
 

 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

EFEITO DA INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS DE BAIXA 

INTENSIDADE ENTRE PARES DE EXERCÍCIOS BASEADOS NO 

COMPLEX TRAINING 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO  
ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO NA ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

BRUNO FERNANDES FONTENELE 

 

 
 
 
Orientador: Prof. Doutor José Manuel Vilaça Maio Alves 
 

 

 

 

                                                      

 

 

VILA REAL, 2016



 

ii 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

EFEITO DA INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS DE BAIXA 

INTENSIDADE ENTRE PARES DE EXERCÍCIOS BASEADOS NO 

COMPLEX TRAINING 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO  
ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO NA ATIVIDADE 

FÍSICA 

 

 

 

BRUNO FERNANDES FONTENELE 

 

Orientador: Prof. Doutor José Manuel Vilaça Maio Alves 

 

 

 

UTAD 

Vila Real, 2016  



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Este trabalho é expressamente 

elaborado com vista à obtenção do 

grau de Mestre em Ciências do 

Desporto com Especialização em 

Atividades de Academia, nos 

termos do decreto-lei no 107/2008, 

de 25 de Junho. 



 

iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 
 Gostaria primeiramente de agradecer a Deus, por me proporcionar saúde e 
sabedoria mesmo nos momentos mais difíceis. 
  

Também agradecer a Deus por colocar pessoas tão boas em meu caminho, 
como é o caso do professor José Vilaça, que como pai nos abraçou e nos guiou nessa 
difícil trajetória até aqui sendo de fundamental importância na minha conquista, que 
conheci como professor e que ganhei como amigo. 
 
 Aos meus colegas de mestrado Paulo Uchôa, Fábio Mota, Bruno Cézar, Felipe 
Matos e João Guisasola. 
 
 Agradecer ao Bruno Howard pela disponibilidade e paciência que foram 
fundamentais nas coletas e ao Paulo Andrade por ceder o Lab-R para recolha de 
dados da plataforma. 

 
Ao professor Terêncio Abreu e toda equipe Physical Lab pela ajuda nos testes 

de força. 
 
Agradecer a toda equipe do Solar Basquete Cearense por participar como 

indivíduos do estudo. 
 
Agradeço também à minha família e base, meus pais, Luciano e Aila 

Fontenele, meus irmãos, Leonardo e Renato Fontenele, e à minha esposa, Larissa 
Fontenele por me proporcionarem esse momento e estarem sempre ao meu lado em 
todas as horas. Tudo isso foi por vocês. 

 
Obrigado a todos de coração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

v 
 

ÍNDICE GERAL 
 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................iv 

ÍNDICE DE TABELAS ...............................................................................................................vi 

LISTAS DE ABREVIATURAS ................................................................................................. vii 

1.INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 11 

2. METODOLOGIA ................................................................................................................... 16 

2.1 - Caracterização da Amostra ....................................................................................... 16 

2.2 - Tarefas e Procedimentos ........................................................................................... 16 

2.3 - Instrumentos e medições ........................................................................................... 17 

2.3.1 - Estatura ................................................................................................................. 18 

2.3.2 -Massa corporal ...................................................................................................... 18 

2.3.3 - Teste de 6 repetição máxima (6RM) ................................................................. 18 

2.3.4 – Percentagem de Gordura Estimada ................................................................. 19 

2.3.5 – Medição do Salto com Contramovimento ....................................................... 20 

2.3.6 – Avaliação da qualidade do Salto com contra movimento e Agachamento 20 

2.3.7 – Intervenções utilizadas ....................................................................................... 12 

2.3.8 – Variáveis em estudo ........................................................................................... 21 

2.4 - Tratamento Estatístico ................................................................................................ 21 

3. RESULTADOS ..................................................................................................................... 24 

4. DISCUSSÃO ......................................................................................................................... 27 

5. CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 30 

6. REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 32 

7. ANEXOS ................................................................................................................................ 37 

ANEXO I – PAR-Q TESTE.................................................................................................. 37 

ANEXO II – ANAMNESE ..................................................................................................... 38 

ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ..... 39 

ANEXO IV– DECLARAÇÃO DE HELSINQUE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

MUNDIAL (WMA) ................................................................................................................. 40 

ANEXO V – COMPOSIÇÃO CORPORAL ........................................................................ 47 

 

 

  



 

vi 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

  

 
Tabela 1 - Médias e respetivos desvios padrão das medidas antropométricas e de 6 
repetições máximas dinâmicas (6 RM) do exercício de Agachamento 
.......................................................................................................................................16 

 
Tabela 2 - Médias e respetivos desvios padrão das variáveis altura do salto com 
contra movimento, Velocidade de Saída, Força Máxima e Potência no total da amostra 
e nos dois grupos..........................................................................................................24 

 
Tabela 3 – Valores individuais da média dos 6CMJ, em cada intervenção utilizada....25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vii 
 

LISTAS DE ABREVIATURAS 

 

ACSM - American College of Sports Medicine; 

ACMJ – Altura do salto com contra movimento 

ANOVA - One-Way Análise de Variância  

AG – Exercício de Treino de Força Agachamento 

AG4DPCMJ – Intervenção 6RM do AG, 4 minutos de descanso passivo e 6CMJ 

AG4PP6CMJ – Intervenção 6RM do AG, 4 minutos a efetuar passes de peito e picado 

e 6CMJ 

AG4D4CMJ – Intervenção 6RM do AG, 4 minutos a efetuar deslocamentos defensivos 

com mudanças de direção a baixa intensidade e 6CMJ 

CT – Complex Training; 

CMJ – Salto com contra movimento; 

EP – Exercício Potenciador; 

ETBI – Exercício Técnico de Baixa intensidade; 

GTD – Gesto Técnico Desportivo; 

PPA – Potencial Pós Ativação ; 

RM - Repetição máxima; 

TDF – Taxa de Desenvolvimento de Força; 

TF - Treino de Força; 

 

 

  



 

viii 
 

RESUMO 

 

O desenvolvimento da capacidade de salto é importante na modalidade desportiva 

Basquetebol. Para o desenvolvimento dessa capacidade várias metodologias são 

utilizadas, entre elas o Complex Training (CT). O CT é baseado na existência de um 

potencial pós ativação e tem como objetivo os desenvolvimentos dos gestos técnicos 

desportivos (GTD). O CT conjuga um exercício potenciador (EP), normalmente um 

exercício do treino de força (TF), executados de forma sequencial com um intervalo 

entre si de 3 a 18 minutos. Este tempo de recuperação dificulta a sua utilização numa 

sessão de treino de Basquetebol. Baseado neste fato o objetivo do presente estudo é 

observar se a inclusão de exercícios técnicos de baixa intensidade (ETBI) entre o EP e 

o GTD melhora a performance de salto com contramovimento (CMJ), tendo em conta 

a altura alcançada, a velocidade de saída do solo (VS), a Força máxima (FM) e a 

potência (P) exercida pelo atleta no CMJ, e se o treino prévio da técnica do CMJ afeta 

o resultado das intervenções de CT usadas. Para o efeito 10 jogadores de 

Basquetebol, com uma média de 19,42±1,24 anos de idade, 192,33±0,12 cm de 

estatura, 87,89±11,89 kg de massa corporal e 9,33±2,35% de gordura estimada, foram 

divididos em 2 grupos de 5 sujeitos cada, em que no G1 realizou 3 semanas prévias 

de treino do exercício de agachamento (AG) e o G2 que para além do treino de AG 

efetuou-se, igualmente, o treino do CMJ. Após 72 horas os atletas foram sujeitos a 

uma sessão experimental onde se efetuou as seguintes intervenções, separadas entre 

si por 20 minutos, nomeadamente: 6CMJ de base; 6 repetições máximas (6RM) do 

exercício AG seguido de 4 minutos de descanso passivo e 6CMJ (AG4PCMJ); 6RM de 

AG seguido de 4 minutos a efetuar passes de peito e picados e 6CMJ (AG4PPCMJ); e 

6RM de AG seguido de 4 minutos deslocamentos laterais efetuados a baixa 

intensidade e 6CMJ (AG4DCMJ). Todos os CMJ foram efetuados em cima de uma 

plataforma de força de onde se retirou as variáveis em estudo. Não foram observadas 

diferenças significativas em nenhuma das variáveis em estudo entre intervenções e 

entre grupos. Contudo, quando analisado individualmente cada sujeito, nos 5 sujeitos 

do G2, 4 obtiveram melhoria na performance de salto em relação à média do CMJ de 

base e no G1 somente dois apresentaram essa melhoria. Tendo como base os 

resultados do presente estudo podemos afirmar que em atletas de Basquetebol a 

inclusão de ETBI entre os pares de exercícios do CT parece ser uma forma eficaz de 

rentabilizar a sessão de treino e ao mesmo tempo melhorar a performance de salto. O 

treino prévio da técnica de execução do GTD parece, embora não totalmente 

suportado pelo presente estudo, ser necessário para se beneficiar do CT. 

 

Palavras Chave: Complex Training, Salto com Contramovimento, Basquetebol, Treino 

de Força 
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Abstract 

 

The development of the jump capacity it is very important for the success in the 

basketball. Many methodologies are used to train this capacity, among them the 

Complex Training (CT). The CT is based on the existence of post activation potential 

(PAP) and the aim is promote the performance of the sports specific skills (SSK). The 

CT conjugates one strength training exercise (STE) to promote the PAP and one SSK 

in pairs of exercises. The time needed between the STE and the SSK to observe a 

PAP are 3 to 18 minutes. These time difficult the use of the CT in the Basketball 

training sessions. Based in this fact the aim of the present study was observe if the 

inclusion of a low intensity technical exercise (LITE) between the STE and SSK 

improve the performance of the counter movement jump (CMJ) and if the previous 

training of the technical of the CMJ effect the used of the CT interventions. For that, 10 

men, basketball players, with a mean of 19,42±1,24 years old, 192,333±0,12 cm of 

height, a 87,89±11,89 kg weight and 9,33±2,35 % of estimated body fat, were equality 

dived into 2 groups: a G1 that performed 3 weeks of training of the squat exercise (SQ) 

technic; and a G2 that in addition to the SQ technic training performed the training of 

the CMJ technic. Seventy two hours later the athletes performed a experimental 

session where was made the following interventions, separated by 20 minutes, namely: 

base 6CMJ; 6 maximal repetitions of the SQ (6SQ) followed by 4 minutes of passive 

rest and 6CMJ (SQ4PCMJ); 6SQ followed by 4 minutes performed the chest and pic 

basketball passes and 6CMJ (SQ4CP4CMJ); and 6SQ followed by 4 minutes of lateral 

displacement, performed at low intensity, and 6CMJ (SQD4CMJ). All the CMJ were 

performed under one force plate. It was not observed any statically differences in all 

variables used between interventions and groups. However, when the results of the 

CMJ were analyses for each athlete, it was observed an increment of the CMJ 

performance, with the CT interventions, in four of five athletes of the G2 and in only two 

of the G1. Based on the results of the present study we can conclude that the 

basketball players can benefit of the used of LITE between the pairs of exercises 

based on the CT and can help the organization of the basketball training session. The 

previous training of the SSK appears to be necessary to benefit from CT interventions. 

 

Key Words: Complex Training, Counter Movement Jump, Basketball, Strength 

Training 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O basquetebol é um desporto coletivo onde a capacidade dos seus atletas realizarem 

ações técnicas em potência parece influenciar significativamente o resultado final de 

uma partida (Hedrick, 1993). Desta forma, torna-se pertinente o desenvolvimento 

desta forma de manifestação de força muscular. Várias são as metodologias de treino 

de força (TF) usadas para o desenvolvimento da potência muscular em atletas, 

nomeadamente: i) o uso de cargas em torno dos 80% da 1RM, com repetições entre a 

4 e as 6, múltiplas séries e um intervalo de descanso entre séries de 150 a 300 

segundos (Cometti,  1998, 19999, Baker, 2003),; ii) em vez do uso de cargas em torno 

dos 80% da 1RM o uso de cargas em torno dos 30% da 1RM, mas com velocidade 

externa de execução elevada (Cometti, 1998, 1999; Baker, 2003); iii) o uso da 

combinação das duas últimas metodologias referidas, comumente denominado Treino 

de Contraste (Cometti,  1999, Smilios, 2005, Alves et al. 2010); iv) o treino pliométrico 

(Cronin et al., 2001; Katzamanidis.,2006; Matavulj et al., 2001); e v) o Complex 

Training (CT), que consiste no desenvolvimento de um potencial pós ativação a 

quando a execução de um gesto técnico (Docherty et al, 2004; Robbins, 2005, Santos 

& Janeiro, 2008; Alves et al., 2010; Santos & Janeira, 2010) 

O uso das metodologias anteriormente referidas tem-se revelado eficazes no 

desenvolvimento da potência muscular (Cometti, 1998). Contudo, com exceção do CT, 

a potência muscular adquirida através dessas metodologias não se transferia na sua 

totalidade para o gesto técnico desportivo (GTD) a desenvolver, criando assim um 

problema de transferência (Cometti, 1998). 

Este problema acontece devido aos ganhos de força serem específicos dos regimes 

de contração, velocidade de movimento e ângulos em que esta é treinada (Cometti, 

1998). Para se tentar resolver este problema de transferência procurou-se adicionar ao 

GTD cargas de forma a que este seja executado com maior intensidade e que os 

regimes de treino da força fossem idênticos ao do GTD a desenvolver (Cometti, 1998). 

Contudo, para o nosso sistema nervoso o GTD com carga adicional não é o GTD, mas 

sim um GTD com carga adicional mantendo-se assim o problema de transferência 

(Cometti, 1998). 

Para tentar resolver o problema de transferência anteriormente referido, surge o CT. O 

CT baseia-se no pressuposto da existência de um Potencial de Pós Ativação (PPA), 

que consiste na capacidade de um músculo ou grupo muscular exercer maior tensão 
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tendo em conta a sua contração prévia (William P. Ebben, 1998; Baker, 2003; Robbins 

2005; Baudry and Duchateau 2007; Tillin and Bishop 2009). Fisiologicamente este 

fenômeno é explicado pelo aumento da fosforilação da miosina de cadeia leve 

permitindo que os miofilamentos se tornem mais sensíveis ao cálcio, facilitando assim 

a contração muscular, e na  inibição pré-sináptica proporcionando um maior e mais 

rápido recrutamento de unidades motoras aumentando, teoricamente, a capacidade de 

gerar mais rapidamente tensão muscular (Hodgson, Docherty, & Robbins, 2005).  

Desta forma, tendo o músculo capacidade de contrair a maior intensidade e incluindo 

na metodologia de CT um GTD este seria executado a maior intensidade e 

consequentemente dava-se um efeito de treino usando o próprio GTD eliminando-se, 

assim, o problema de transferência. 

Em termos práticos o CT consiste no agrupamento em pares de exercícios, 

executados em sequência, de um exercício potenciador (EP) e um GTD a 

desenvolver. O EP é normalmente um exercício tradicional do TF, podendo ser 

executado de forma dinâmica, estática ou pliométrica (Docherty et al, 2004; Robbins, 

2005). A forma de execução mais frequente do EP é a dinâmica, com a metodologia 

de uma 1 série, de 1 a 6 repetições, com uma carga entre os 100% e os 80% da 1RM 

(Docherty et al, 2004; Robbins, 2005). Por sua vez, o GTD deve ser executado a 

seguir ao EP a maior intensidade e um intervalo de tempo a separá-los de 3 a 18 

minutos e 30 segundos, devendo este intervalo ser aferido individualmente (Clark et 

al., 2006; McBride et al., 2005; McCann & Flanagan, 2010). 

Existem vários fatores individuais que podem influenciar a observação de um PPA, 

nomeadamente: os níveis de força, observando-se maior capacidade de se observar 

um PPA em sujeitos com níveis de força máxima superiores (Baker, 2003; Chiu et al., 

2003; Duthie, Young, & Aitken, 2002; Young et al., 2001); os sujeitos do sexo feminino 

parecem apresentar uma menor capacidade de desenvolver um PPA (Chiu et al., 

2003; Rixon et al., 2007); e a experiência na execução do GTD, quanto maior mais 

evidente a observação de um PPA (Chiu et al., 2003; Rixon et al., 2007) 

Vários são os estudos que se debruçam sobre o tempo de descanso entre o EP e o 

GTD, (Jensen and Ebben 2003; Batista, Ugrinowitsch et al. 2007; Kilduff, Owen et al. 

2008; Bevan, Owen et al. 2009; Jo, Judelson et al. 2010; Batista, Roschel et al. 2011; 

Nibali, Mitchell et al. 2011; ; Lowery et al., 2012; Lim & Kong., 2013), contudo os seus 

resultados ainda não permitem determinar o tempo ideal. Este fato poderá dever-se ao 

tempo de descanso entre o EP e o GTD, para se observar um aumento da capacidade 

de execução do GTD, depender de fatores como a força máxima, a idade relativa e a 
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maestria de execução do GTD (Batista, Ugrinowitsch et al. 2007; Weber, Brown et al. 

2008). 

A amplitude de descanso entre o EP e o GTD apresentada deve-se aos fatores 

apresentados anteriormente e ao fato de embora o PPA ocorra logo após o término da 

contração muscular (Lim & Kong., 2013) para se observar um PPA efetivo no GTD é 

necessário haver um equilíbrio entre a potencialização e a fadiga provocada pelo EP 

(Batista, Ugrinowitsch et al. 2007; Weber, Brown et al. 2008). 

Este tempo de descanso entre o EP e o GTD a desenvolver torna-se um dos 

problemas na aplicação prática do CT, nomeadamente na organização da sessão de 

treino de uma modalidade desportiva coletiva como o Basquetebol. Para tentar 

minimizar este efeito Vilaça-Alves et al., (2014) incluíram entre o EP e o GTD a 

desenvolver um exercício técnico da modalidade executado a baixa intensidade 

(ETBI). Estes autores observaram que a inclusão do ETBI entre o EP e o GTD, não 

afetou negativamente o salto vertical com contra movimento (CMJ) e o Sprint aos 5 

metros, revelando assim, segundo os autores, uma forma eficaz de gestão do tempo 

da sessão de treino e permitindo desenvolver 3 componentes do treino 

simultaneamente (capacidade motora força, o ETBI e o GTD). 

Está claro na literatura que é em indivíduos com maiores níveis de força que é mais 

fácil se observar um PPA (Baker, 2003; Chiu et al., 2003; Duthie, Young, & Aitken, 

2002; YOUNG, McDOWELL, & SCARLETT, 2001). Igualmente, em sujeitos do sexo 

feminino parecem apresentar uma menor capacidade de desenvolver um PPA, assim 

como atletas com mais experiência parecem apresentar uma maior propensão para o 

desenvolvimento do PPA (Chiu et al., 2003; Rixon et al., 2007) 

Um dos aspetos que têm sido mais apontado e estudado em relação ao CT é o tempo 

de descanso entre o exercício com carga adicional e o gesto técnico desportivo a 

desenvolver, tendo sido apresentado um tempo entre 3 a 18 minutos na literatura e 

devendo este tempo ser aferido individualmente (Clark et al., 2006; McBride et al., 

2005; McCann & Flanagan, 2010). Estes tempos de descanso, entre pares de 

exercícios, baseados no CT, torna-se difíceis de aplicar em contexto de um treino de 

uma modalidade desportiva coletiva como o basquetebol. Desta forma, surge a nossa 

primeira questão de estudo: i) será que a inclusão de um exercício técnico de baixa 

intensidade entre os pares de exercícios, baseados no CT, permite manter o PPA? 

Como já foi referido anteriormente, são nos sujeitos mais experientes no gesto técnico 

a desenvolver que é mais fácil de observar um PPA. Assim sendo, levanta-se a 
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segunda questão: Será que com o treino prévio do gesto técnico explosivo a 

desenvolver e com a inclusão de um exercício de baixa intensidade entre os pares de 

exercícios, baseados no CT, se observa mais facilmente um PPA? 
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2. METODOLOGIA 

2.1 - Caracterização da Amostra  

  

 A amostra foi constituída por 10 atletas de Basquetebol com uma média de idades de 

19,42±1,24 anos, uma estatura de 192,33±0,12 cm, uma massa corporal de 

87,89±11,89 kg e uma percentagem de gordura estimada de 9,33±2,35%, divididos em 

2 grupos de 5 sujeitos cada, em que no G1 realizou 2 semanas prévias de treino do 

exercício de AG e o G2 que para além do treino do AG e do CMJ (ver tabela 1).  

Os sujeitos foram caucasianos, jogadores de Basquetebol que atuam no campeonato 

nacional na categoria sub23, com pelo menos 10 anos de prática de basquetebol e 

que não apresentem nenhuma doença ou limitação que impeça a participação no 

estudo avaliado através de uma anamnese (ver anexo II) e de um Par–Q test (ACSM, 

2010) (ver anexo I).  

 

Tabela 1 - Médias e respetivos desvios padrão das medidas antropométricas e de 6 
repetições máximas dinâmicas (6 RM) do exercício de Agachamento 

Variáveis Média ± Desvio Padrão 

 Total G1 G2 

Idade (anos) 19,42±1,24 18,83±1,17 20,00±1,10 

Massa Corporal (kg) 87,89±11,89 86,53±12,23 89,25±12,52 

Estatura (cm) 192,33±12,09 189,17±10,25 195,50±13,87 

Gordura estimada (%) 9,33±2,35 9,35±2,61 9,32±2,31 

6 RM (kg) 109,67±19,31 111,50±25,31 107,83±13,09 

Re-teste 6RM (Kg) 121,08±23,60 127,17±27,32 115,00±19,75 

 

 

2.2 - Tarefas e Procedimentos  

  

Numa reunião prévia foi esclarecido, a todos os participantes, todos os procedimentos 

e possíveis desconfortos inerentes ao presente estudo. Foi, igualmente, permitido que 

estes fizessem qualquer questão em relação a todos os procedimentos. Após este 
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procedimento, todos os sujeitos preencheram uma ParQ-teste (ACSM, 2010, Anexo I) 

e uma anamnese (Anexo II). Após serem observados que os participantes cumpriam 

os critérios de inclusão no presente estudo e não possuíam nenhum critério de 

exclusão, assinaram um termo de consentimento livre esclarecido (Anexo III), 

elaborado segundo a declaração de Helsinki, 2008, (Anexo IV) para ética na pesquisa 

em seres humanos. Seguidamente, na mesma sessão, foi efetuada a recolha das 

medidas antropométricas (estatura e massa corporal), e estimada a percentagem da 

gordura corporal. Após este procedimento, e de forma aleatória, a amostra foi dividida 

em dois grupos: i) um grupo onde foi avaliado e posteriormente treinado, durante 2 

semanas e com uma frequência semanal de 5 vezes, o padrão de execução do salto 

com contra movimento e do exercício agachamento (AG) antes das sessões 

experimentais; e ii) um grupo que só  treinou o padrão de execução do AG. Após as 2 

semanas anteriores de treino, os sujeitos da amostra foram sujeitos a 2 sessões, 

separadas 72 horas entre si, de teste e re-teste, da 6 RM do exercício de AG. Com o 

mínimo de 72 horas após a última sessão de teste, onde foi efetuada a sessão 

experimental em que foi medido a altura dos 6 CMJ, que servirá de referência de 

comparação com as alturas dos saltos das 3 intervenções seguintes: i) 6RM do AG, 4 

minutos de descanso passivo e 6CMJ (AG4DP6CMJ); ii) 6RM do AG, 4 minutos a 

efetuar passes de peito e picado e 6CMJ (AG4PP6CMJ); e iii) 6RM do AG, 4 minutos 

a efetuar deslocamentos defensivos com mudanças de direção a baixa intensidade e 

4CMJ (AG4D6CMJ). Estas intervenções foram separadas entre si por 20 minutos. 

 

2.3 - Instrumentos e medições  

Foram medidas a estatura, a massa corporal e o percentual de gordura de todos os 

participantes do estudo. Igualmente, será determinada a 6RM e a altura dos 6CMJ. 

Foram avaliados os padrões motores do AG. Os procedimentos das medições serão 

descritos a seguir. 
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2.3.1 - Estatura  

 

Para a medição da estatura, os sujeitos estavam descalços, com os pés juntos e com 

os calcanhares, o cóccix, a coluna dorsal e a parte occipital em contato com o 

estadiômetro. Foi utilizado um estadiômetro “Sanny ES 2040, American Medical do 

Brasil, Ltda, São Paulo, Brasil”. As leituras foram expressas em centímetros, 

considerando a aproximação de uma casa decimal. 

2.3.2 -Massa corporal  

 

Na obtenção da massa corporal, foi utilizada uma balança digital “Wiso W801, Wiso 

Tecnologia Esportiva Ltda, Santa Catarina, Brasil”. Os sujeitos estavam descalços, 

trajando apenas calção e camiseta, e posicionados no centro da plataforma da 

balança, imóveis. As leituras foram realizadas após estabilização dos dígitos da 

balança e a massa corporal foi expressa em Kg, com aproximação de uma casa 

decimal. 

 

2.3.3 - Teste de 6 repetição máxima (6RM)  

 

As determinações de 6RM de cada exercício seguiram o protocolo proposto por Simão 

et al., 2005, conforme descrito a seguir:  

Aquecimento de cinco a dez repetições, com carga entre 40 e 60% do máximo 

perceptível de cada indivíduo. Após um minuto de descanso, foram executadas três a 

cinco repetições com carga de 60 a 80% do máximo perceptível, seguido por mais 

dois minutos de repouso. Em seguida, foi colocada uma carga próxima da máxima 

perceptível, com a qual os indivíduos tentaram realizar seis repetições máximas. Após 

esta carga ter sido ou não vencida, houve um descanso de 5 minutos e a mesma foi 

aumentada ou diminuída, respectivamente, de acordo com a resistência de cada 

participante. A carga máxima foi aquela com a qual os indivíduos foram capazes de 

executar uma única repetição. Esse teste foi repetido após 72h, com o intuito de 

confirmar as medições, seguindo os procedimentos anteriormente referidos e 

utilizando os mesmos materiais da 1a sessão. Todo esse procedimento foram 

acompanhados por profissional com experiência em treino de força.  
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2.3.4 – Percentagem de Gordura Estimada 

 

A avaliação da percentagem de gordura estimada foi efetuada através das pregas de 

gordura sub-cutânea, com auxílio de um adipômetro científico digital "Prime Med DGi, 

Prime Med Indústria e Comércio Ltda, São Paulo, Brasil", segundo o protocolo de 7 

dobras, proposto por Jackson e Pollock (1978). Sete pregas cutâneas serão 

mensuradas: subescapular, tricipital, peitoral, axilar média, suprailíaca, abdominal e 

coxa. O software utilizado para o cálculo do percentual de gordura corporal será o 

“Physical Test, Terrazul Informática, São Paulo, Brasil” versão 8.0. 

 As pregas cutâneas foram obtidas do lado direito do corpo, pinçadas com os 

dedos polegar e indicador, a cerca de 1 cm do local previamente marcado e a leitura 

realizada 2 segundos após o pinçamento da dobra, sem largá-la, tendo o cuidado para 

que o adipômetro esteja perpendicular a prega. Foram efetuadas duas medidas no 

mesmo local, considerando-se a média de ambas como valor final, desde que elas não 

diferissem entre si mais de 0,2 mm. 

 Os pontos anatômicos utilizados para obtenção das pregas cutâneas foram: 

 • Subescapular: localizado obliquamente em relação ao eixo longitudinal, 

seguindo a orientação dos arcos costais, sendo localizada a 2 cm do ângulo inferior da 

escápula; 

 • Tricipital: localizado na parte posterior do braço, paralelamente ao eixo 

longitudinal, no ponto que compreende a metade da distância entre a borda 

superolateral do acrômio e o olecrano; 

 • Peitoral: posicionado obliquamente no ponto médio de uma linha imaginária 

entre a parte anterior da linha da axila e o mamilo; 

 • Axilar média: localizado transversalmente ao eixo longitudinal, entre a linha 

axilar média e uma linha imaginária transversal na altura do apêndice xifóide no 

esterno; 

 • Suprailíaca: posicionado obliquamente em relação ao eixo longitudinal, na 

metade da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar 

média; 
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 • Abdominal: localizado paralelamente ao eixo longitudinal do corpo, 2 cm à 

direita da cicatriz umbilical; 

 • Coxa: localizado anterior e paralelamente ao eixo longitudinal da coxa; no 

meio de uma linha imaginária que segue da crista ilíaca anterossuperior à borda 

superior da patela. 

 

2.3.5 – Medição do Salto com Contra Movimento 

 

Para a medição da altura do CMJ foi usado uma plataforma de força de BIOMEC400 

(EMG System do Brasil, São José dos Campos, São Paulo, Brasil). 

Foram efetuados 6 saltos consecutivos sendo registados para avaliação a média 

dos 5 saltos. O protocolo de execução dos CMJ foi o seguinte: cada sujeito iniciou com 

uma posição ereta, com a planta dos pés em contato com o tapete e mãos na crista 

ilíaca, fletiram as pernas até a articulação do joelho formar um angulo de 90º 

agachando-se (contra movimento) onde seguidamente saltam visando a altura 

máxima. Durante todas as fases do salto as duas mãos permaneceram sobre a crista 

ilíaca, para afastar qualquer influência do balanço dos braços. Durante toda a fase de 

voo, as pernas foram mantidas em extensão (Rixon et al.,2007). 

 

2.3.6 – Avaliação da qualidade do Agachamento e treino do CMJ 

 A qualidade do Agachamento foi avaliada e corrigida através “Deep Squat”, 

teste do FMS – Functional Movement Screen™, que consiste em o indivíduo realizar o 

agachamento primeiramente com os pés paralelos entre eles e separados na largura 

dos quadris, com os braços estendidos sobre a cabeça de forma que ao agachar os 

braços permaneçam para cima, o tronco fique paralelo aos fêmures e às tíbias. No 

teste podemos avaliar a estabilidade e mobilidade de quadris, joelhos e tornozelos.  

 Como exercícios corretivos, foram utilizados o próprio teste sendo realizado de 

frente para a parede com o intuito de não deixar com que o tronco se incline para 

frente e um exercício para melhorar a mobilidade do tornozelo, que o indivíduo fica em 

posição anteroposterior de frente para uma parede, ou objeto fixo, e tenta encostar o 

seu joelho na parede sem que o calcanhar desencoste do chão. Para o agachamento 
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foram realizadas 2 séries de 10 repetições e a mobilidade de tornozelo, 2 séries de 10 

repetições para cada perna. 

 Para o CMJ o treino consistiu em realizar 2 séries de 6 repetições objetivando 

alcançar a maior altura possível. 

  

2.3.7 – Intervenções utilizadas 

Foram efetuadas três conjuntos de intervenções de exercícios baseados no Complex 

Training, nomeadamente:  

- 6 repetições do exercício de agachamento, seguido de 4 minutos de descanso 

passivo sentado e, posteriormente, 6 saltos com contra movimento; 

- 6 repetições do exercício de agachamento, seguido de 4 minutos a executar o passe 

de peito e picado e, posteriormente, 6 saltos com contra movimento; 

- 6 repetições do exercício de agachamento, seguido de 4 minutos a efetuar 

deslocamentos defensivos, a uma velocidade de 60 batimentos por minuto, controlado 

por um metrônomo e, posteriormente, 6 saltos com contra movimento. 

 

2.3.8 – Variáveis em estudo 

  

As variáveis em estudo utilizadas foram fornecidas pelo software da plataforma de 

força utilizada no presente estudo, nomeadamente: 

- A altura de deslocamento do centro de gravidade (ACMJ), em centímetros; 

- A velocidade de saída do solo, em metros por segundo; 

- A Força Máxima utilizada no salto, em quantas vezes a massa corporal do 

sujeito; 

- A potência utilizada, em quantos watts por kg de massa corporal do sujeito 

utilizados no salto. 

 

 

2.4 - Tratamento Estatístico 
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Os resultados serão analisados estatisticamente utilizando-se o software 

“Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Science, Chicago, USA” versão 

21.0. Após a elaboração de uma planilha contendo todos os dados do estudo, foi 

efetuada uma avaliação crítica para identificação de valores discrepantes (outliers), 

que deverão ser eliminados visando minimizar distorções nos resultados. Foi efetuada 

posteriormente a estatística descritiva e calculadas as médias e os respectivos desvios 

padrões de cada variável. Foi usado o Coeficiente de Correlação Intraclasse para 

testar a fiabilidade da medição da 6RM no exercício de AG e foi, posteriormente, 

efetuado a verificação de normalidade de distribuição dos dados através do teste de 

Shapiro-Wilk e a esfericidade através do teste de Mauchly. Após os procedimentos 

descritos, e verificados os pressupostos da utilização de testes paramétricos, foi 

efetuada a análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas com o modelo (2 

grupos x 4 intervenções), com post-hoc de Bonferroni para a comparação das médias 

das variáveis em estudo. O nível de significância foi mantido em 5%. 
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EFEITO DA INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS DE BAIXA INTENSIDADE ENTRE 

PARES DE EXERCÍCIOS BASEADOS NO COMPLEX TRAINING 
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3. RESULTADOS 

 

Foi observado uma correlação intraclasse de r=0,87 e de r=0,85 no.G1 e G2, 

respetivamente. 

Não foram em nenhuma das variáveis analisadas efeito intervenções, interação 

intervenções x grupos e nem efeito grupo (ver tabela 2).  

 

Tabela 2 - Médias e respetivos desvios padrão das variáveis altura do salto com 
contra movimento, Velocidade de Saída, Força Máxima e Potência no total da amostra 
e nos dois grupos 

Variáveis Grupos 
Média ± Desvios Padrão 

Base AG4PCMJ AG4PPCMJ AG4DCMJ 

ACMJ (cm) 

Total (n=10) 65,89±13,28 66,89±10,80 63,25±9,89 64,10±9,25 

G1 (n=5) 69,04±14,19 60,68±7,96 60,10±8,63 61,76±9,32 

G2 (n=5) 62,74±13,07 73,10±10,13 66,40±9,59 66,44±9,59 

Velocidade 

De  

Saída (m/s) 

Total (n=10) 3,58±0,36 3,61±0,30 3,51±0,28 3,53±0,27 

G1 (n=5) 3,66±0,38 3,44±0,23 3,42±0,26 3,47±0,27 

G2 (n=5) 3,49±0,37 3,78±0,27 3,60±0,31 3,60±0,27 

Força 

Máxima 

(vezes * MC) 

Total (n=10) 2,60±0,26 2,55±0,18 2,59±0,18 2,64±0,21 

G1 (n=5) 2,63±0,30 2,56±0,15 2,57±0,11 2,65±0,14 

G2 (n=5) 2,57±0,25 2,54±0,22 2,61±0,25 2,62±0,28 

Potência 

(W/MC) 

Total (n=10) 8,04±1,81 8,21±0,96 8,01±0,92 8,15±0,91 

G1 (n=5) 8,40±1,26 7,78±0,63 7,73±0,71 7,99±0,81 

G2 (n=5) 7,68±1,11 8,65±1,10 8,29±1,10 8,31±1,07 

ACMJ – Altura do salto com contra movimento; MC – Massa Corporal; W – watts; 
Base – média dos 4 CMJ de base; AG4PCMJ – 6 repetições do exercício de 
agachamento seguido de 4 minutos de repouso passivo e seguido de 4 CMJ; 
AGPPCMJ - 6 repetições do exercício de agachamento seguido de 4 minutos a efetuar 
passes de peito e picados e seguido de 4CMJ; AG4DCMJ - 6 repetições do exercício 
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de agachamento seguido de 4 minutos a executar deslocamentos laterais a baixa 
intensidade seguido de 4CMJ 

 

Contudo, quando analisamos individualmente cada sujeito observamos que no G2 

somente 1 sujeito é que não beneficiou das intervenções usadas. Em relação aos 

sujeitos do G1 somente 2 sujeitos é que beneficiaram das intervenções usadas. 

 

Tabela 3 – Valores individuais da média dos 6CMJ, em cada intervenção utilizada 

 

Sujeitos Base AG4PCMJ AG4PPCMJ AG4DCMJ 
G1 

1 88,30 67,90 64,40 63,10 
2 52,20 57,90 57,70 61,50 
3 61,60 48,20 46,00 46,30 
4 65,10 63,00 65,60 70,20 
5 78,00 66,40 66,80 67,70 

G2 

6 47,00 56,30 49,60 51,10 
7 64,80 79,90 68,50 66,30 
8 71,20 81,90 80,30 74,20 
9 52,20 75,10 67,80 65,70 

10 78,50 72,30 65,80 74,90 

Base – média dos 6 CMJ de base; AG4PCMJ – 6 repetições do exercício de 
agachamento seguido de 4 minutos de repouso passivo e seguido de 6 CMJ; 
AGPPCMJ - 6 repetições do exercício de agachamento seguido de 4 minutos a efetuar 
passes de peito e picados e seguido de 6CMJ; AG4DCMJ - 6 repetições do exercício 
de agachamento seguido de 4 minutos a executar deslocamentos laterais a baixa 
intensidade seguido de 6CMJ;  – melhoria em relação aos CMJ de base 
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4. DISCUSSÃO 

 

Através da pesquisa exaustiva nas principais bases de dados indexadas não foram 

observados artigos que observassem o efeito da inclusão de ETBI entre os pares de 

exercício baseados no CT, com exceção do estudo de Vilaça-Alves et al., 2014. Desta 

forma será difícil comparar os resultados do presente estudo com os da literatura. 

Quando comparamos os resultados do presente estudo com os do estudo de Vilaça-

Alves et al., (2014), observamos que são coincidentes. Em ambos não foram 

observadas diferenças estatísticas entre as intervenções utilizadas. No estudo de 

Vilaça-Alves et al., (2014), foram usados jovens jogadores de futebol e no presente 

estudo jogadores de basquetebol, embora com uma idade ligeiramente superior no 

presente estudo (19,42±1,24 anos versus 17,47±0,51 anos, presente estudo e Vilaça-

Alves, et al., 2014, respetivamente), parece que este tipo de intervenção ser eficaz no 

treino da capacidade de salto nos desportos coletivos. Como refere Vilaça-Alves et al., 

(2014), e corroborado pelos resultados do presente estudo, o uso desta técnica 

permite o treino simultaneamente da capacidade motora força, da explosividade e dos 

gestos desportivos explosivos a desenvolver. 

No presente estudo foi usado um intervalo de descanso entre pares de exercícios de 4 

minutos. Este intervalo de descanso parece ser eficaz no equilíbrio entre a fadiga 

causada pelo EP e o PPA causado pelo mesmo. Estes resultados vão de encontro ao 

observado e afirmado por Jessen & Ebben, (2003) e Mccann e Flanagan (2010), que 

intervalos iguais ou superiores a 4 minutos são necessários para se observar 

melhorias na performance de execução do CMJ em jovens de ambos os sexos. 

Contudo, e tal como afirmam Comyns et al., (2006), Nibali et al., (2011) e Lim & Kong., 

(2013), os tempos de intervalo entre os pares de exercícios baseados no CT devem 

ser aferidos individualmente. 

A necessidade de aferição individual do tempo de descanso entre pares de exercícios 

baseados no CT pode ser um fator que influencia a não observação de aumentos da 

performance dos GTD com as diferentes intervenções. Pois, quando se observa de 

forma individual cada sujeito no presente estudo e nos relatos dos estudos de Comyns 

et al., (2006) e Mccann e Flanagan, (2010), observa-se uma melhoria em vários 

sujeitos com a utilização do CT independentemente dos resultados médios não 

apresentarem diferenças significativas em relação aos resultados obtidos nos GTD de 

base. Desta forma recomenda-se o uso de amostras substancialmente superiores nos 
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estudos que pretendem observar os efeitos das diferentes variáveis do CT na 

performance dos GTD. Aliás, a amostra de 10 sujeitos utilizada no presente estudo é 

considerada uma limitação do mesmo. 

Quanto à utilização do treino da técnica de execução de um GTD, neste caso do CMJ, 

os dados do presente estudo não apresentam diferenças significativas entre o grupo 

que só treinou previamente o AG (G1) em relação ao grupo que realizou, para além do 

treino do Ag, o treino técnico do CMJ (G2). Este fato poderá ser devido a estarmos a 

analisar médias e a amostra ser reduzida, como aliás já consideramos limitação do 

presente estudo. Contudo, quando analisamos individualmente cada sujeito da 

amostra do presente estudo, podemos observar que em cinco sujeitos do G2, grupo 

que treinou previamente a técnica de AG e CMJ, quatro obtiveram melhorias no CMJ 

nas 3 intervenções baseadas no CT em relação ao CMJ de base. Contrariamente, no 

G1, grupo que somente treinou previamente a técnica de AG, somente dois sujeitos 

observaram melhorias no CMJ em relação ao CMJ de base e nem em todas as 

intervenções baseadas no CT.  

Devido ao fato anteriormente referido, leve-nos a dizer que parece que o treino prévio 

do GTD a desenvolver influencia a eficácia da utilização do CT na melhoria da 

performance dos GTD, tal como é influenciada pela experiência prévia no TF e nos 

níveis de força máxima dinâmica dos sujeitos analisados (Young et al., 1998, Rixon et 

al.2007). 

Desta forma recomenda-se a realização de mais estudos, com maior número de 

amostra, em vários tipos de sujeitos e em diferentes modalidades para se confirmar se 

o treino prévio da técnica de execução dos GTD beneficia os resultados provenientes 

do CT. Igualmente, mais estudos são necessários para clarificar se a inclusão de ETBI 

entre os pares de exercícios, baseados no CT, poderá ser uma boa estratégia na 

organização das sessões de treino nos jogos desportivos, de forma a que os 

treinadores possam gerir melhor o tempo disponível para treinar os seus atletas e, 

desta forma, conseguirem treinar aos mesmo tempo a capacidade motora força, a 

potência muscular e a técnica, e a potência dos GTD a desenvolver.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Tendo como base os resultados do presente estudo podemos concluir que o uso de 

exercícios de baixa intensidade entre os pares de exercícios baseados no Complex 

Training não diminui a capacidade de executar o salto com contra movimento em 

atletas de basquetebol. Igualmente, o treino prévio da técnica de salto parece ser 

necessário para e obter resultados positivos no uso do Complex Training. Contudo, 

esta última conclusão necessita ser novamente experimentado em estudos que 

utilizem um maior número de sujeitos. Aliás sendo considerado o número de sujeitos 

utilizados uma limitação do presente estudo. 

Desta forma, parece que a inclusão de exercícios de Baixa intensidade entre os pares 

de exercícios baseados no Complex Training uma boa forma de desenvolvimento da 

performance de salto e de organização dos exercícios para o desenvolvimento dos 

gestos desportivos explosivos nas sessões de treino de atletas de desportos coletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 6 

 

 
EFEITO DA INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS DE BAIXA INTENSIDADE ENTRE 

PARES DE EXERCÍCIOS BASEADOS NO COMPLEX TRAINING 

 



 

32 
 

6. REFERÊNCIAS 

 

American College of Sports Medicine; Thompson, WR, Gordon, NF, and Pescatello, 
LS. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2010.   
 

Alves, J. M. V. M., Rebelo, A. N., Abrantes, C., & Sampaio, J. (2010). Short-term 
effects of complex and contrast training in soccer players’ vertical jump, sprint, and 
agility abilities. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(4), 936–941. 

 

Baker, D. (2003). Acute effect of alternating heavy and light resistances on power 
output during upper-body complex power training. The Journal of Strength & 
Conditioning Research, 17(3), 493–497. 

 

Batista, M. A., C. Ugrinowitsch, et al. (2007). "Intermittent exercise as a conditioning 

activity to induce postactivation potentiation. Journal of Strength Condintioning 

Research. 21(3): 837-840 

 

Batista, M. A., H. Roschel, et al. (2011). Influence of strength training background on 
postactivation potentiation response. The Journal of Strength Condintioning Research 
25(9): 2496-2502. 
 

Baudry, S. and J. Duchateau (2007). "Postactivation potentiation in a human muscle: 
effect on the load-velocity relation of tetanic and voluntary shortening contractions." 
Journal of Applied Physiology 103(4): 1318-1325. 

 

Bevan, H. R., N. J. Owen, et al. (2009). Complex training in professional rugby players: 
influence of recovery time on upper-body power output. The Journal of  Strength 
Conditioning Research 23(6): 1780-1785. 

 

Chiu, L. Z. F., Fry, A. C., Weiss, L. W., Schilling, B. K., Brown, L. E., & Smith, S. L. 
(2003). Postactivation potentiation response in athletic and recreationally trained 
individuals. The Journal of Strength and Conditioning Research, 17(4), 671–677. 

 

Clark, R. A., Bryant, A. L., & Reaburn, P. (2006). The acute effects of a single set of 
contrast preloading on a loaded countermovement jump training session. The Journal 
of Strength and Conditioning Research, 20(1), 162–166. 

 

Cometti, G. Los Me ́todos modernos de Musculacio ́n. Editorial Paidotribo, Barcelona, 

Spain: 1998 



 

33 
 

Cometti, G. Fu ́tbol y musculacio ́n. INDE Publicaciones, Barcelona, Spain: 1999    

 

Comyns, T. M., Harrison, A. J., Hennessy, L. K., & Jensen, R. L. (2006). The Optimal 
Complex Training Rest Interval for Athletes From Anaerobic Sports. The Journal of 
Strength & Conditioning Research, 20(3), 471-476. 
 

Cronin, J., P. J. McNair, et al. (2001). "Velocity specificity, combination training and 
sport specific tasks." Journal of science and medicine in sport, 4(2): 168-178. 
 

Docherty, D., Robbins, D., Hodgson, M. (2004). Complex training revisited: A review of 
it is current status as a viable training approach. Stength & Conditioning, 26: 52-57 

Fatouros, I.; Jamurtas, A.; Leontsini, D.; Taxildaris, K.; Aggelousis, N.; Kostopoulos, N.; 
Buckenmeyer, P. (2000). Evaluation of plyometric exercise training, weight training and 
their combination on vertical jumping performance and leg strength. The Journal of 
Strength and Conditioning Research, 14 (4), 470 – 476 

 

French, D. N., Kraemer, W. J., & Cooke, C. B. (2003). Changes in dynamic exercise 
performance following a sequence of preconditioning isometric muscle actions. The 
Journal of Strength and Conditioning Research, 17(4), 678–685. 

 

Hedrick, A. (1993). SPORTS-SPECIFIC: Strength and Power Training for Basketball. : 
Strength & Conditioning Journal. 

 

Hodgson, M., Docherty, D., & Robbins, D. (2005). Post-activation potentiation: 
underlying physiology and implications for motor performance. Sports medicine, 35(7), 
585–595. 

 

Kilduff, L. P., H. R. Bevan, et al. (2007). Postactivation potentiation in professional 
rugby players: optimal recovery. The Journal of Strength Condintioning Research 
21(4): 1134-1138. 

 

Kilduff, L. P., N. Owen, et al. (2008). Influence of recovery time on post-activation 
potentiation in professional rugby players. Journal of Sports Science 26(8): 795-802. 

 

Kotzamanidis, C., Chatzopoulos, D., Michailidis, C., Papaiakovou, G., & Patikas, D. 
(2005). The effect of a combined high-intensity strength and speed training program on 
the running and jumping ability of soccer players. The Journal of Strength and 
Conditioning Research, 19(2), 369–375. 

 

Lim, J.J., Kong, P. W. (2013). Effects of isometric and dynamics postactivation 



 

34 
 

potentiation protocols on maximal Sprint performance. The Journal of Strength and 
Conditioning Research.. 27(10): 2730-2736 

 

Lowery, R. P., Duncan N. M., Loenneke J. P., Sikorski E. M., Naimo M. A., Brown L. E., 
Wilson F. G., Wilson J.M.(2012). The effects of potentiating stimuli intensity under 
varying rest periods on vertical jump performance and power. The Journal of Strength 
and Conditioning Research, 26(12),3320–3325. 
 

Jensen, R. L. and W. P. Ebben (2003). Kinetic analysis of complex training rest interval 

effect on vertical jump performance. The Journal of Strength Condintioning Research, 

17(2): 345-349. 

 

Jo, E., D. A. Judelson, et al. (2010). Influence of recovery duration after a potentiating 
stimulus on muscular power in recreationally trained individuals." The Journal of 
Strength Condintioning Research, 24(2): 343-34 

 

McBride, J. M., Nimphius, S., & Erickson, T. M. (2005). The acute effects of heavy-load 
squats and loaded countermovement jumps on sprint performance. The Journal of 
Strength and Conditioning Research,19(4), 893–897. 

 

McCann, M. R., & Flanagan, S. P. (2010). The effects of exercise selection and rest 
interval on postactivation potentiation of vertical jump performance. The Journal of 
Strength and Conditioning Research. 24(5), 1285–1291. 

 

Nibali, M., J. A. Mitchell, et al. (2011). Influence of Individual Response to Recovery 
Time in Complex Training on Lower-Body Power Output.. The Journal of Strength  and 
Conditioning Research 25: S5-S6. 
 

Rixon, K. P., Lamont, H. S., & Bemben, M. G. (2007). Influence of type of muscle 
contraction, gender, and lifting experience on postactivation potentiation performance. 
The Journal of Strength and Conditioning Research, 21(2), 500–505. 

 

Robbins, D. W. (2005). Postactivation potentiation and its practical applicability: a brief 
review. The Journal of strength and conditioning research, 19(2), 453–458. 
doi:10.1519/R-14653.1 

 

Simão, R., Farinatti, P., Pollito, M.D., Viveiros, L., Fleck, S. J., (2007). Influence of 
exercise order on the number of repetitons performed and perceived exertion during 
resistance exercise women. The Journal of Strength and Conditioning Research, 21(1), 
23-28. 



 

35 
 

Tillin, N. A. and D. Bishop (2009). "Factors Modulating Post-Activation Potentiation and 
its Effect on Performance of Subsequent Explosive Activities." Sports Medicine 39(2): 
147-166. 
 

Vilaça-Alves, J, Azevedo, J., Saavedra, F.J., Mendes, R., Sousa, N., Uchoa, P., Dos 
Santos, P., Reis, V.M. (2014). Does the inclusion of low intensity exercises in complex 
training affects jump and Sprint performance? NSCA IV International Conference 2014. 
Human performance development through strength and conditioning. Cultura e Ciência 
en lo Deporte. 25, S10 (9), 153. 

 

Santos, E. J. A. M., & Janeira, M. A. A. S. (2012). The effects of resistance training on 
explosive strength indicators in adolescent basketball players. The Journal of Strength 
& Conditioning Research, 26(10), 2641–2647. 
 
 
Santos, E. J. A. M., & Janeira, M. A. A. S. (2008). Effects of Complex Training on 
Explosive Strength in Adolescent Male Basketball Players. The Journal of Strength & 
Conditioning Research, 22(3), 903-909. 
 
 

Smilios, I, Pilianidis, T, Sotiropoulos, K, Antonakis, M, and Tokmakidis, SP.(2005). 

Short-term effects of selected exercise and load in contrast training on vertical jump 

performance The Journal of Strength & Conditioning Research 19: 135–139.    

 

William P. Ebben, P. B. W. (1998). A Review of Combined Weight Training and 
Plyometric Training Modes: Complex Training. Strength and Conditioning Journal, 
20(5), 18–27. 

 

Young, W., Jenner, A, and Griffiths, K. (1998). Acute enhancement of power 
performance from heavy load squats. Journal of Strength and Conditioning 
Research,12, 82–84.  
 

 

 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 7 

 
EFEITO DA INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS DE BAIXA INTENSIDADE ENTRE 

PARES DE EXERCÍCIOS BASEADOS NO COMPLEX TRAINING 
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7. ANEXOS 

ANEXO I – PAR-Q TESTE 

 

Nome:_________________________________________________________  

Nasc.: ______________ Tel.: ___________________  

 

O Par-Q teste (ACSM, 2010) é formado por 7 perguntas e é individual. As 

opções de resposta são "Sim" e "Não". Caso alguma das perguntas seja respondida 

de forma afirmativa, o indivíduo não poderá ser incluído no estudo. As questões são as 

seguintes: 

  

1 - Seu médico já disse que você possui um problema cardíaco e recomendou 

atividades físicas apenas sob supervisão médica?  

2 - Você tem dor no peito provocada por atividades físicas?  

3 - - Você sentiu dor no peito no último mês?  

4 - Você já perdeu a consciência em alguma ocasião ou sofreu alguma queda em 

virtude de tontura?  

5 - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia agravar-se com a prática 

de atividades físicas?  

6 - Algum médico já lhe prescreveu medicamento para pressão arterial ou para o 

coração?  

7 - Você tem conhecimento, por informação médica ou pela própria experiência, de 

algum motivo que poderia impedi-lo de participar de atividades físicas sem supervisão 

médica? 
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ANEXO II – ANAMNESE 

 

Nome  

Data de nascimento Naturalidade Nacionalidade 

Endereço 

E-mail Telefone 

Peso Estatura 

Pratica Basquetebol? Há quanto tempo?  

Fuma? Quantos cigarros por dia? Se parou, há quanto tempo?  

Consome bebidas alcoólicas? Quais? Quantas vezes por semana?  

Possui colesterol, triglicérides ou glicose altas?  

Possui alguma alteração cardíaca? Algum parente com problemas cardíacos? Quem?  

É hipertenso?  

É diabético? Possui algum parente diabético? 

Tem problemas pulmonares?  

Toma algum tipo de medicamento? Qual?  

Fez alguma cirurgia? Qual?  

Apresenta dores na coluna, articulações ou dores musculares? Possui algum 

problema ortopédico diagnosticado?  

Tem alguma recomendação médica para prática de atividade física?  

Observações 

Declaro para os devidos fins que as respostas prestadas aqui são verdadeiras e 

poderão ser utilizadas como referência na prescrição de atividades físicas.  

 

Data:  

 

Assinatura:  
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ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu_______________________________________________ portador da carteira de 

identidade nº__________________, declaro para fui suficientemente informado das 

finalidades, benefícios esperados e riscos associados com a realização dos testes ou 

atividades. Foi-me dada à oportunidade de formular questões e colocar duvidas e 

estou na posse de informações suficientes para poder assinar o termo de 

consentimento.  

Assumo a responsabilidade de eventuais lesões ou situações de risco de saúde que 

possam resultar do fato de não apresentar declaração médica que autorize a pratica 

de atividade física. Assumo ainda a responsabilidade da ocorrência das situações 

nefastas para a minha saúde, que resultem do não comprimento das indicações 

técnicas dadas pelos responsáveis pelo estudo.  

É da minha inteira responsabilidade o não cumprimento do programa de testes de 

recomendações fornecidas pelos responsáveis pelo estudo.  

 

Vila Real_______de______2015  

 

___________________________________  

ASSINATURA 
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ANEXO IV– DECLARAÇÃO DE HELSINQUE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

MUNDIAL (WMA) 

 

Princípios Éticos para Pesquisa Médica envolvendo Seres Humanos 

 

Adotada pela 18ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial (Helsinque, 

Finlândia, Junho 1964) e emendada pela: 

29ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Tóquio, Japão, Outubro 1975 

35ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Veneza, Itália, Outubro 1983 

41ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Hong Kong, Setembro 1989 

48ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Somerset West, África do Sul, 

Outubro 1996 

52ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Edimburgo, Escócia, Outubro 

2000 

53ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Washington 2002 (Nota de 

Esclarecimento acrescentada no parágrafo 29) 

55ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Tóquio 2004 (Nota de 

Esclarecimento acrescentada no parágrafo 30) 

59ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Seul, Outubro 2008 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

1. A Associação Médica Mundial (WMA) desenvolveu a Declaração de Helsinque 

como uma declaração de princípios éticos para pesquisa médica envolvendo seres 

humanos, incluindo pesquisa em material humano identificável ou dados identificáveis. 

 

A Declaração deve ser lida como um todo e cada um de seus parágrafos constituintes 

não devem ser aplicados sem levar em consideração todos os demais parágrafos 

relevantes. 

 

2. Embora a Declaração seja dirigida principalmente aos médicos, a WMA encoraja 

outros participantes ligados à pesquisa médica envolvendo seres humanos a adotar 

estes princípios. 

 

3. É dever do médico promover e salvaguardar a saúde dos pacientes, incluindo 

aqueles envolvidos em pesquisa médica. O conhecimento e a consciência do médico 

devem ser dedicados ao cumprimento deste dever. 
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4. A Declaração de Genebra da WMA compromete o médico com as seguintes 

palavras: "A saúde do meu paciente será minha primeira consideração", e o Código 

Internacional de Ética Médica afirma que "Um médico deve agir no melhor interesse do 

paciente quando fornecer cuidados médicos". 

 

5. O progresso médico está baseado em pesquisas que fundamentalmente devem 

incluir estudos envolvendo seres humanos. Populações sub-representadas em 

pesquisas médicas devem ter acesso adequado à participação na pesquisa. 

 

6. Na pesquisa médica envolvendo seres humanos, o bem-estar de cada sujeito de 

pesquisa deve prevalecer sobre todos os demais interesses. 

 

7. O propósito primário da pesquisa médica envolvendo seres humanos é 

compreender a etiologia, o desenvolvimento e os efeitos das doenças e melhorar as 

intervenções preventivas, diagnósticas e terapêuticas (métodos, procedimentos e 

tratamentos). Até mesmo as melhores intervenções atualmente devem ser avaliadas 

continuamente por meio de pesquisas relacionadas à sua segurança, eficácia, 

eficiência, acessibilidade e qualidade. 

 

8. Na prática médica e na pesquisa médica, a maior parte das intervenções envolve 

riscos e encargos. 

 

9. A pesquisa médica está sujeita a padrões éticos que promovem o respeito por todos 

os seres humanos e protegem sua saúde e direitos. Algumas populações de pesquisa 

são particularmente vulneráveis e precisam de proteção especial. Estas incluem 

aqueles que não podem dar ou recusar consentimento por conta própria e aqueles que 

podem ser vulneráveis a coerção ou influência indevidas. 

 

10. Os médicos devem considerar as normas éticas, legais e regulatórias e os padrões 

para pesquisa envolvendo seres humanos vigentes em seus próprios países, bem 

como as normas e padrões internacionais aplicáveis. Nenhum requerimento ético, 

legal ou regulatório, seja nacional ou internacional, deve reduzir ou eliminar quaisquer 

das proteções para sujeitos de pesquisa estabelecidas nesta Declaração. 
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B. PRINCÍPIOS PARA TODA PESQUISA MÉDICA 

 

11. É dever dos médicos que participam de pesquisas médicas proteger a vida, a 

saúde, a dignidade, a integridade, o direito ao livre-arbítrio, a privacidade e a 

confidencialidade das informações pessoais dos sujeitos de pesquisa. 

 

12. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve estar em conformidade com 

os princípios científicos geralmente aceitos, ser baseada no conhecimento 

aprofundado da literatura científica, outras fontes de informação relevantes e em 

experimentação de laboratório adequada e, quando apropriado, em experimentação 

animal. O bem-estar dos animais utilizados para pesquisa deve ser respeitado. 

 

13. Uma precaução apropriada deve ser tomada na condução de pesquisa médica que 

possa prejudicar o ambiente. 

 

14. O desenho e a realização de cada pesquisa envolvendo seres humanos devem ser 

descritos claramente em um protocolo de pesquisa. O protocolo deve conter uma 

declaração das considerações éticas envolvidas e deve indicar como os princípios 

nesta Declaração foram abordados. O protocolo deve incluir informações sobre 

financiamento, patrocinadores, afiliações institucionais, outros potenciais conflitos de 

interesse, incentivos aos sujeitos e disposições para tratamento e/ou compensação 

dos sujeitos que forem prejudicados em decorrência da participação na pesquisa. O 

protocolo deve descrever os acordos para o acesso pós-estudo às intervenções 

identificadas como benéficas no estudo aos participantes ou para o acesso a outros 

cuidados ou benefícios apropriados. 

 

15. O protocolo de pesquisa deve ser submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa 

para análise, comentários, diretrizes e aprovação antes do estudo ter início. Este 

Comitê deve ser independente do pesquisador, do patrocinador e de qualquer outra 

influência indevida. Ele deve levar em consideração as leis e regulamentações do país 

ou dos países onde a pesquisa será executada, bem como as normas e padrões 

internacionais aplicáveis, porém estes não devem reduzir ou eliminar quaisquer das 

proteções para os sujeitos de pesquisa estabelecidas nesta Declaração. O Comitê 

deve ter o direito de monitorar os estudos em andamento. O pesquisador deve 

fornecer informações de monitoramento ao Comitê, especialmente informações sobre 
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quaisquer eventos adversos graves. Nenhuma mudança no protocolo deve ser 

realizada sem análise e aprovação do Comitê. 

16. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida somente por 

indivíduos com treinamento científico e qualificações apropriadas. A pesquisa em 

pacientes ou voluntários sadios requer a supervisão de um médico competente e 

devidamente qualificado ou de outro profissional da saúde. A responsabilidade pela 

proteção dos sujeitos de pesquisa deve recair sempre sobre o médico ou outro 

profissional da saúde e nunca sobre os sujeitos de pesquisa, mesmo que eles tenham 

dado seu consentimento. 

 

17. A pesquisa médica envolvendo uma população ou comunidade vulnerável ou em 

desvantagem é justificada somente se a pesquisa for capaz de atender às 

necessidades de saúde e prioridades desta população ou comunidade e se houver 

uma probabilidade razoável que esta população ou comunidade se beneficie dos 

resultados da pesquisa. 

 

18. Toda pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser precedida por uma 

avaliação cuidadosa dos possíveis riscos e encargos aos indivíduos e comunidades 

envolvidos na pesquisa em comparação com os benefícios previstos para eles e para 

outros indivíduos ou comunidades afetados pela condição sob investigação. 

 

19. Toda pesquisa médica deve estar registrada em um banco de dados acessível ao 

público antes do recrutamento do primeiro sujeito. 

 

20. Os médicos devem abster-se de participar de uma pesquisa envolvendo seres 

humanos a menos que estejam confiantes de que os riscos envolvidos foram 

adequadamente avaliados e podem ser gerenciados de forma satisfatória. Os médicos 

devem interromper um estudo imediatamente quando os riscos superarem os 

potenciais benefícios ou quando houver provas conclusivas de resultados positivos e 

benéficos. 

 

21. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida somente se a 

importância do objetivo superar os riscos e encargos inerentes aos sujeitos de 

pesquisa. 

 

22. A participação de indivíduos saudáveis como sujeitos em pesquisa médica deve 

ser voluntária. Embora possa ser apropriado consultar familiares ou líderes de 
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comunidade, nenhum indivíduo saudável deve ser incluído em uma pesquisa a menos 

que ele ou ela concorde livremente. 

23. Todas as precauções devem ser tomadas para proteger a privacidade dos sujeitos 

de pesquisa e a confidencialidade de suas informações pessoais e para minimizar o 

impacto da pesquisa sobre sua integridade física, mental e social. 

24. Em pesquisas médicas envolvendo seres humanos saudáveis, cada sujeito em 

potencial deve ser adequadamente informado dos objetivos, métodos, fontes de 

financiamento, quaisquer possíveis conflitos de interesse, afiliações institucionais do 

pesquisador, benefícios antecipados e potenciais riscos do estudo e o desconforto que 

pode estar associado e de quaisquer outros aspetos relevantes do estudo. O sujeito 

em potencial deve ser informado do direito de se recusar a participar do estudo ou de 

retirar seu consentimento para participar a qualquer momento, sem retaliação. Deve 

ser dada atenção especial às necessidades de informação específicas de cada 

potencial sujeito e aos métodos utilizados para fornecer as informações. Após 

assegurar-se que o potencial sujeito compreendeu todas as informações, o médico ou 

outro indivíduo devidamente qualificado deve então obter seu consentimento 

informado livre e esclarecido, de preferência por escrito. Se o consentimento não 

puder ser expresso por escrito, o consentimento não escrito deve ser formalmente 

documentado e testemunhado. 

 

25. Para pesquisa médica com material humano identificável ou dados identificáveis, 

os médicos devem normalmente obter o consentimento para a coleta, análise, 

armazenamento e/ou reutilização. Pode haver situações em que seria impossível ou 

impraticável obter o consentimento para determinada pesquisa ou seria uma ameaça à 

validade da pesquisa. Nestas situações, a pesquisa pode ser feita somente após a 

análise e aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

26. Ao obter o consentimento informado para participação em uma pesquisa, o médico 

deve ser particularmente cauteloso se o potencial sujeito estiver em uma relação de 

dependência com ele ou se puder consentir sob pressão. Nestas situações, o 

consentimento informado deve ser obtido por um individuo devidamente qualificado 

que seja completamente independente desta relação. 

 

27. Para um sujeito de pesquisa em potencial legalmente incompetente, o médico 

deve obter o consentimento informado do representante legal autorizado. Estes 

indivíduos não devem ser incluídos em uma pesquisa que não tenha possibilidade de 

benefício para eles, a menos que se deseje promover a saúde da população 
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representada pelo potencial sujeito, que a pesquisa não possa ser realizada com 

pessoas legalmente competentes e que a pesquisa implique em risco e encargo 

mínimos. 

 

28. Quando um potencial sujeito de pesquisa, considerado legalmente incompetente 

for capaz de concordar com decisões sobre a sua participação na pesquisa, o médico 

deve obter este assentimento além do consentimento do representante legal 

autorizado. A discordância do sujeito em potencial deve ser respeitada. 

 

29. Pesquisas envolvendo sujeitos que são física ou mentalmente incapazes de dar 

consentimento, por exemplo, pacientes inconscientes, podem ser feitas apenas se a 

condição física ou mental que o impede de dar o consentimento informado for uma 

característica necessária da população da pesquisa. Nestas circunstâncias, o médico 

deve obter o consentimento informado do representante legal autorizado. Se este 

representante não estiver disponível e se a pesquisa não puder ser adiada, o estudo 

pode prosseguir sem o consentimento informado desde que as razões específicas 

para envolver sujeitos com uma condição que os torna incapazes de dar 

consentimento informado tenham sido informadas no protocolo de pesquisa e o estudo 

tenha sido aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa. O consentimento para 

permanecer na pesquisa deve ser obtido o mais rapidamente possível do sujeito ou de 

um representante legal autorizado. 

 

30. Autores, editores e as editoras têm obrigações éticas no que diz respeito à 

publicação dos resultados da pesquisa. Os autores têm o dever de tornar públicos os 

resultados de suas pesquisas em seres humanos e são responsáveis pela integridade 

e precisão de seus relatos. Eles devem aderir às diretrizes aceitas para relato ético. 

Os resultados negativos e inconclusivos, bem como os positivos, devem ser 

publicados ou de alguma outra forma disponibilizados ao público. Fontes de 

financiamento, afiliações institucionais e conflitos de interesse devem ser declarados 

na publicação. Os relatórios de pesquisa em desacordo com os princípios desta 

Declaração não devem ser aceitos para publicação. 

 

C. PRINCÍPIOS ADICIONAIS PARA PESQUISA MÉDICA COMBINADA COM 

CUIDADO MÉDICO 

 

31. O médico poderá combinar pesquisa médica com cuidado médico apenas na 

medida em que a pesquisa for justificada por seu potencial valor profilático, 
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diagnóstico e terapêutico e se o médico tiver boas razões para acreditar que a 

participação na pesquisa não afetará negativamente a saúde dos pacientes que atuam 

como sujeitos de pesquisa. 

 

32. Os benefícios, riscos, encargos e eficácia de uma nova intervenção devem ser 

testados comparativamente com as melhores intervenções atuais comprovadas, 

exceto nas seguintes circunstâncias: 

• O uso de placebo, ou o não tratamento, é aceitável em estudos onde não existe 

intervenção atualmente comprovada; ou 

• Onde, por razões metodológicas convincentes e cientificamente sólidas, o uso de 

placebo se faz necessário para determinar a eficácia ou segurança de uma 

intervenção e quando os pacientes que receberem placebo ou nenhum tratamento não 

estiverem sujeitos a qualquer risco de dano grave ou irreversível. Extremo cuidado 

deve ser tomado para evitar o abuso desta opção. 

 

33. Após a conclusão do estudo, os participantes têm o direito de ser informados sobre 

o resultado do estudo e disfrutar de quaisquer benefícios que resultem dele, por 

exemplo, o acesso às intervenções identificadas como benéficas no estudo ou outros 

cuidados ou benefícios apropriados. 

 

34. O médico deve informar detalhadamente o paciente quais aspetos do tratamento 

estão relacionados à pesquisa. A recusa de um paciente em participar de um estudo 

ou a decisão do paciente em retirar-se do estudo nunca deve interferir na relação 

médico-paciente. 

 

35. No tratamento de um paciente onde intervenções de eficácia comprovada não 

existem ou foram ineficazes, o médico, depois de consultar um especialista, com o 

consentimento informado do paciente ou do representante legal autorizado, pode 

utilizar uma intervenção de eficácia não comprovada se, em seu julgamento, isto 

oferecer esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. 

Sempre que possível, esta intervenção deve ser objeto de pesquisa, desenvolvida 

para avaliar sua segurança e eficácia. Em todos os casos, novas informações devem 

ser registradas e, quando apropriado, disponibilizadas ao público. 
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ANEXO V – COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

DOBRAS 1ª  Medida 2a  Medida 3a  Medida Média 

Subescapular     

Tricipital     

Peitoral     

Axilar     

Abdominal     

Suprailíaca     

Coxa     

 

EQUAÇÃO 1- equação preditiva da densidade corporal para homens (18-61 anos) 

/ raça branca  

D (G/CM3) = 1,109380 – 0,0008267 X Σ3P + 0,0000016 X Σ3P2 – 0,0002574 X 

IDADE 

 

EQUAÇÃO 2 - equação preditiva da percentagem de massa gorda   

%MG = [(4,95/Densidade) – 4,50] X 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


