45 672,41±196,90* 

Feminino 

 T1 T2 T3 T4 

CD4 1089,67±365,05 971,75±275,06 1034,46±274,02 1108,33±242,67 

CD8 582,58±182,93 473,17±147,57 553,00±157,81 593,17±154,04** 

Masculino 

 T1 T2 T3 T4 

CD4 1108,18±270,58 1065,82±328,06 1053,71±284,82 1126,24±249,21 

CD8 723,00±231,92 659,47±243,86! 673,23±208,27 728,35±208,56* 

*p<0,05 em relação a T2 e T3; **p<0,05 em relação a T2; ! p<0,05 em relação ao sexo feminino  

Quanto à variável testosterona foi observado diferenças significativas entre 

momentos, em que o T4 apresenta valores significativamente superiores ao T1, T2 e T3 

(p=0,001, p=0,002 e p=0,001, respectivamente).  Igualmente, é observado diferenças 

entre grupos, em que os participantes do sexo masculino apresentam em todos os 

momentos valores significativamente (p<0.001) superiores aos do sexo feminino.  

Em relação à variável cortisol é observado diferenças significativas (p=0,002) 

entre momentos, quando analisado todos os participantes em conjunto, em que o T4 

apresenta valores significativamente inferiores ao T1 e T2 (p<0,0001 e p=0,001, 

respectivamente) e o T3 em relação ao T1 (p=0,022). Em relação a esta mesma variável, 

o cortisol, é observado diferenças significativas entre os participantes do sexo 

masculino e feminino, apresentando os do sexo masculino valores significativamente 

inferiores no T1,T2, T3 e T4 (p=0,028, p=0,013, p=0,002 e p=0,002, respetivamente). 

No sexo masculino foi observado diferenças significativas (p<0,0001) entre 

momentos na variável testosterona em que no T4 foi observado valores 

significativamente superiores em relação ao T1, T2 e T3 (p=0,001, p=0,003 e p=0,001, 

respectivamente). 

No sexo masculino em relação à variável cortisol foi observado diferenças 

significativas entre momentos (p=0,025) em que no T3 foram observados valores 

significativamente inferiores ao T1 (p=0,049) e no T4 inferiores ao T1 e T2 (p=0,003 e 

p=0,023, respectivamente). 
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Em relação a estas duas variáveis não foram observadas diferenças significativas entre 

momentos nos participantes do sexo feminino (ver tabela 10). 

Tabela 10 – Médias ± Desvios Padrão das variáveis Testosterona e Cortisol, nos 

diferentes momentos de análise e em ambos os sexos 

Total 

 T1 T2 T3 T4 

Testosterona 261,70±249,34& 289,54±232,69& 298,75±258,54& 346,05±299,77 

Cortisol 18,04±8,24& 18,17±9,78& 15,67±6,37! 14,69±5,69 

Feminino 

 T1 T2 T3 T4 

Testosterona 35,70±21,97 60,21±99,01 50,88±60,08 36,33±14,12 

Cortisol 22,63±9,10 23,82±11,35 19,69±6,58 18,32±6,00 

Masculino 

 T1 T2 T3 T4 

Testosterona 421,23±207,66**& 451,42±143,97**& 473,71±189,44**& 564,71±185,39** 

Cortisol 14,81±5,90* 14,18±6,16* 12,83±4,53*! 12,13±3,88*!? 

**P<0,0001 em relação ao sexo feminino; *p<0,05 em relação ao sexo feminino: & 

p<0,05 em relação ao T4; !p<0,05 em relação ao T1; ? p<0,05 em relação ao T2 
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5. Discussão dos resultados 

 

Este estudo acatou a hipótese experimental que diz que há alterações nas 

adaptações crónicas do sistema hormonal e imunológico após uma intervenção de 6 

meses baseada no programa de treino de CrossFit 
®
. O programa de treino utilizou os 

componentes principais do CrossFit
®

: condicionamento cardiorespiratório, ginástica, 

exercícios com peso corporal, levantamento de pesos, powerlifting e levantamentos 

olímpicos (Maté-Muñoz el al 2017).  

 

Função imune 

A nossa preocupação em estudar a resposta imune no Crossfit ®, justifica-se por 

haver estudos que advertem que após treino com alta intensidade existe um prejuízo nas 

células do sistema imune (Khammassi el al.,(2018). Neste estudo, os autores analisaram 

dois grupos ao longo de 9 semanas, com frequência de treino 3 vezes por semana, com 

intensidade moderada ~75% da Velocidade aeróbica máxima (MVA) e HIIT 30 

segundos de corrida com 100% MVA e 30 segundos de recuperação ativa 50% MVA. 

No presente estudo, no perfil linfocitário, foram observadas na variável CD8 um 

efeito momento e um efeito sexo, significativos. Os valores de CD8 foram 

significativamente superiores após 6 meses de treino, por comparação com os valores 

observados após 2 e após 4 meses de treino (considerando a amostra total). 

Quando os participantes do sexo feminino foram analisados separadamente, 

observou-se na variável CD8 um efeito momento, em que após 6 meses os valores 

foram significativamente superiores comparativamente ao observado aos 2 meses de 

treino. Em relação aos participantes do sexo masculino, na variável CD8 foi observado 

um efeito momento em que os valores no final do estudo foram significativamente 

superiores aos observados os 2 e aos 4 meses de treino. Nesta variável foram ainda 

observadas diferenças entre sexos após 2 meses, em que os do sexo feminino 

apresentam valores menores do que os do sexo masculino 

Na variável CD4 não foram observados nenhum efeito nem interação 

significativos. Não foram observadas diferenças significativas entre momentos em 

nenhum dos sexos nem na amostra total. 
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Estudos anteriores demonstraram uma reposta rápida e temporária da função imunitária 

em resposta ao exercício. Jin (2015) demonstrou que tanto uma sessão de treino 

resistido (85% de 1RM), quanto um treinamento de corrida (85% do VO2max) podem 

induzir uma imunossupressão temporária. Após os treinos foram observadas 

imunossupressão temporária da razão TCD4: TCD8. Os treinos induziram aumento das 

células T CD8 mas não das células T CD4, sugerindo um estado de imunossupressão 

temporária, após 30 minutos de repouso os níveis da concentração sérica de linfócitos 

voltaram aos valores de repouso. Turner (2016) investigou de forma aguda o 

comportamento das células NK e células T CD8 em nove homens nos exercícios de alta 

intensidade em duas sessões de exercícios, continuo a 80% do VO2max durante 20 

minutos e exercício de baixo volume e alta intensidade 90% do VO2max. O autor 

relatou que as células NK e T CD8 aumentaram em resposta às duas sessões de 

treinamento. Também Campel (2009) investigou em uma sessão aguda o 

comportamento das células NK e T CD8, após exercícios de baixa intensidade e alta 

intensidade no ciclismo (35% watt máximo e 85% do watt máximo, cada exercício 

durou 20 minutos). Os resultados mostraram uma forte mobilização da célula T CD8 

após o exercício de alta intensidade.  

Interessante verificar que embora o nosso estudo avaliasse a reposta tardia 

(crônica) em até 6 meses de treino, os resultados também demonstraram maior 

adaptação da função imunitária no caso de CD8 mas não no caso de CD4. Assim, 

parece que tanto a nível agudo quanto crónico os linfócitos T CD8 serão mais sensíveis 

ao exercício. Os resultados sugerem ainda que em termos agudos haverá uma 

imunosupressão temporária destes linfócitos mas que posteriormente com a adaptação 

crónica ao treino poderá existir reforço da função imune, até um nível superior ao 

observado no estado pré-treino. 

Contrariamente, um estudo de Shiu (2016), com 2 semanas com treinamento intervalado 

de alta intensidade, com homens saudáveis das Forças Armada Canadense, demonstrou 

que logo após a prática dos exercícios ocorre uma redução da população de células T 

CD4 e células T CD8, mas que ambas voltam ao estado de repouso após 60 minutos. 

Após duas semanas de HIIT a destituição de subconjuntos linfócitos T, foi inalterada 

em comparação ao estado pré treino, o que é consistente com o observado como 

adaptação crônica no nosso estudo. 
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Outros três estudos longitudinais, mas de duração bem inferior à do nosso estudo, 

demonstraram resultados diferentes, alguns sendo consistentes com os do nosso estudo 

e outros divergindo. Baganha (2009) observou o comportamento durante 8 semanas 

com atletas do ciclismo e verificou uma diminuição não significativa na contagem de 

linfócitos T CD4 e CD8. Estes resultados vão de encontro aos nossos na medida em que 

verificamos no presente estudo uma linfopenia não significativa após 2 meses (T2), por 

comparação com os valores iniciais. Também os resultados de Flynn et al. (1999) 

mostraram que após um período de 10 semanas de treinamento com mulheres não foram 

observadas alterações na contagem de T CD4 e CD8, o que concorda parcialmente com 

os nossos resultados (pelo menos no que respeita ao CD4). Recordamos que no nosso 

estudo as mulheres apresentaram tendência para apresentar menores valores de CD8, 

comparativamente com os homens. No entanto, os estudos consultados na literatura não 

apresentam comparações entre sexos. 

Não encontramos na literatura estudos com Crossfit ® que medissem a resposta e a 

adaptação dos mesmos indicadores de função imune, sendo este um estudo inédito. 

Encontramos três estudos que avaliaram outros indicadores de inflamação ou agressão 

celular em praticantes de Crossfit®. 

Tibana et al (2016) reuniram nove homens treinados e avaliaram dois dias consecutivos 

de diferentes sessões de treinamento especifico do CrossFit 
®

. Notou-se que apenas uma 

sessão foi capaz de gerar estímulos a ponto de promover alterações metabólicas 

importantes, como a diminuição dos níveis de citocinas anti-inflamatório, interleucinas 

6 –IL 6 e interleucinas 10-IL10. Kliszczewicz et al (2015), em uma única sessão de 

treinamento CrossFit 
®
, comparado ao de um treino de alta intensidade na esteira, 

observaram os biomarcadores de stresse oxidativo em 10 homens treinados. Ambos os 

testes tiveram resultados parecidos, o que reforça a ideia de que o stresse oxidativo está 

mais relacionado com a intensidade do que com a modalidade. Realmente, já Krinski 

(2010) havia demonstrado que exercícios de alta intensidade e longa duração induzem 

uma linfocitose imediata, ocorrendo de forma transitória e que desaparece em um curto 

período pós exercício, e que essa duração pode durar de 3 horas a 72 horas para voltar 

ao seu estado de repouso, dependendo da intensidade aplicada. Heavens (2014) 

selecionaram indivíduos treinados em treino de força, para realizarem um protocolo de 

treino de CrossFit 
®
, que consistia em realizar 10 repetições e diminuir uma repetição a 

cada série até que fosse realizada em uma repetição, nos exercícios de powerlifiting, 
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agachamento, supino e levantamento terra, com 75% de 1RM. Foi encontrada alteração 

na interleucina 6, imediatamente após e 15 minutos após exercícios, a mioglobina se 

manteve alta imediatamente após e 15 e 60 minutos após e a creatina kinase se manteve 

alterada desde o repouso ate 60 minutos após. Os estudos anteriores levaram os autores 

à conclusão que deve-se diminuir a intensidade ou acrescentar-se dias de descanso entre 

as sessões de treinamento de Crossfit®, em função da elevada intensidade dos 

estímulos. 

Assim, quando comparados os nossos resultados com os de estudos agudos e crônicos 

realizados com exercício resistido e (ou) com exercício aeróbio de alta intensidade, 

podemos genericamente concluir que existe uma concordância, nomeadamente no que 

se refere à maior sensibilidade dos linfócitos T CD8 do que os linfócitos T CD4. 

A escassez de estudos com mulheres e os resultados que encontramos neste sexo, 

recomendam a realização de estudos com desenho rigoroso que permita comparar 

homens e mulheres. 

 

Hormonas 

No presente estudo foi observado um aumento significativo na testosterona após 6 

meses de treino, quando comparado com os valores observados antes do programa de 

treino e também com os valores observados aos 2 e 4 meses de treino. Esse aumento 

poderá ser justificado pelo fato do Crossfit® ser uma atividade de treino de intensidade 

elevada e com intervalos curtos. Efetivamente, vários estudos têm contribuído para 

reforçar esta ideia, uns realizados com Crossfit®, outros com exercício resistido e ainda 

outros com exercício aeróbio de alta intensidade.  

Mangine et al (2018), num estudo com CrossFit 
® 

, verificaram que o aumento da carga 

em volume, combinado com a utilização de exercícios usando o peso corporal mas com 

uma intensidade acrescida,  provocam uma resposta aumentada da testosterona. 

Velasco-Orjuela et al (2018) compararam as respostas hormonais entre sessões de 

treinamento de  HIIT (4 x 4 minutos a 85-95% da frequência cardíaca máxima 

intercalado com 4min de recuperação em 75-85 % da frequência cardíaca máxima), 

treinamento resistido (50-70% de uma repetição máxima 12-15 repetições por série com 

60s de recuperação) ou combinação de ambos (HIIT + resistido) em adultos sedentários 

com sobrepeso. Os dados do estudo indicam um cortisol menor e um aumento nos 
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níveis de testosterona após o HIIT. No presente estudo foi também observado uma 

diminuição significativa no cortisol após 6 meses de treino, quando comparado com os 

valores observados antes do programa de treino e também com os valores observados 

aos 2 meses de treino. 

Parece então que a natureza intervalada e de alta intensidade do Crossfit® pode ajudar a 

explicar alteração de perfil hormonal. O fato de só termos observado efeitos 

significativos após 6 meses, leva-nos a crer que esta é uma adaptação tardia. Nos 

primeiros meses após o início da prática do Crossfit® é provável que o impacto da 

carga seja muito elevado e por isso o organismo demore até se acostumar a essa carga 

de treino e consiga adaptar o seu perfil hormonal. Realmente a literatura apresenta 

resultados mais rápidos na adaptação hormonal em resposta a outros tipos de treino de 

alta intensidade. Assim, os nossos resultados diferem dos observados por Nuuttila el al 

(2017) que conduziram um estudo de 8 semanas com treinamento predominantemente 

aeróbio de alta intensidade (HIIT), em 24 homens treinados em endurance e constatou 

um aumento significativo de testosterona. Herbert (2017) investigaram uma intervenção 

de 6 semanas com treinamento de HIIT em 17 atletas do sexo masculino, envolvendo 6 

sprints de 30 segundos com 3minutos de recuperação ativa. Estas 6 semanas de 

treinamento foram suficientes para aumentar a testosterona.  

Evidências preliminares sugerem que a elevação induzida pelo exercício na 

testosterona estão relacionadas com a elevações transitórias na capacidade de produção 

da força muscular. Outro pré-requisito citado como motivo para aumento da 

testosterona é a sobrecarga, de acordo com Mangine et al (2018). Kraemer et al (2005) 

também afirmam que protocolos de altos volumes, moderados e alta intensidade 

utilizando intervalos de descanso curto, tendem a produzir as maiores elevações na 

testosterona. A intensidade, por si só, também é um fator determinante para o aumento 

crônico da testosterona. Häkkinen (1998) a magnitude da resposta da testosterona ao 

exercício depende da intensidade induzida pela sessão do treinamento. McCaulley 

(2008) cita que a intensidade e intervalo entre as series influenciam na reposta da 

produção da testosterona. Ainda Häkkinen (1998) verificou em seu estudo com uma 

população de homens jovens e idosos que quanto mais massa envolvida no treinamento 

maior era a produção de testosterona.  

Assim, os nossos resultados podem ser explicados pelo fato dos WODs apresentam 

sobrecargas elevadas e as repetições são realizadas com intervalos curtos. Outro fator 
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que pode influenciar o aumento da testosterona é a quantidade músculos recrutados, e o 

Crossfit® inclui muitos movimentos que envolvem uma grande quantidade de músculos 

(ex. LPO e PWL). Existem outros fatores como a alimentação que podem ser muito 

importantes nas adaptações hormonais. Não foi possível no presente estudo fazer um 

controlo rigoroso da ingestão de nutrientes devido à longa duração do estudo. No 

entanto, conseguimos assegurar que não houvesse influência da ingestão de substâncias 

anabólicas, já que esse critério foi utilizado como motivo para exclusão do estudo. 

No presente estudo foi observado, como seria de esperar, valores superiores de 

testosterona e inferiores de cortisol, nos homens, quando comparados com as mulheres. 

As diferenças na testosterona seriam óbvias, mas no caso do cortisol essa hipótese seria 

menos evidente. Fortes (2015) afirma que a resposta do aumento da testosterona entre 

homens e mulheres é ocasionada pelas diferentes ações neuromusculares, morfológicas 

e metabólicas, sendo que os homens sofrem ação da testosterona e as mulheres do 

estrogênio. A ação direta desses hormonas influenciam na composição celular, pois os 

homens possuem uma maior massa muscular, quando comparado às mulheres, a mesma 

condição, e apesar das semelhanças nas fibras musculares, o sexo masculino possui uma 

maior quantidade de fibras do tipo II. Essas características explicam porque o sexo 

masculino produz maior quantidade de testosterona em comparação ao sexo feminino. 

Segundo Weiss (1993), os homens têm uma maior resposta ao T e ao levantamento 

de pesos, do que as mulheres. França (2006) identificou que os níveis de testosterona 

(T) e cortisol (C) são alterados conforme a intensidade e a duração do exercício físico. 

Bueno (2011) afirma que pessoas treinadas demonstram desenvolvimento do organismo 

de uma forma adaptativa para proteger o músculo e outros tecidos sensíveis aos 

glicocorticóides para evitar os efeitos deletérios e aumento do cortisol. 
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6.0 Conclusão 

 

 O Objetivo do estudo foi analisar as adaptações crónicas do sistema hormonal e 

imunológico no treinamento de 6 meses baseado no CrossFit 
®
, e permitiu concluir que:  

 * O treino baseado no CrossFit 
®
alterou os valores séricos e basais das 

hormonas testosterona e cortisol no sexo masculino. Nos linfócitos T CD8 e CD4 não 

foram observadas alterações significativas após 6 meses de prática de CrossFit 
®
, em 

ambos os sexos; 

 * Foi observado um aumento dos valores basais de testosterona no sexo 

masculino após a aplicação de 6 meses de treino baseado no CrossFit 
®
e uma 

diminuição dos valores de cortisol. 

 * Observou-se uma diminuição dos valores de linfócitos CD8 basais durante os 

primeiros 4 meses de treino baseado no CrossFit 
®
, mas voltaram aos valores iniciais 

após 6 meses, em ambos os sexos, sugerindo que existe uma adaptação do sistema 

imune ao tipo de treino. 

 * Deve-se salientar que as conclusões do presente estudo só devem ser 

extrapoladas para sujeitos com as mesmas características dos do presente estudo. 
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8. Anexos 

 

ANEXO 1 TERMO INDIVIDUAL DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Eu, Rodrigo Poderoso de Souza, responsável pela pesquisa intitulada „EFEITOS 

DO CROSSFIT NO SISTEMA IMUNOLÓGICO „, faço um convite para você 

participar como voluntario deste estudo. Ao aceitar participar da pesquisa você deverá 

realizar uma sessão experimental de exercício de força com ou sem a restrição parcial 

do fluxo sanguíneo. Os riscos envolvidos na participação deste estudo são baixos. 

Durante os testes você será acompanhado pelo pesquisador. Não haverá compensação 

financeira pela sua participação neste estudo. No entanto, você receberá um relatório 

completo sobre seu desempenho e participação, assim como do resultado final da 

pesquisa. Durante todo o período da pesquisa você possui o direito de tirar toda e 

qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. As informações desta pesquisa 

serão confidenciais, e divulgadas apenas em eventos, trabalhos acadêmicos e 

publicações científicas. Os gastos necessários para a sua participação serão assumidos 

pelos pesquisadores.  

Autorização: 

Eu, _______________________________, após a leitura completa deste documento, 

acredito estar suficientemente informado, ficando claro para mim que minha 

participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento. 

Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 

submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso 

minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do voluntario ou representante legal 

 

Dados do pesquisador: Rodrigo Poderoso de Souza, (45) 99993-0278 

rodrigoypoderoso@hotmail.com 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PREVENTIVO PARA REALIZAR 

EXERCÍCIO FÍSICO (QPREV) PAR-Q TESTE  

Nº: 

Nome: Idade: 

Data de Nascimento:           /           / Data da coleta:           /              / 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (Par-Q) 

1. Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema de coração e recomendou que você só 

praticasse atividade física sob prescrição médica? 

() Sim () Não 

2. Você sente dor no peito causada pela prática de atividade física?  

() Sim () Não 

3. Você sentiu dor no peito no último mês?   

() Sim () Não 

4. Você tende a perder a consciência ou cair como resultado do treinamento?  

() Sim () Não 

5. Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com a prática de atividades 

físicas?  

() Sim () Não 

6. Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle de sua pressão arterial ou condição 

cardiovascular?  

() Sim () Não 

7. Você tem consciência, através de sua própria experiência e/ou de aconselhamento médico, de 

alguma outra razão física que impeça a realização de atividades físicas? 

() Sim () Não 

Cascavel - PR, ______, ____________ de 20___.    Horário: __________________ 

_______________________________ 

Responsável pela coleta dos dados 

                _________________________                                      ______________________  

  Assinatura do Participante                                             Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO 3: FICHA DE ANTROPOMETRIA 

 

Nome: ________________________________ Data nasc: ___/___/___ Idade: ____ 

 

Variáveis Antropométricas: Altura: _____ cm Peso: _____ kg IMC: _____ kg/m2 

 

Perímetros: cintura/quadril____________  

 

Composição Corporal (Protocolo de Pollock): 

 

- Supra ilíaca: ______ mm    

- Abdominal: _______ mm 

- Triciptal: ________ mm 

 

Data de avaliação: _____/____/____ 

 

Avaliador: ______________________________ 

 

Anotador: _____________________________________ 

Horário: __________________ 

 

 

 

 

 

__________________________                  ___________________________ 

 Assinatura do Participante                                 Assinatura do Pesquisador  
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ANEXO 4 :ESCALA ADAPTADA OMNI-RES 
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9. Apêndices 

 

APÊNDICE 1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO A ORGANIZAÇÃO 

 

Prezado Senhor: 

 

Sirvo-me da presente para apresentar a V. Sa. O projeto de pesquisa intitulado:crossfit e 

sistema imunológico: efeitos agudos e crónicos, o qual estará desenvolvendo. 

Igualmente, solicito autorização para a realização da pesquisa no ambiente da academia 

(Box). 

 Na oportunidade, estarão sendo avaliados 60 voluntários do sexo 

masculino e feminino com experiência de seis meses em treinamento do método crossfit, 

previamente selecionados no estudo. 

 Informamos que este trabalho, por tratar de pesquisa com seres humanos está em 

cumprimento com a resolução nº 446, de 11 de agosto de 2011, do Conselho Nacional 

de Saúde e, antes de sua realização, será enviado para avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa desta Instituição, sendo realizado somente após sua aprovação. 

 

Grato pela atenção dispensada subscreve-me. 

 

 Atenciosamente 

 

___________________________ 

 Prof. Rodrigo Poderoso de Souza 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL DE INFORMAÇÃO 

Este questionário é individual com o objetivo de obter informações a seu 

respeito. Nele haverá um conjunto de perguntas relativas à sua identificação, estilo de 

vida e hábitos gerais de saúde.  

 

Nome:________________________________________________________ N.º:__ 

Data de nascimento:__________Idade (anos):_____ 

3) Usa medicamentos usualmente?   Sim □ Não □ 

4) Quais os tipos de medicamentos? ________________________________ 

5) Fuma? Sim □ Não □  

8) Diagnóstico de doenças :    □ Cardiovasculares            □ Lesão musculoesquelética  

□Infectocontagiosas                  □ Hipertensão 

10) Pratica exercícios de força? Sim □ Não □ 

Se respondeu afirmativamente à questão anterior, responda: 

Frequência semanal:_______________ Durante quanto tempo fica nessa atividade (por 

dia):___________ Há quanto tempo pratica essa atividade? ____________________ 

 


