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O Voleibol de Praia é um esporte coletivo caracterizado por sua natureza 

intermitente, exigindo capacidades como velocidade e força devido aos 

movimentos de quadra rápidos e habilidosos, intercalados com frequentes 

saltos verticais explosivos. Uma preparação adequada depende do equilíbrio 

entre a magnitude e distribuição da carga de treinamento e a recuperação 

aplicada durante a temporada. Um desequilíbrio entre carga e recuperação 

pode levar a um quadro de fadiga aguda, que pode evoluir para overreaching 

e overtraining. Nesse sentido, monitorar e controlar as cargas de treinamento 

pode auxiliar na prevenção de maladaptações e lesões/doenças. Dessa 

forma, foi realizada uma pesquisa de estudo de caso com duas jogadores 

olímpicas do VP (uma defensora e uma bloqueadora: uma com 27 anos de 

idade, 11 anos de experiência no esporte, altura 1,75, peso 87,9 e outra com 

23 anos de idade, 5 anos de experiência no esporte, altura 1,94, peso 93 kg 

tendo como objetivo descrever e analisar as cargas de treinamento realizadas 

durante a pandemia COVID-19. A carga interna de treinamento (ITL), a carga 

semanal total de treinamento (TWTL), a monotonia e o strain foram obtidas 

por meio da avaliação da percepção de esforço da sessão (PSE da sessão) 

para as 10 semanas de monitoramento. A força explosiva dos membros 

inferiores foi avaliada por meio do salto contra movimento (CMJ). A média, 

desvio padrão e coeficiente de variação (CV) de cada semana para cada 

váriavel de carga interna foi coletada. Para a defensora o range entre as 

semanas foi: TWTL (1456;6943); monotonia (0.76;1.44); tensão (1456;6943); 

PE (25.39;36.12). Para bloqueadora: TWTL (1878;5995); monotonia 

(0.80;1.37); tensão (1499;7944); PE (26.96;31.17). Pudemos notar um 

aumento substancial da ITL, TWTL e tensão em algumas semanas, em ambos 

as jogadoras. Os treinadores devem monitorar e ajustar a carga de 

treinamento de acordo com a função dos jogadores e o calendário competitivo 

de sua equipe, visando o pico de desempenho durante as competições mais 

importantes. 

 
 

Palavras-chave: Vôlei de praia, Monitoramento, Controle de carga, Treinamento. 



ABSTRACT 

X 

 

 

movements, interspersed with frequent explosive vertical jumps. Adequate 

preparation depends on the balance between the magnitude and distribution 

between load and recovery can lead to acute fatigue, which can progress to 

overreaching and overtraining. In this sense, monitoring and controlling 

training loads can help prevent maladaptations and injuries/diseases. Thus, a 

defender and one blocker: one with 27 years of age, 11 years of experience in 

experience in the sport, height 1.94, weight 93 kg aiming to describe and 

analyze the training loads performed during the COVID-19 pandemic. The 

internal training load (ITL), the total weekly training load (TWTL), the monotony 

and the strain were obtained through the evaluation of the perceived exertion 

of the session (SESS) for the 10 weeks of monitoring. The explosive strength 

mean, standard deviation and coefficient of variation (CV) of each week for 

weeks was: TWTL (1456;6943); monotony (0.76;1.44); tension (1456;6943); 

PE (25.39;36.12). For blocker: TWTL (1878;5995); monotony (0.80;1.37); 

tension (1499;7944); PE (26.96;31.17). We could see a substantial increase 

in ITL, TWTL and tension in a few weeks for both players. Coaches must 

monitor and adjust the training load according to the players' role and their 

team's competitive calendar, aiming for peak performance during the most 

 
 

 

demanding skills such as speed and strength due to fast and skillful court 
 

 

of the training load and the recovery applied during the season. An imbalance 
 

 

 

case  study  research  was  carried  out  with  two  Olympic  VP  players (one 
 

the sport, height 1.75, weight 87.9 and another with 23 years old, 5 years of 
 

 

 

 

 

of the lower limbs was assessed using the jump against movement (CMJ). The 
 

each internal load variable was collected. For the defender, the range between 
 

 

 

 

 

 

important competitions. 
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Beach Volleyball is a team sport characterized by its intermittent nature, 
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I - INTRODUÇÃO 

 
 

 
1.1. Objetivos 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 
O Voleibol de Praia (VP) é um esporte coletivo caracterizado por 

sua natureza intermitente, exigindo dos atletas capacidades como velocidade 

e força devido aos movimentos de quadra rápidos e habilidosos, intercalados 

com frequentes saltos verticais explosivos (Sheppard et al., 2009). O VP 

também exige frequentes deslocamentos entre curtos períodos de esforços 

máximos (ataque) e longos períodos de esforços submáximos 

(posicionamento para servir/receber) (Oliveira et al., 2018). Além disso, alguns 

estudos (Medeiros et al., 2014; Natali et al., 2019) relataram diferenças nas 

demandas físicas (por exemplo, número de saltos por série) ao considerar o 

papel do jogador (defensor e bloqueador). Esses são fatores determinantes 

relevantes para o alcance de alta expertise e vitórias nas partidas (Hespanhol 

et al., 2007). Dito isso, um bom planejamento do treinamento é essencial para 

garantir que, durante os períodos competitivos, os atletas apresentem ótimo 

desempenho nessas e em outras habilidades específicas do voleibol (Victor 

Hugo de Freitas et al., 2015; Victor H. Freitas et al., 2014). 

O sucesso do treinamento, por sua vez, depende do equilíbrio entre 

a magnitude e distribuição da carga de treinamento, e a recuperação aplicada 

durante a temporada (Fullagar et al., 2015; Kellmann, 2010). Segundo Oliveira 

et al. (2018), o ambiente de esportes de elite é caracterizado por demandas 

cada vez maiores impostas aos atletas. Assim, treinadores e praticantes 

buscam ferramentas de monitoramento que forneçam variáveis úteis para o 

planejamento dos treinamentos, otimizando ganhos de desempenho e 

proporcionando benefícios competitivos (Soligard et al., 2016). No VP de alto 

nível, períodos de treinamento finamente monitorados são necessários para 

melhorar o desempenho, com estímulos eficazes sendo oferecidos, 

procurando evitar lesões e doenças, como infecções do trato respiratório 

superior (Bouaziz et al., 2016; Schwellnus et al., 2016). Um desequilíbrio entre 
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carga e recuperação pode levar a um quadro de fadiga aguda, que pode 

evoluir para overreaching e overtraining (Bouaziz et al., 2016; Kreher & 

Schwartz, 2012). Além disso, há evidências sugerindo que um atleta que 

experimenta mudanças repentinas na carga de treinamento semanal estará 

em maior risco de diminuição do desempenho e lesões (Blanch & Gabbett, 

2016; Soligard et al., 2016). Nesse sentido, monitorar e controlar as cargas de 

treinamento pode auxiliar na prevenção de maladaptações e lesões/doenças 

(Nakamura et al., 2010). 

Portanto, o monitoramento a carga de treinamento dos atletas é 

essencial para determinar se eles estão se adaptando ao seu programa de 

treinamento, entendendo as respostas individuais ao treinamento, avaliando 

a fadiga e a necessidade de recuperação associada (Bourdon et al., 2017). 

Impellizzeri, Rampinini, Marcora (Impellizzeri et al., 2005) propuseram a 

quantificação das cargas de treinamento interno (ITL), que se relacionam com 

as mudanças fisiológicas e perceptuais de cada atleta resultantes da 

aplicação de uma carga externa, por ex. duração da sessão, frequência, tipo 

de treinamento (Borresen & Lambert, 2009; Soligard et al., 2016). A 

quantificação da ITL com base na apreciação de esforço da sessão e impulsos 

de treinamento derivados da frequência cardíaca tem sido usada e validada 

em várias modalidades esportivas, como futebol (Buchheit et al., 2013), futsal 

(Freitas et al., 2012), taekwondo (Haddad et al., 2011), rúgbi (Bouaziz et al., 

2016), basquete (Lupo et al., 2017) e voleibol (Freitas et al., 2014). Uma das 

vantagens de quantificar o ITL por meio da percepção subjetiva do esforço da 

sessão (PSE da sessão) é que ele é válido em vários modos de treinamento 

(força, treinamento intervalado, treinamento técnico-tático), além de estar 

significantemente correlacionado com mudanças na aptidão e desempenho 

durante os períodos de treinamento (Gil-Rey et al., 2015). 

No voleibol, a PSE da sessão é sensível para detectar mudanças 

na carga externa de treinamento (Freitas et al., 2014) e exibe aceitável 

concordância entre treinadores e jogadores (Rodríguez-Marroyo et al., 2014). 

Além disso, o monitoramento sazonal da ITL, recuperação e desempenho de 

jogadores profissionais de voleibol pode fornecer informações essenciais 

sobre o planejamento e organização do treinamento e contribuir diretamente 

para o trabalho de treinadores, equipe de força e condicionamento, 
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fisiologistas, fisioterapeutas e pesquisadores (Debien et al., 2018). No 

entanto, não foi encontrado nenhum estudo sobre o monitoramento de ITL de 

jogadores de elite do VP durante um período de treinamento específico, em 

situação de pandemia. O objetivo do nosso estudo foi descrever e analisar as 

cargas de treinamento realizadas por uma equipe olímpica de VP durante a 

pandemia COVID-19. 
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II - REVISÃO DA LITERATURA 

 

Uma melhor compreensão do monitoramento atlético demanda 

conhecimento sobre os efeitos fisiológicos do estresse na preparação física, 

pois um entendimento sólido da relação dose-resposta e de como os fatores de 

preparação do atleta afetam essa relação, pode evitar respostas negativas, 

desempenho reduzido e maladaptações, otimizando os programas de 

treinamentos dos profissionais responsáveis (McGuigan, 2017). 

 

 
1. UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE O ESTRESSE 

Com base no conceito apresentado por Bernard acerca do meio 

interno equilibrado, Cannon (1929), no início do século XX, sugeriu que a 

excitação muda o conjunto de condições internas de estado estacionário de 

um animal, que ele denominou homeostase, longe dos pontos de referência 

habituais e estáveis. Devido a secreção de catecolaminas, especificamente a 

adrenalina, uma resposta potencializada de emergência de ''combate ou fuga'' 

foi projetada para aliviar o desafio imposto, reprimir os distúrbios biológicos e 

facilitar o retorno à normalidade homeostática (Goldstein & Kopin, 2007). Uma 

década depois, Hans Selye ao observar respostas estereotipadas 

surpreendentemente semelhantes em roedores, onde as maladaptações 

observadas compartilhavam uma trajetória não específica comum, 

independentemente de os mesmos sofrerem choques elétricos, ou estarem 

cansados, famintos ou expostos a temperaturas extremas, descreveu em sua 

carta histórica para a revista Nature em 1936, uma tríade de sintomas: 

aumento adrenal, ulceração gastrointestinal e atrofia do timo, que, segundo 

ele, foram previsivelmente provocados por múltiplos insultos biológicos 

(Selye, 1998). A aparente universalidade dessa tríade patológica levou à 

formulação de Selye da síndrome de adaptação geral (Kiely, 2018). 

 
 

1.1 MODELO DA SÍNDROME DE ADAPTAÇÃO GERAL 
 

O modelo da síndrome de adaptação geral (GAS), é baseado nos 

estágios pelo qual o corpo, ou sistemas fisiológicos, seguem após algum tipo 
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de estímulo, propondo que todos os estressores resultam em uma resposta 

semelhante e que o estresse pode ser considerado uma perturbação do 

estado homeostático do corpo (Selye, 1950). O mesmo consiste 

primeiramente em uma reação de alarme, depois um estágio de resistência e 

por fim um estágio de exaustão a diversos agentes nocivos (Selye, 1998). 

Segundo McGuigan (2017), após a aplicação de um estímulo ou estresse, o 

corpo entra na fase de choque ou alarme, o que resulta em fadiga do 

treinamento. 

 
 

1.1.1 CRÍTICAS AO MODELO GAS NO ESPORTE 
 

Mesmo que os estudos de Selye nunca tenham considerado a 

aplicação de sua pesquisa a domínios esportivos, treinadores astutos 

rapidamente reconheceram sua relevância (Kiely, 2018). Os ensinamentos 

dele dominaram a compreensão acadêmica e popular do fenômeno do 

estresse e até hoje, os legados de Canon e Selye permanecem consagrados 

na ciência do treinamento, como evidenciado pela citação persistente da 

homeostase e do GAS como plataformas teóricas sobre as quais a teoria 

contemporânea do planejamento do treinamento se baseia (Turner, 2011). No 

entanto, uma tradição de pesquisa mais influenciada pela psicologia estava 

começando a navegar em seu próprio arco evolutivo simultaneamente e à 

medida que o século progredia, esses caminhos se cruzaram, surgindo 

inevitavelmente conflitos ideológicos (Mason, 1975). 

Os psicólogos interpretaram a resposta ao estresse como 

primariamente um evento cognitivo, emergindo diretamente de "uma 

incompatibilidade entre as percepções dos indivíduos sobre as demandas da 

tarefa e suas percepções de seus recursos para lidar com eles", 

diferentemente de um fenômeno puramente fisiológico e médico que Selye 

havia elaborado sobre o estresse (Kiely, 2018). A medida que os anos se 

passavam, as limitações explicativas do paradigma de Selye foram cada vez 

mais expostas, muito por efeitos demonstráveis de fatores não físicos nas 

respostas fisiológicas ao estresse e evidências cada vez mais convincentes 

de que as respostas ao estresse não foram generalizadas e inespecíficas, 

mas altamente individualizado e específico do contexto (Zachariae, 2009). 



Revisão da Literatura 

8 

 

 

 

À medida que o poder explicativo unificador do paradigma de Selye 

foi corroído, o campo se fragmentou. Nesse vácuo conceitual, várias teorias 

foram propostas, mas sem alcançar ampla aceitação (Kleckner et al., 2017). 

Esse era o estado do campo quando Sterling e Eyer (Sterling & Eyer, 1988), 

adotando idéias multidisciplinares, propuseram o conceito de alostase. 

 
1.1.2 ALOSTASE 

A alostase não se refere a um conjunto específico de condições 

homeostáticas rigidamente controladas, pois sugere que os organismos 

mantêm a estabilidade fisiológica antecipando as ''necessidades'' antes que 

elas surjam e mobilizando uma ampla variedade de acomodações 

neurológicas, biológicas e imunológicas para combater esses desafios 

emergentes (Kleckner et al., 2017). Para facilitar essa previsão, fluxos de 

informações de várias fontes são combinados com expectativas e 

experiências anteriores para estimar a ''ameaça'' representada pelos desafios 

futuros e após essa previsão, várias ações preventivas, calibradas para a 

ameaça percebida, são lançadas de forma antecipatória para proteger as 

funções atuais e futuras, promovendo a capacidade de sobrevivência (Kiely, 

2018). 

Consequentemente, e em contraste com o modelo de Selye, a 

alostase reconhece que o imperativo neurobiológico não é buscar a 

permanência homeostática ('estabilidade através da constância'), mas sim 

preservar a funcionalidade em um ambiente imprevisível e dinâmico, 

orquestrando compensações coordenadas em todo o sistema em vários 

níveis (''estabilidade através da mudança'') (McEwen, 2007). Dito isso, quando 

o estado alostático é perturbado, uma ampla variedade de subsistemas 

neurológicos e biológicos comodula colaborativamente as saídas (outputs) 

para acomodar as demandas impostas e, quando elas são drásticas ou 

persistente, impõem um ônus: uma carga alostática (McEwen, 2000). Ao 

operar com eficiência, acomodações alostáticas bem calibradas emergem 

com sensibilidade em resposta a perturbações atuais e previstas, facilitando 

a adaptação positiva para a carga alostática mínima acumulada, aumentando 

também a resiliência a futuras exposições similares ao estresse (Kiely, 2018). 
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Por outro lado, quando as respostas alostáticas são inadequadas, 

sobrecarregadas ou ativadas persistentemente, as mudanças acomodatícias 

excessivas conduzem ao acúmulo de carga alostática, aumentando o 

desgaste e resiliência a futuras imposições alostáticas, manifestadas como 

uma mistura de comprometimento psicoemocional, fisiológico, neurológico, 

imunológico e/ou comportamental, causando um desgaste neurobiológico 

progressivo (Ganzel et al., 2010). Assim, a teoria alostática sugere que, 

quando desafiado, o organismo não monta reflexamente uma resposta de 

GAS mediada biologicamente, mas em vez disso, redes emaranhadas de 

colaboradores neurais e biológicos orquestram respostas concertadas, 

implantando matrizes de mediadores sistêmicos modulados por meio de 

feedback não linear densamente interconectado e ligações de feedforward 

(McEwen, 2000). A alostase, portanto, é o conjunto complexo de processos 

emocionais, fisiológicos, imunológicos e psicológicos integrados que 

colaboram intimamente para estabelecer um novo conjunto de condições 

internas que melhor se adequam às circunstâncias atuais (Kleckner et al., 

2017). 

 

2. FADIGA 

A fadiga, segundo Halson (2014), é um fenômeno complexo e 

multifacetado que possui uma variedade de mecanismos possíveis e várias 

definições diferentes. A fadiga pode ser influenciada pelo tipo de estímulo 

(voluntário ou elétrico), tipo de contração (isométrica, isotônica e intermitente 

ou contínua), duração, frequência e intensidade do exercício e tipo de músculo 

(Sahlin, 1992). Além disso, o estado fisiológico e de treinamento do atleta e 

as condições ambientais também podem influenciar significativamente a 

fadiga. 

 
2.1 CONTÍNUO DA FADIGA 

A resposta do atleta à dosagem de treinamento pode ser pensada 

dentro de um contínuo com várias variáveis com potencial para causar 

impacto e, muitas vezes, os profissionais se esforçam para distinguir entre a 

adaptação ideal por meio de uma boa programação, e a maladaptação devido 

a excesso de carga de treinamento e fadiga excessiva (McGuigan, 2017). 
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Segundo McGuigan (2017), como não existe um ponto claro no qual as 

adaptações normais do treinamento atinjam resultados negativos ou 

maladaptações, é útil pensar na fadiga como ocorrendo em um contínuo e se 

a recuperação após o estímulo agudo do treinamento for inadequada, o atleta 

se moverá ao longo desse contínuo até um ponto em que ocorra diminuição 

do desempenho ou conseqüências negativas, como overreaching e 

overtraining (Meeusen et al., 2013). A transição da adaptação normal para a 

maladaptação é gradual e, de fato, é necessário um estado de overreaching 

para melhorar o desempenho e, reconhecendo precocemente essas 

transições, pode-se ajudar a prevenir a síndrome do overtraining (McGuigan, 

2017). 

 
2.2 OVERREACHING E OVERTRAINING 

O equilíbrio entre estímulo e recuperação é fundamental para 

garantir adaptações apropriadas ao treinamento e, durante períodos de 

overreaching, o monitoramento pode ajudar os praticantes a evitar uma 

diminuição no desempenho de seus atletas pois, embora a fadiga causada 

por um estímulo possa levar à adaptação, a recuperação inadequada após o 

estímulo pode resultar em má adaptação (Meeusen et al., 2013). Essa má 

adaptação envolve o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e todos os outros eixos 

hipotalâmicos que desempenha o papel crítico no cérebro de regular as 

respostas centrais ao estresse e ao treinamento, integrando também, os 

sinais metabólicos, nervosos e hormonais (McGuigan, 2017). A maioria da 

literatura de pesquisa apóia o conceito de que o overreaching e overtraining 

existem em um contínuo (Meeusen et al., 2013) e, quando ocorre um período 

de desempenho reduzido como resultado da aplicação de sobrecarga 

demasiada, o atleta entra em um estado de overreaching funcional (Aubry et 

al., 2014). Quando ocorre uma fadiga não planejada e desempenho reduzido 

após um período prolongado de aplicação de sobrecarga com recuperação 

inadequada, pode-se instaurar o overreaching não-funcional (Nederhof et al., 

2008). 

O overtraining é o estágio final do contínuo de fadiga e é 

identificado a partir de grandes decréscimos no desempenho e distúrbios 

psicológicos associados, que podem durar de semanas a meses, apesar de 
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longos períodos de descanso e reduções na carga de treinamento (Meeusen 

et al., 2013). Dito isso, à medida que os atletas se esforçam para melhorar 

seu desempenho, modificações na carga de treinamento como aumentos na 

frequência, duração e intensidade em vários momentos durante o ciclo de 

treinamento, para que aumente ou diminua a fadiga, dependendo da fase de 

treinamento (ou seja, linha de base ou fase de competição), tornam-se 

necessárias, garantindo que a fadiga seja programada de forma adequada, 

sendo importante tanto para as adaptações ao treinamento quanto para o 

desempenho na competição (Halson, 2014). Por isso, é importante levar em 

consideração o monitoramento da carga de treinamento para atletas de alto 

rendimento, pois uma carga de treino excessiva em um momento inoportuno, 

pode levar a resultados negativos. 

 
2.3 RAZÕES A FAVOR DO MONITORAMENTO DA CARGA DE 

TREINAMENTO 

A partir dos dados coletados, o monitoramento da carga de 

treinamento pode ajudar a perceber as mudanças no desempenho, não só 

examinando retrospectivamente as relações carga-desempenho, mas 

também permitindo o planejamento apropriado das cargas de treinamento e 

competições, podendo ajudar a aumentar a clareza e a confiança, 

minimizando o grau de incerteza associada às mudanças (Halson, 2014). De 

acordo com Bourdon et al. (2017), é importante ressaltar que o monitoramento 

de carga também é implementado para tentar reduzir o risco de lesões, 

doenças e overreaching não funcional, ajudando/informando a tomada de 

decisão do treinador sobre a disponibilidade do jogador para o treinamento. 

Há também uma série de benefícios relacionados à comunicação e 

construção de relacionamento com atletas, equipe de apoio e treinadores, 

pois quando se coleta dados para monitoramento os atletas estão envolvidos, 

podendo aumentar seu sentimento de envolvimento no programa de 

treinamento, capacitá-los e aumentar seu senso de propriedade (Halson, 

2014). 

 

2.4 QUANTIFICANDO O ESTRESSE DO TREINAMENTO 
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Os programas de treinamento de atletas podem ser quantificados 

de várias maneiras. As sessões dentro do programa de treinamento podem 

ser avaliadas de várias formas, como em termos de frequência (com que 

frequência), intensidade (quão difícil), duração (quanto tempo) e modo (tipo 

de exercício), diferentemente da carga de treinamento, que só pode ser 

quantificada como uma medida de carga externa ou interna (McGuigan, 

2017). Segundo (Bourdon et al., 2017; Wallace et al., 2009) carga externa é 

definida como o trabalho realizado pelo atleta, e carga interna é definida como 

os estressores biológicos relativos (tanto fisiológicos quanto psicológicos) 

impostos ao atleta durante o treinamento ou competição. Embora a carga 

externa seja importante para a compreensão do trabalho realizado e das 

capacidades do atleta, a carga interna ou o estresse fisiológico e psicológico 

relativo imposto também são fundamentais para determinar a carga de 

treinamento e a adaptação subsequente (Halson, 2014). Um exemplo de 

carga externa seria a potência mecânica média sustentada por um 

determinado período no ciclismo de estrada (ou seja, 400 W por 30 min) 

(Halson, 2014); já medidas como frequência cardíaca, lactato sanguíneo, 

consumo de oxigênio e esforço percebido (RPE) são comumente usadas para 

avaliar a carga interna (Bourdon et al., 2017). 

 
2.5 MÉTODOS PARA MONITORAR CARGA EXTERNA 

2.5.1 POTÊNCIA, VELOCIDADE E ACELERAÇÃO 

Para obter uma compreensão da carga externa de treinamento, 

várias tecnologias estão disponíveis para atletas e treinadores, como 

dispositivos de medição de potência (Jobson et al., 2009). As sessões de 

treinamento e a competição podem ser registrados e os dados podem ser 

analisados para fornecer informações sobre uma série de parâmetros, 

incluindo potência média, potência normalizada, velocidade e acelerações 

(Halson, 2014). 

 
2.5.2 ANÁLISE CINEMÁTICA DO DESLOCAMENTO 

Em esportes de equipe, a análise cinemática do deslocamento, 

incluindo o rastreamento do sistema de posicionamento global (GPS) e a 

análise de padrão de movimento por meio de vídeo digital (como o 
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ProZoneTM), estão se tornando cada vez mais populares para monitorar 

atletas, particularmente durante a competição (Halson, 2014). A confiabilidade 

do GPS para monitorar o movimento é influenciada por fatores como taxa de 

amostragem, velocidade e duração e tipo de tarefa e verifica-se que quanto 

maior a velocidade de movimento, menor a confiabilidade do GPS (Aughey, 

2011). Além disso, a confiabilidade também é reduzida ao avaliar tarefas que 

requerem uma mudança de direção e o GPS não quantifica a carga associada 

a saltos, chutar a bola e ações de enfrentamento (Aughey, 2011). 

Normalmente, ao usar a análise cinemática do deslocamento para 

monitoramento, limites de velocidade arbitrários são definidos (Lovell & Abt, 

2013). Essas categorias podem incluir caminhada, trote, corrida, sprint etc. 

(Aughey, 2011). Está se tornando cada vez mais comum associar dados da 

análise cinemática do deslocamento a limites de velocidade arbitrários e 

individualizados. Lovell & Abt (2013) tanto descreveram a distribuição de 

intensidade durante o jogo com base em uma abordagem individualizada, 

como demonstraram as diferenças nos dados de análise cinemática de 

deslocamento associados à aplicação de limites de velocidade arbitrários e 

individualizados (velocidades máximas predeterminadas de corrida em 

esteira). Embora esta abordagem possa ser demorada, dados recentes 

sugerem que os limites de velocidade individualizados podem fornecer 

informações praticamente significativas sobre as cargas de treinamento 

(Lovell & Abt, 2013). 

 
2.5.3 FUNÇÃO NEUROMUSCULAR 

Medidas de função neuromuscular, como o teste de salto (contra- 

movimento/salto de agachamento), desempenho de sprint e dinamometria 

isocinética e isoinercial, são frequentemente utilizadas no ambiente de 

esporte de equipe, tornando-se populares devido à simplicidade de 

administração e à quantidade mínima de fadiga adicional induzida (Twist & 

Highton, 2013). Variáveis comuns de medições de teste de salto incluem 

potência média, velocidade de pico, força de pico, altura de salto, tempo de 

vôo, tempo de contato e taxa de desenvolvimento de força (Twist & Highton, 

2013). Os equipamentos essenciais para teste de salto podem incluir tapetes 

de contato, plataformas de força portáteis ou não portáteis e encoders 
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(Halson, 2014). Como a dinamometria isocinética e isoinercial requer 

equipamento especializado e muitas vezes caro e não replica movimentos 

específicos do esporte, muitas vezes não são utilizadas em situações 

aplicadas, para fins de monitoramento (Twist & Highton, 2013). 

 
 

2.6 MÉTODOS PARA MONITORAR CARGA INTERNA 

2.6.1 ESFORÇO PERCEBIDO 

A percepção do esforço é comumente usada para monitorar o 

treinamento em atletas e, durante o exercício, concentrações hormonais, 

liberação de neurotransmissores, massa muscular recrutada, concentrações 

de substratos, características psicológicas, condições ambientais e traços de 

personalidade são fatores que contribuem para a percepção do esforço 

(Eston, 2012). Gunnar Borg projetou a escala RPE para medir diferenças 

interindividuais no esforço percebido, ajudando a determinar a intensidade do 

exercício (Borg, 1974). 

Atletas podem experimentar diferentes respostas internas com a 

mesma carga externa realizada, como por exemplo, um atacante do futebol 

americano e um corredor de maratona que terão respostas perceptuais e 

fisiológicas diferentes para executar um agachamento de 315 lb (143 kg) 

(McGuigan, 2017). Essas respostas internas diferentes podem acontecer até 

com o mesmo atleta que tem que realizar uma mesma prova após um tempo 

lesionado e, segundo McGuigan (2017), além do histórico de lesões, essas 

respostas são influenciadas pela idade, histórico de treinamento, capacidade 

física e genética. 

Algumas das mais comuns escalas para medir o RPE são a escala 

Borg 6-20, que está ancorada à frequência cardíaca do exercício; adicionando 

zero a cada número, representando a intensidade relativa da frequência 

cardíaca em batimentos por minuto, e a escala de razão de categoria CR-RPE 

(Eston, 2012). Na versão mais simples desta escala (CR-10), números de 0 a 

10 são usados. O número 0 representa nada e o 10 implica uma intensidade 

perceptiva extremamente forte (maior esforço que uma pessoa já 

experimentou), como na intensidade percebida em exercícios físicos 
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extremamente pesados como correr por alguns minutos o mais rápido 

possível ou levantar e carregar pesos extremamente pesados (Borg, 1990). 

Ao longo do tempo, foi sendo evidenciada a correlação significante 

entre valores da escala CR-RPE e medidas fisiológicas. Segundo Borg et al. 

(1987), existia uma forte correlação, porém, uma meta-análise indicou a 

validade do RPE como r = 0,62, 0,57 e 0,64 para freqüência cardíaca, lactato 

sanguíneo e consumo de oxigênio, respectivamente (Chen et al., 2002). As 

escalas de CR-RPE podem ser melhores para exercícios de alta intensidade 

nos quais a fadiga envolve respostas não lineares (por exemplo, esportes 

coletivos) e devem ser combinadas com outras medidas fisiológicas 

(frequência cardíaca, lactato, duração da sessão), para fornecer um quadro 

completo da carga interna (McGuigan, 2017). 

Outra escala CR-RPE, com valores variando de 0 a 100 (CR-100), 

também conhecida como escala centiMax, tornou-se cada vez mais utilizada 

pelos profissionais, pois assim como a escala CR-10, utiliza um conjunto de 

âncoras e descritores verbais, mas com um espectro maior de valores (0-100) 

(Fanchini et al., 2016). Ao usar o RPE pela primeira vez, os profissionais 

devem explicar o significado do esforço percebido, fornecendo um ponto de 

referência (âncoras verbais) para a representação dos valores na escala de 

intensidade, familiarizando os mesmos com a avaliação e sendo direto na 

explicação da amplitude perceptual, pois os atletas estão acostumados a uma 

variedade de intensidades de exercícios (McGuigan, 2017). Por exemplo, ao 

usar a escala CR-10, o atleta pode ser solicitado a se lembrar como é 

exercitar-se ao esforço máximo (RPE = 10), em comparação com estar em 

repouso completo (RPE = 0) (McGuigan, 2017). 

 
2.6.2 RPE DA SESSÃO 

Não existe uma forma única de se realizar o monitoramento dos 

atletas, mas profissionais e pesquisadores usam medidas de RPE em 

conjunto com outras medidas para monitorar a carga de treinamento em 

atletas. O melhor exemplo disso, e sem dúvida a ferramenta de 

monitoramento mais usada no esporte de alto desempenho, é o método RPE 

da sessão. Ao utilizar a RPE da sessão, pergunta-se ao atleta: "Como foi seu 

treino?" É importante notar que a escala RPE da sessão difere da escala CR- 
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10 (Eston, 2012), no intervalo de números e descritores verbais. A escala do 

RPE da sessão é a seguinte: 0 = repouso, 1 = muito, muito fácil, 2 = fácil, 3 = 

moderado, 4 = um tanto difícil, 5-6 = difícil, 7-9 = muito difícil e 10 = máximo 

(Foster et al., 2001). 

O método RPE da sessão, desenvolvido por Carl Foster (Foster et 

al., 2001), usa um especialista para questionar o atleta (por exemplo, a mãe 

do atleta). Na prática, várias perguntas foram usadas, mas elas parecem dar 

essencialmente o mesmo resultado (por exemplo, quão difícil foi sua sessão? 

Quão intensa foi sua sessão? Como foi seu treino, querida? (Foster et al., 

1996). O objetivo é obter a classificação global do atleta da sessão de 

treinamento, que incorpora todos os aspectos da sessão. A carga da sessão 

pode ser calculada multiplicando a duração da sessão de treinamento 

(incluindo intervalos de aquecimento, resfriamento e recuperação) pela 

intensidade do treinamento, conforme previsto pelo método de RPE da sessão 

(Foster et al., 1996, 2001). 

Por exemplo, se um atleta concluir uma sessão de treinamento com 

duração de 60 min e classificar a sessão como um tanto difícil (um RPE de 4), 

a carga da sessão será calculada como 60 × 4 = 240 unidades arbitrárias. Na 

maioria dos esportes coletivos, as sessões variam de cerca de 300 a 500 

unidades para sessões de menor intensidade e de 700 a 1.000 unidades para 

sessões de alta intensidade (ou volume). Geralmente, estudos mostram que 

a RPE da sessão é igual à média dos valores de RPE coletados durante a 

sessão de treinamento (Day et al., 2004; McGuigan et al., 2004; Singh et al., 

2007). 

Estudos demonstraram que a RPE da sessão, determinada usando 

a escala CR-100, é uma medida válida da carga interna em atletas, incluindo 

jogadores de futebol (Fanchini et al., 2016) e futebol australiano (Scott et al., 

2013). Com base nas evidências atuais, a escala de 10 pontos utilizada para 

calcular a RPE da sessão pode ser usada de forma intercambiável com a 

escala de 100 pontos (Fanchini et al., 2016). Como o RPE da sessão é uma 

medida de toda a sessão, não deve ser tomado imediatamente após a sessão 

de treinamento, pois assim, evita que elementos particularmente difíceis ou 

difíceis no final da sessão de treinamento tenham um impacto na classificação 

geral da sessão (Singh et al., 2007). Pesquisa realizada por Singh et al. (2007) 
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mostrou que 10 minutos era tempo suficiente após a conclusão do 

treinamento para obter a medida do RPE da sessão; não houve diferença 

significante das medidas tomadas a 10 e 30 minutos após a sessão. Esses 

achados foram confirmados por outros pesquisadores (Hiscock et al., 2016; 

Kraft et al., 2014; Uchida et al., 2014). A RPE da sessão foi validada em uma 

ampla gama de modos de exercício, atividades e esportes (Day et al., 2004; 

Foster et al., 1995, 2001; Lockie et al., 2012). 

A RPE da sessão demonstrou-se mais válida e confiável para medir 

a intensidade do exercício aeróbio quando comparada aos métodos baseados 

na frequência cardíaca (Foster et al., 2001). Os pesquisadores também 

descobriram que a RPE da sessão revela efetivamente a intensidade durante 

o treinamento de resistência (ou seja, levantar cargas mais pesadas com 

menos repetições foi percebido como mais difícil do que levantar cargas mais 

leves com mais repetições) (Day et al., 2004; Sweet et al., 2004). Outros 

métodos foram propostos para o uso da RPE da sessão com treinamento de 

resistência. Carga da sessão = número de repetições × RPE da sessão. Se 

um levantador de peso executar uma sessão de 120 repetições e classificar a 

sessão como difícil (RPE da sessão = 5), a carga da sessão seria 120 × 5 = 

600 unidades arbitrárias (McGuigan, 2017). 

O uso do RPE da sessão nos modos de treinamento tem algumas 

limitações. Impellizzeri et al. (2004), encontraram correlações moderadas a 

fortes (r = 0,50 a 0,85) entre a carga de treinamento calculada usando o RPE 

da sessão e os métodos baseados na frequência cardíaca em jogadores de 

futebol. Outros estudos mostraram relacionamentos mais fortes; Gabbett & 

Domrow (2007), encontraram correlações entre RPE da sessão e freqüência 

cardíaca e lactato sanguíneo em jogadores da liga de rugby de r = 0,89 er = 

0,86, respectivamente. Idealmente, os praticantes também registrariam a 

freqüência cardíaca nesses tipos de sessões de alta intensidade. Vários 

estudos agora apóiam o uso de abordagens individualizadas ao monitorar a 

carga interna (Akubat et al., 2014; Paulson et al., 2015). Os resultados de 

estudos usando RPE de sessão com treinamento de resistência são variados 

(Hiscock et al., 2016; Kraft et al., 2014). 

O treinamento de força é uma combinação complexa de exercícios 

nos quais muitas variáveis são manipuladas dependendo do objetivo. 
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Geralmente, os estudos mostraram que a RPE da sessão tem validade e 

confiabilidade aceitáveis para monitorar o treinamento de força em atletas; 

isto é, a RPE da sessão aumenta com o acréscimo da intensidade do 

treinamento, dada a mesma carga de volume e períodos de descanso entre 

as séries (Day et al., 2004; Hiscock et al., 2015). No entanto, sua validade 

para criar programas de treinamento de resistência é menos clara. Singh et 

al. (2007) compararam os protocolos de potência, força e hipertrofia e 

coletaram os valores médios da sessão e da RPE para as sessões. Quando 

variáveis de treinamento, como carga de volume e períodos de descanso 

entre séries, são manipuladas, a RPE da sessão é afetada. Um estudo de 

Pritchett et al. (2009), mostrou que o treinamento até falha concêntrica com 

60% de 1RM resultou em valores mais altos de RPE da sessão em 

comparação com 90% de 1RM. Kraft et al. (2014) mostraram que a RPE da 

sessão era significantemente maior quando o descanso entre as séries 

diminuiu de 3 minutos para 90 s com uma carga de volume correspondente. 

Foi demonstrado que a taxa de trabalho (peso levantado por unidade de 

tempo) durante o treinamento de resistência está relacionada à RPE da 

sessão (Hiscock et al., 2016). Isso levou os pesquisadores a desenvolver 

escalas de RPE que podem ser usadas para prescrever exercícios de 

resistência. Além disso, uma escala de RPE que mede repetições de reserva 

(RIR) foi investigada (Zourdos et al., 2016). Um RPE de 10 é igual a 0 RIR, 

indicando que não é possível executar mais repetições (isto é, esforço 

máximo); um RPE de 9 é igual a 1 RIR, indicando que mais uma repetição 

pode ser realizada; um RPE de 8 é igual a 2 RIR, indicando que mais duas 

repetições podem ser realizadas; até um RPE de 1, o que indica que a série 

exigiu pouco ou nenhum esforço (Zourdos et al., 2016). 

Mais pesquisas são necessárias para confirmar a eficácia dessas 

abordagens. A RPE da sessão pode ser usada para prescrever treinamento, 

revelando aos praticantes como os atletas estão percebendo o estímulo do 

treinamento. Por exemplo, RPEs de sessão consistentemente altos durante 

um período de treinamento podem indicar a necessidade de alterar o 

programa de treinamento (McGuigan, 2017). Lockie et al. (2012) investigaram 

o uso RPE da sessão para monitorar o sprint e o treinamento pliométrico, 

corroborando a hipótese de que a sobrecarga progressiva usada no programa 



 

 

 

de treinamento foi refletida nos valores de RPE da sessão, apoiando a 

utilidade da medida. As zonas de intensidade do treinamento também podem 

ser usadas como um guia aproximado do treinamento. Zonas para RPEs de 

sessão como baixo (≤3), moderado (4-6) e alto (≥7) têm sido usadas na 

pesquisa e na prática (Lovell et al., 2013; Moreira et al., 2015). Embora as 

limitações da RPE da sessão precisem ser reconhecidas, seu valor prático e 

facilidade de uso suportam fortemente seu uso como parte dos programas de 

monitoramento de atletas; porém, sua aplicação para orientar a prescrição de 

treinamento requer um estudo mais aprofundado (McGuigan, 2017). 

 
2.6.3 MONOTONIA E STRAIN 

A monotonia do treinamento refere-se ao cálculo da média das 

cargas de treinamento das sessões de um determinado período (por exemplo, 

uma semana) dividido pelo seu desvio padrão (Foster, 1998). Também 

poderia ser pensado como uma medida da repetitividade do treinamento, pois 

caso ocorra muito pouca variação na carga de treinamento dia a dia, a 

monotonia será alta. Ela é calculada considerando a carga média diária e 

dividindo-a pelo desvio padrão da carga diária, podendo esse desvio padrão 

ser calculado ao longo de um microciclo de 7 a 10 dias (McGuigan, 2017). A 

tensão (strain) de treinamento é o produto da monotonia pela carga semanal 

e pesquisas mostram que, durante períodos de alta tensão e monotonia, os 

atletas correm maior risco de doenças e lesões (Blanch & Gabbett, 2016; 

Foster, 1998; Putlur et al., 2004). Alta tensão é o produto de alta carga de 

treinamento e monotonia de alto treinamento e, ao monitorar as variáveis de 

carga, monotonia e tensão ao longo de um período, os profissionais podem 

determinar limites individuais de risco para overreaching e overtraining, 

fornecendo informações valiosas sobre os atletas (McGuigan, 2017). 
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III - METODOLOGIA 

 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa de estudo de caso. 

 
3.2 Amostra e procedimentos para convocação 

Amostra 

Duas jogadores olímpicas do VP (uma defensora e uma bloqueadora: uma 

com 27 anos de idade, 11 anos de experiência no esporte, altura 1,75, peso 

87,9 e outra com 23 anos de idade, 5 anos de experiência no esporte, altura 

1,94, peso 93 kg participaram voluntariamente deste estudo. A coleta de 

dados foi realizada durante o período da pandemia COVID-19 de julho a 

setembro de 2020, onde não ocorreram torneios. A coleta de dados fazia parte 

da rotina da equipe profissional em que as jogadoras eram avaliadas com 

frequência ao longo da temporada. Portanto, a autorização normal do comitê 

de ética não foi necessária. No entanto, para garantir a confidencialidade dos 

jogadores da equipe, todas as informações de identificação dos atletas foram 

removidas antes da análise dos dados. 

 

 
Procedimentos 

O monitoramento do ITL diário foi realizado por 10 semanas e dividido em dois 

mesociclos (primeiro: período de preparação geral em Julho/Agosto; segundo: 

período de preparação geral em Agosto/Setembro atendendo aos principais 

objetivos pré-estabelecidos pela equipe técnica (Tabela 1). O ITL diário foi 

estabelecido pelo produto entre o valor escolhido da escala de PSE (Foster et 

al., 2001; Borg, 1982) e a duração da sessão de treinamento em minutos 

(Foster et al., 2001). Cada jogador respondeu uma questão, 30 minutos após 

cada sessão de treino, “Quão (difícil) foi o seu treino?”, indicando a resposta 

na escala PSE de 0 a 10. Além do ITL diário para cada modalidade (físico e 

tático-técnico), também a carga de treinamento semanal total (TWTL) foi 

estimada somando todos os ITL de cada semana. A monotonia foi obtida pela 
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razão entre a média e o desvio padrão do ITL diário de cada semana, e a 

tensão por meio da multiplicação do resultado do TWTL pela monotonia. 

Essas variáveis foram expressas em unidades arbitrárias (UA). A PSR diária 

foi estabelecida pelo valor escolhido da escala Total Quality Recovery (TQR) 

(Kenttä & Hassmén, 1998). A escala TQR é baseada na escala Borg 6-20. Os 

atletas avaliam sua recuperação nas últimas 24 horas respondendo à 

pergunta "Qual é a sua condição agora?“ A escala foi adaptada à escala de 0 

a 10, da seguinte maneira: 0- Recuperação muito, muito ruim; 1- Recuperação 

muito ruim, 2- ; 3- Má recuperação; 4- ; 5- Recuperação razoável; 6- ; 7- Boa 

recuperação; 8- ; 9- Recuperação muito boa; 10- Recuperação muito, muito 

boa. Cada jogadora respondeu essa questão, sempre no início do dia antes 

de cada sessão de treino. A potência explosiva (PE) dos membros inferiores 

foi avaliada por meio do salto de contra movimento (CMJ). Os saltos foram 

realizados com as mãos no quadril para evitar uma ajuda dos membros 

superiores. Os testes foram realizados com um acelerômetro portátil (PUSH, 

Inc., Toronto, Canadá). Cada jogadora realizou três saltos, e as médias dos 

três saltos foram registradas (cm). As avaliações foram realizadas no início 

(segunda-feira) de cada uma das 10 semanas de treinamento. Antes do 

teste as atletas realizavam um aquecimento que consistia em 5 minutos de 

uma corrida leve, seguidos de 5 minutos de alongamentos dinâmicos (10 

repetições de caminhada de mãos com mobilidade de quadril, 10 repetições 

de agachamento com rotação torácica mais alongamento de posterior, 4 

repetições para cada lado do melhor alongamento do mundo, 4 repetições 

do exercício cair na base mais toques rápidos no chão).  

 

3.3 Tratamento estatístico 

A estatística descritiva foi utilizada na análise dos dados (média e desvio 

padrão). Para analisar a dispersão dos dados, o coeficiente de variação (CV) 

do treinamento de 10 semanas foi estimado para cada variável monitorada. 
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IV. RESULTADOS 

 
A Tabela I apresenta a descrição do treinamento físico realizado em cada 

semana, com o objetivo das sessões, a frequência de treinos, os exercícios 

prescritos, o volume, intensidade e tempo de descanso. 

Tabela I - Descrição do treinamento físico realizado em cada semana. 
 

Período Sem 1-5 Sem 6-10 

OBJETIVO DAS SESSÕES Melhorar Resistência de força Melhorar Resistência de força 
e hipertrofia muscular relativa e hipertrofia muscular relativa 

 SESSÕES DE FORÇA E POTÊNCIA  

FREQUÊNCIA 2-3 sessões por semana 
para cada rotina 

 2-3 sessões por semana 
para cada rotina 

EXERCÍCIOS Rotina 1 
Flexão plantar 

Abdução de quadril 
Adução de quadril 
Flexão de joelhos 
Levantamento terra 
Extensão de joelhos 
Leg press horizontal 

Leg press 45° 

 
Rotina 1 

Flexão plantar 
Abdução de quadril 
Adução de quadril 
Flexão de joelhos 
Levantamento terra 
Extensão de joelhos 
Leg press horizontal 

Leg press 45° 

 
Rotina 2 

Puxador frente 
Extensão de ombros unil. 
Crucifixo no crossover 
Desenvolvimento ombro 
Elevação lateral na polia 

Tríceps na polia 
Tríceps unilateral na polia 

Rosca direta na polia 

 
Rotina 2 

Puxador frente 
Extensão de ombros unil. 
Crucifixo no crossover 
Desenvolvimento ombro 
Elevação lateral na polia 

Tríceps na polia 
Tríceps unilateral na polia 

Rosca direta na polia 

VOLUME 2-4 séries 
8-12 repetições 

 
2-4 séries 

6-8 repetições 

INTENSIDADE 75-80% RM  80-90% RM 

PAUSA 1 min  1-2 min 

SESSÕES DE CONDICIONAMENTO  

FREQUÊNCIA 2-3 sessões por semana 
para cada rotina 

 2-3 sessões por semana 
para cada rotina 

EXERCÍCIOS Rotina 1 
Tiros de corrida 

 
Rotina 1 

Tiros de corrida 

VOLUME 2-5 séries 
3-10 repetições 

 
2-5 séries 

3-10 repetições 

INTENSIDADE 4-10 segundos  4-10 segundos 

PAUSA 25-50 seg entre tiros e 
2 min entre séries 

 25-50 seg entre tiros e 
2 min entre séries 

EXERCÍCIOS Rotina 2 

Saltos 
 Rotina 2 

Saltos 

VOLUME 4x5 séries 
5 repetições 

 
4x5 séries 

5 repetições 

INTENSIDADE *  * 

PAUSA 45 seg entre 5 saltos e 2 min entre 
séries 

 45 seg entre 5 saltos e 2 
min entre séries 

Legenda: *:sem descrição    
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A Tabela II apresenta o número de semanas, médias e seu desvio padrão das váriáveis monitoradas de carga interna de treinamento 

(PSR, PSE físico, PSE tático-técnico, carga semanal, monotonia e strain) de cada jogador e do total. É apresentado também o 

coeficiente de variação (CV) de cada semana pra cada váriavel de carga interna coletada, para a defensora, bloqueadora e total, 

respectivamente. 

 
Tabela II – Dados de carga interna de treinamento. 

 

Váriaveis Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 
 

 
PSR  6,33±2,08  5,80±1,48  5,17±2,48 5,00±1,87  4,80±2,28  6,00±1,41  5,00±1,58  4,60±1,67  6,25±1,26  5,80±1,10 

(CV=32,9%) (CV=25,5%) (CV=48,0%)   (CV=37,4%) (CV=47,5%) (CV=23,5%) (CV=31,6%) (CV=36,3%) (CV=20,2%) (CV=19,0%) 
 

PSE (Físico)  7,33±0,58  6,80±1,30  6,20±1,64  6,00±1,41  6,00±1,58  6,00±0,82  6,80±0,84  6,40±2,07  6,25±0,96  7,0±1,41 
(CV=7,9%) (CV=19,1%) (CV=26,5%) (CV=23,5%) (CV=26,3%) (CV=13,7%) (CV=12,4%) (CV=32,3%) (CV=15,4%) (CV=20,1%) 

 
PSE (Tát/téc) * *  8,00±*  6,25±1,71  6,50±0,58  6,33±0,58  6,25±2,22  6,50±1,29  6,50±1,00  6,75±1,26 

(CV=0%) (CV=27,4%) (CV=8,9%) (CV=9,2%) (CV=35,5%) (CV=19,8%) (CV=15,4%) (CV=18,7%) 
 

Carga semanal 1878,00±* 3614,00±* 3895,00±* 5353,00±* 5271,00±* 3804,00±* 5811,00±* 5995,00±* 5502,00±* 5604,00±* 
(CV=0%)  (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) 

 
Monotonia  0,80±*  1,37±*  1,33±*  1,29±*  1,20±*  1,03±*  1,37±*  1,21±*  1,04±*  1,04±* 

(CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) 
 

Strain  1499,00±* 4958,00±* 5183,00±* 6896,00±* 6345,00±* 3935,00±* 7944,00±* 7255,00±*  5709,00±* 5814,00±* 
(CV=0%) (CV=0%) (CV=0%)  (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) 

 

PSR  7,00±2,0  7,00±1,41  6,50±2,17  5,75±1,71  5,67±1,63  6,00±2,94  6,00±1,00  5,40±1,67  5,25±2,22  6,40±1,34 
(CV=28,6%) (CV=20,1%) (CV=33,4%) (CV=29,7%) (CV=28,7%) (CV=49%) (CV=16,7%) (CV=30,9%) (CV=42,3%) (CV=20,9%) 

 
PSE (Físico)  5,33±1,53 4,60±2,30  6,40±0,55  4,25±1,26  7,50±0,58  5,00±1,83  8,20±0,45  6,40±2,30  4,75±2,22  5,50±1,29 

(CV=28,7%) (CV=50%) (CV=8,6%) (CV=29,6%) (CV=7,7%) (CV=36,6%) (CV=5,5%) (CV=35,9%) (CV=46,7%) (CV=23,5%) 
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Strain 1477,50±30,41 3577,50±1952,32 4630,00±782,06 5033,00±2634,68 5349,50±1407,85 3752,00±258,80 7443,50±707,81 6555,50±989,24 5119,50±833,68 5146,50±944,99 

(CV=2,1%) (CV=54,6%) (CV=16,9%) (CV=52,3%) (CV=26,3%) (CV=6,9%) (CV=9,5%) (CV=15,1%) (CV=16,3%) (CV=18,3%) 
 

Legenda: PSR: Percepção subjetiva do repouso; PSE: Percepção subjetiva do esforço; Tát/Téc: Tático/Técnico; CV: Coeficiente de variação; *:Sem dados para análise. 

 
A Tabela III apresenta o número de semanas, médias e seu desvio padrão das váriáveis monitoradas de carga externa de treinamento 

(CMJpré, PSE sessão físico, PSE sessão tático-técnico, tempo total físico e tempo total tático-técnico) de cada jogador e do total. É 
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 PSE (Tát/téc) * * 7,00±* 
(CV=0%) 

4,67±2,08 
(CV=44,5%) 

4,75±0,96 
(CV=20,2%) 

4,00±1,63 
(CV=40,8%) 

6,00±2,16 
(CV=36,0%) 

5,75±0,96 
(CV=16,7%) 

6,00±0,82 
(CV=13,7%) 

5,00±1,41 
(CV=28,2%) 

Carga semanal 1456,00±* 2197,00±* 4077,00±* 3170,00±* 4354,00±* 3569,00±* 6943,00±* 5856,00±* 4530,00±* 4479,00±* 

 (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) 

Monotonia 0,76±* 1,14±* 1,09±* 0,99±* 1,32±* 0,96±* 1,44±* 1,22±* 0,99±* 1,14±* 

 (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) 

Strain 1456,00±* 2197,00±* 4077,00±* 3170,00±* 4354,00±* 3569,00±* 6943,00±* 5856,00±* 4530,00±* 4479,00±* 

 (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) (CV=0%) 

PSR 6,67±1,86 6,40±1,51 5,83±2,33 5,33±1,73 5,27±1,90 6,00±2,14 5,50±1,35 5,00±1,63 5,75±1,75 6,10±1,20 

 (CV=27,9%) (CV=23,6%) (CV=40,0%) (CV=32,5%) (CV=36,1%) (CV=35,7%) (CV=24,5%) (CV=32,6%) (CV=30,4%) (CV=19,7%) 

PSE (Físico) 6,33±1,51 5,70±2,11 6,30±1,16 5,22±1,56 6,67±1,41 5,50±1,41 7,50±0,97 6,40±2,07 5,50±1,77 6,25±1,49 

 (CV=23,9%) (CV=37%) (CV=18,4%) (CV=29,9%) (CV=21,1%) (CV=25,6%) (CV=12,9%) (CV=32,3%) (CV=32,2%) (CV=23,8%) 

PSE (Tát/téc) * * 7,50±0,71 5,57±1,90 5,63±1,19 5,00±1,73 6,13±2,03 6,13±1,13 6,25±0,89 5,78±1,56 

 (CV=9,5%) (CV=34,1%) (CV=21,1%) (CV=34,6%) (CV=33,1%) (CV=18,4%) (CV=14,2%) (CV=27,0%) 

Carga 1667,00±298,40 
semanal (CV=17,9%) 

2905,50±1002,97 3 
(CV=34,5%) 

986,00±128,69 
(CV=3,2%) 

4261,50±1543,61 4812,50±648,4 
(CV=36,2%) (CV=13,5%) 

2 3686,50±166,17 6377,00±800,44 5925,50±98,29 5016,00±687,31 
(CV=4,5%) (CV=12,6%) (CV=1,7%) (CV=13,7%) 

5041,50±795,5 
(CV=15,8%) 

Monotonia 0,78±0,03 1,25±0,16 1,21±0,17 1,14±0,21 1,26±0,08 0,99±0,05 1,41±0,05 1,21±0,01 1,02±0,04 1,09±0,07 

 (CV=3,8%) (CV=12,8%) (CV=14,0%) (CV=18,4%) (CV=6,3%) (CV=5,1%) (CV=3,5%) (CV=0,8%) (CV=3,9%) (CV=6,4%) 
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apresentado também o CV de cada semana pra cada váriavel de carga externa coletada, para a defensora, bloqueadora e total, 

respectivamente. 

 
Tabela III – Dados de carga externa de treinamento. 

 

Váriaveis Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 
 

 
CMJpre  29,40±3,90 27,95±2,20 28,02±1,23 31,17±1,13 29,01±1,20 28,72±0,99 30,67±2,76 28,94±0,76 27,91±0,53 26,96±1,39 

(CV=13,3%) (CV=7,9%) (CV=4,4%) (CV=3,6%) (CV=4,1%) (CV=3,4%) (CV=9,0%) (CV=2,6%) (CV=1,9%) (CV=5,2%) 
 

PSEsessão (Físico)  626,00±52,57  722,80±160,75   647,80±185,10   659,00±226,06   735,60±238,53   606,00±116,65  754,20±127,27 725,00±424,60 742,50±168,56 778,50±223,15 
(CV=8,4%) (CV=22,2%) (CV=28,6%) (CV=34,3%) (CV=32,4%) (CV=19,2%) (CV=16,9%)  (CV=58,6%) (CV=22,7%) (CV=28,7%) 

 

PSEsessão (Tát/téc) * *  656,00±* 514,50±199,65   585,75±99,07 460,00±69,28   510,00±186,73  592,50±137,6 633,00±170,38 622,50±194,57 
(CV=0%)  (CV=38,8%) (CV=16,9%)  (CV=15,1%) (CV=36,6%) (CV=23,2%)  (CV=26,9%) (CV=31,3%) 

 
T total (Físico)  91,33±7,02 107,00±17,76 105,80±20,87   109,20±25,59 109,80±21,06 101,00±15,10   111,20±17,46 103,00±41,12 118,0±15,38 109,5±13,70 

(CV=7,7%)  (CV=16,6%)  (CV=19,7%) (CV=23,4%)  (CV=19,2%)  (CV=15,0%) (CV=15,7%)  (CV=39,9%) (CV=13,0%) (CV=12,5%) 
 

T total (Tát/téc) * *  82,0±* 65,00±38,50 91,50±22,66 73,33±15,28  82,50±9,57  90,0±8,16 96,25±10,01 90,50±16,50 
(CV=0%) (CV=59,2%) (CV=24,8%) (CV=20,8%) (CV=11,6%) (CV=9,1%) (CV=10,4%) (CV=18,2%) 

 
CMJpre 34,71±1,22 34,49±1,42 30,96±1,69 32,84±0,59 31,27±1,13 36,12±4,30 30,81±0,52 32,16±1,97  33,18±6,50  25,39±* 

(CV=3,5%) (CV=4,1%) (CV=5,5%) (CV=1,8%) (CV=3,6%) (CV=11,9%) (CV=1,7%) (CV=6,1%) (CV=19,6%) (CV=0%) 
 

PSEsessão (Físico)  485,33±147,06  439,40±211,13  700,60±185,57 509,25±104,45  724,4±216,46 568,75±213,60 1002,60±121,43 755,20±433,51 568,00±258,59 585,50±239,20 
(CV=30,3%) (CV=48%) (CV=26,5%) (CV=20,5%) (CV=29,9%)  (CV=37,6%) (CV=12,1%) (CV=57,4%) (CV=45,5%) (CV=40,9%) 

 
PSEsessão (Tát/téc) * * 574,00±* 377,67±230,70  364,50±101,99 323,50±167,24  482,50±141,98 520,00±112,25 564,50±92,66 427,40±125,97 

(CV=0%) (CV=61,1%) (CV=28%) (CV=51,7%) (CV=29,4%) (CV=21,6%) (CV=16,4%) (CV=29,5%) 

 
T total (Físico)  90,67±7,02 99,20±20,87   108,40±21,24   122,00±11,52 98,50±35,99 114,50±11,09   122,20±12,64   107,60±39,98 122,00±12,57 105,00±28,68 

(CV=7,7%)  (CV=21%) (CV=19,6%) (CV=9,4%)  (CV=36,5%)  (CV=9,7%) (CV=10,3%) (CV=37,2%)  (CV=10,3%)  (CV=27,3%) 
 

T total (Tát/téc) * *  82,0±* 78,33±16,50 78,50±24,56  79,25±14,22  82,50±9,57  90,00±8,16 95,00±16,83 87,00±16,25 
(CV=0%)  (CV=21,1%)  (CV=31,3%) (CV=17,9%) (CV=11,6%) (CV=9,1%) (CV=17,7%) (CV=18,7%) 
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CMJpre 32,05±3,89 
(CV=12,1%) 

31,87±3,88 
(CV=12,2%) 

29,28±2,05 
(CV=7,0%) 

31,84±1,24 30,14±1,62 
(CV=3,9%) (CV=5,4%) 

31,89±4,72 30,73±1,97 30,87±2,28 
(CV=14,8%) (CV=6,4%) (CV=6,4%) 

30,55±5,03 
(CV=7,4%) 

26,44±1,34 
(CV=16,5%) 

PSEsessão (Físico) 555,67±125,27 581,10±231,53 674,20±176,93 592,44±189,40 730,44±214,61 587,38±160,57 878,40±175,76 740,10±404,85 655,25±222,56 682,00±237,71 

(CV=22,5%) (CV=39,8%) (CV=25,8%) (CV=32,0%) (CV=29,4%) (CV=27,3%) (CV=20,0%) (CV=54,7%) (CV=34,0%) (CV=34,9%) 

PSEsessão (Tát/téc) * * 615,00±57,98 455,86±207,41 475,13±150,50 382,00±144,60 496,25±154,27 556,25±137,63 598,75±132,14 514,11±180,84 

T
 

(CV=9,4%) (CV=45,5%) (CV=31,7%) (CV=37,9%) (CV=31,1%) (CV=24,7%) (CV=22,1%) (CV=35,2%) 

T total (Físico) 91,00±6,29 103,10±18,73 107,10±19,90 114,89±20,56 104,78±27,26 107,75±14,23 116,70±15,49 105,30±38,31 120,00±13,18 107,25±20,95 

 (CV=6,9%) (CV=18,2%) (CV=18,6%) (CV=17,9%) (CV=26,0%) (CV=13,2%) (CV=13,3%) (CV=36,4%) (CV=11,0%) (CV=19,5%) 

T total (Tát/téc) * * 82,00±0,00 70,00±31,18 85,00±22,95 76,71±13,74 82,50±8,86 90,00±7,56 95,63±12,84 88,56±15,41 

 (CV=0%) (CV=44,5%) (CV=27,0%) (CV=17,9%) (CV=10,7%) (CV=8,4%) (CV=13,4%) (CV=17,4%) 

 Legenda: CMJ: Countermovement jump; T: Tempo; PSE: Percepção subjetiva do esforço; Tát/Téc: Tático/Técnico; CV: Coeficiente de variação *:Sem dados para análise. 
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V. DISCUSSÃO 

 
O monitoramento da ITL através do método RPE-sessão fornece 

informações valiosas e indiretas relacionadas ao estresse fisiológico do atleta. 

No maior de nosso conhecimento sobre o assunto, este é o primeiro estudo 

monitorando ITL, TWTL, monotonia e strain, em atletas de VP no período da 

pandemia COVID-19. O estudo atual observou um maior TWTL da defensora 

durante a terceira e sétima semana quando comparado com a bloqueadora. 

A bloqueadora apresentou um TWTL substancialmente maior na primeira, 

segunda, quarta, quinta, sexta, oitava, nona e décima semana quando 

comparada a defensora. A bloqueadora teve um maior TWTL na maioria das 

semanas por conta de uma maior percepção aos esforços impostos dos 

treinamentos. 

Essa discrepância na magnitude da carga interna em resposta à 

mesma carga externa, ocorre por diversos fatores (“lastro” de treinamento, 

nível de condicionamento, fatores psicológicos etc.) (Nakamura et al., 2010). 

Uma possível resposta para a carga da defensora ser maior na terceira 

semana em comparação com a bloqueadora, pode ter sido por conta de que 

na segunda semana de treinamento, a defensora teve uma entorse no 

tornozelo, fazendo com que as cargas de treinamento fossem ajustadas e 

fosse evitado o trabalho de condicionamento que vinha sendo feito na areia 

(tabela 1). Uma adaptação do volume e da intensidade das sessões de 

treinamento da semana 2, pode ter influenciado para que a defensora 

vivenciasse diferentes esforços percebidos na semana subsequente. Além 

disso, sabe-se que mesmo uma lesão simples, pode gerar um maior estresse 

diário afetando diretamente o ITL (Schwellnus et al., 2016; Soligard et al., 

2016) e consequentemente o TWTL. 

A relação clara entre a carga de treinamento e o desempenho 

estimula os atletas a tentarem cargas de treinamento progressivamente mais 

pesadas em busca de pequenas (<2%) melhorias no desempenho que 

definem os resultados competitivos nos níveis mais altos de competição 

(Foster et al., 1996). A resposta instintiva da maioria dos atletas (bem como 

dos treinadores esportivos) a resultados competitivos ou de treinamento 

desfavoráveis é aumentar o esforço das sessões de treinamento 
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subsequentes (Foster, 1998). Porém, o aumento ou diminuição do TWTL deve 

ser de forma controlada. Blanch & Gabbett (2016), evidenciaram que 

mudanças significativas na carga de treinamento durante um curto período de 

tempo podem ser um fator de risco desencadeante de lesões. Em nosso 

estudo, o TWTL variou de forma bem acentuada em algumas semanas. 

Analizando aleatoriamente as semanas 2, 4, 6 e 7 da bloqueadora, notamos 

um aumento ou diminuição substancial do TWTL (∆=92%; ∆=37%; ∆=-28%; 

∆=53%) em relação a semana anterior de treinamento. Quando analisamos 

as mesmas semanas para a defensora, notamos essa mudança, chegando 

até quase o dobro do realizado na semana anterior (∆=51%; ∆=-22%; ∆=-18%; 

∆=94%). 

Uma diminuição da TWTL na semana 6 aconteceu pelo fato de ter 

sido uma semana recuperativa onde o objetivo das sessões do treinamento 

força mudou e que o trabalho tático-técnico deu uma diminuída na intensidade 

de treinamento. Um novo estímulo de força começou a ser dado e as atletas 

tiveram essa semana de ambientação, com isso a percepção ao esforço das 

sessões diminuíram em comum acordo com o planejamento que estava em 

vigor. O aumento gradual das cargas retomou na sétima semana tendo um 

aumento no volume do treino técnico-tático e nas cargas realizadas dentro da 

sala de treinamento de força. O aumento da percepção das atletas para as 

sessões do treinamento de força, pode ter sido devido a seus baixos níveis 

de experiência em trabalho de força, fazendo com que esse aumento nas 

cargas tenha proporcionado percepções altas de esforço. Isso poderia 

responder o fato de na semana 7 a defensora ter tido uma TWTL e ITL do 

físico maior que a bloqueadora. 

O CV do TWTL tem se apresentado como uma variável importante 

promovendo as adaptações positivas ao processo de treinamento 

(Schwellnus et al., 2016; Soligard et al., 2016). Em relação à magnitude do 

TWTL em um determinado período, Oliveira et al. (2018) relataram que o CV 

de uma dupla feminina de vôlei de praia olímpica, foi de 42,7 e 37,3%, 

bloqueadora e defensora, respectivamente. Resultado que difere de nossa 

investigação, onde o CV apresentou 28,3 e 39,6%, bloqueadora e defensora, 

respectivamente. Uma possível explicação para uma menor variação da 

bloqueadora observada na presente investigação, pode ser a falta de jogos 
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durante o período de monitoramento, levando a valores baixos de TWTL pelo 

fato de estar mais adaptada com as cargas impostas do treinamento. Quando 

a carga de treinamento em uma determinada semana (carga aguda) for maior 

que a média das últimas quatro semanas (carga crônica), o atleta estará mais 

exposto a overreaching e overtraining não funcionais, que podem ser 

conectados à ocorrência de lesões mais graves (Blanch & Gabbett, 2016; 

Malone et al., 2017; Soligard et al., 2016; Williams et al., 2017). 

Além das variáveis de carga interna, também foi avaliada a PE de 

membros inferiores, ao longo de 10 semanas (Tabela 3). A PE de membros 

inferiores com contra-movimento é uma habilidade determinante no voleibol 

de praia, pois esta tarefa exige saltos repetidos durante o jogo (Sheppard et 

al., 2009). O presente estudo não apresentou grandes diferenças no CV da 

PE entre a maioria das semanas (Tabela 3), sugerindo que o PE não foi 

sensível às diferentes cargas de treinamento. Esses nossos dados estão de 

acordo com Oliveira et al. (2018), onde também não acharam mudanças 

significativas. No entanto, duas investigações com jogadores de futsal (Freitas 

et al., 2012; Miloski et al., 2016) demonstraram um aumento notável da PE 

dos membros inferiores após o treinamento. Vale ressaltar que apenas na 

semana 9 da defensora, teve um CV de quase 20%. Isso pode ter sido pelo 

fato de uma mudança nos objetivos do treinamento de força, em conjunto com 

maiores demandas técnico-táticas das duas semanas anteriores, que 

possivelmente influenciaram em uma maior variação. 

A monotonia está relacionada à oscilação da carga de treinamento 

em um determinado período de tempo, e alguns pesquisadores sugerem 

valores acima de 2,0 UA, ou seja, baixa variação entre as cargas aplicadas, 

não favorecendo a promoção de adaptações positivas (Foster, 1998). O 

presente estudo não encontrou valores acima de 2,0 UA (Tabela 2), o que 

pode ser explicado pelo período de treinamento sem nenhuma competição. O 

fato de não ocorrer competições, contribuiu para que não necessitasse de 

sessões extras de treinamento com características restauradoras, 

aumentando assim a monotonia. Em um estudo com jogadores de futsal, o 

mesociclo com maior número de jogos foi o período com mais sessões 

restauradoras quando comparado aos mesociclos com baixo número de jogos 

(Miloski et al., 2012). 
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A tensão é caracterizada pelo estresse geral desencadeado pelo 

treinamento (Foster, 1998). Entre as semanas monitoradas, foram 

encontrados picos de strain elevados em algumas semanas (Tabela 2). Para 

a bloqueadora, nas semanas 4, 5, 7 e 8 uma tensão acima de 6000 UA foi 

registrada. Para a bloqueadora, apenas na semana 7 os valores 

ultrapassaram essa marca. Segundo Foster (1998), o alto valor de tensão 

pode estar relacionado à incidência de infecções e lesões do trato respiratório 

superior e 89% das doenças podem ser explicadas por um pico anterior no 

treinamento dessa variável. Valores diferentes aos nossos foram encontrados 

em atletas de VP (Oliveira et al., 2018), Futsal (Miloski et al., 2012) e voleibol 

(Freitas et al., 2014). 

A investigação atual descreveu a carga de treinamento de uma 

equipe olímpica de VP em um período de pandemia. Informações importantes 

foram encontradas sobre a dinâmica do ITL ao longo de um período de 

treinamento. Porém, a utilização desse método prevê a utilização de outros 

métodos para o controle do treinamento, pois quanto mais informações forem 

disponibilizadas aos treinadores e preparadores físicos, mais precisa será a 

prescrição do treinamento e a resolução das adaptações negativas. A 

presente pesquisa apresenta algumas limitações, falta de análise descritiva 

das sessões de treinamento tático-técnico, o que pode não fornecer algumas 

informações importantes sobre as respostas de aumento ou diminuição do ITL 

e TWTL ao longo das semanas. Essas limitações sugerem pesquisas 

adicionais para monitorar ITL durante o treinamento e competições, com as 

respostas adaptativas dos atletas. 
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VI. CONCLUSÕES 

 
O monitoramento da carga interna (sessão-RPE), se implementado 

longitudinalmente durante o período de treinamento, fornece informações 

sobre a adaptação da carga de treinamento para indivíduos e equipes, 

permitindo um melhor ajuste da carga externa de acordo com a função do 

jogador (defensora e bloqueadora), períodos adequados de recuperação e 

consequentemente, melhoria de desempenho. A presente investigação 

apresenta o monitoramento da carga interna da defensora e bloqueadora e 

sua comparação entre as semanas do período de treinamento. Pudemos 

notar um aumento substancial da ITL, TWTL e tensão em algumas semanas, 

em ambos as jogadoras. Os treinadores devem monitorar e ajustar a carga de 

treinamento de acordo com a função dos jogadores e o calendário competitivo 

de sua equipe, visando o pico de desempenho durante as competições mais 

importantes. 
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VII. LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

 

 
Nosso estudo não descreveu as sessões tático-técnicas e isso 

pode omitir algumas informações sobre o motivo dos aumentos ou 

diminuições das cargas de treinamento. Sugerem-se novas pesquisas 

comparando as atletas dentro do período competitivo e seus resultados 

conquistados em relação aos dados monitorados de cada semana. 
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MONITORAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO EM JOGADORAS DE VÔLEI DE PRAIA: UM ESTUDO DE 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DA PESQUISA: MONITORAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO 

EM JOGADORAS DE VÔLEI DE PRAIA: UM ESTUDO DE CASO COM UMA 

EQUIPE OLÍMPICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19. 

 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Rahí Rodrigues Nobre de Aquino 

Prezado(a) Colaborador(a), 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa, 

MONITORAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO EM JOGADORAS DE 

VÔLEI DE PRAIA: UM ESTUDO DE CASO COM UMA EQUIPE OLÍMPICA 

DURANTE A PANDEMIA COVID-19. Sua participação não é obrigatória, 

podendo desistir de participar e retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sabendo-se que você terá a garantia de não haver divulgação de 

seu nome ou de qualquer outra informação que ponha em risco sua 

privacidade e seu anonimato. 

O(s) procedimento(s) utilizado(s) serão apenas responder um rápido 

questionário que envolve baixo risco, pois são perguntas simples e ser 

submetido a alguns testes de capacidades físicas. Ocorrendo qualquer 

problema, todas as medidas cabíveis serão imediatamente tomadas. Todas 

as informações obtidas serão utilizadas somente para essa pesquisa, ficando 

em segredo. Seu nome não aparecerá em lugar algum. Quaisquer dúvidas 

poderão ser sanadas diretamente com o pesquisador. 

Nome do pesquisador responsável: Rahí Rodrigues Nobre de Aquino 

Endereço: Rua Coronel Manoel Albano, 385 Marponga, Fortaleza, Brasil. 

Telefone para contato: 85 981551417 

Horário de atendimento: 13 as 16h 

 
 

Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma 
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preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 

segue, e receberá uma via deste Termo e a outra ficará com o pesquisador. 

O participante de pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, 

deve rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE – apondo sua assinatura na última página do referido Termo. O 



 

 

pesquisador responsável deve, da mesma forma, rubricar todas as folhas do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – apondo sua assinatura 

na última página do referido Termo. 

 
 

CONSENTIMENTO PÓS ESCLARECIDO 

Pelo   presente   instrumento   que   atende   às   exigências   legais,   o 

Sr.(a)  ,  portador(a)  da  cédula  de 

identidade   , declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas 

que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços 

e procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas 

a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. E, por estar de 

acordo, assina o presente termo. 

 
Fortaleza-Ce.,  de  de    

 
 

Assinatura do participante ou Representante Legal 

Impressão dactiloscópica 

 

Assinatura do Pesquisador 


