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RESUMO 
 

O método de treino complex training parece otimizar o desempenho dos gestos 

técnicos que envolvem força explosiva (sprintes, saltos, arremessos), e assume-se como 

uma estratégia do processo de treino, tendo em vista a melhoria da performance desportiva. 

Contudo,embora existam evidências científicas da sua eficiência e aplicabilidade, existe 

tambêm alguma contorvésia e divergência na literatura científica. Desta forma, o objetivo do 

presente estudo é verificar se a inclusão de um protocolo com duas sessões semanais de 

um treino de força, baseado no complex training, ao longo de 6 semanas, permite a melhoria 

da capacidade de sprinte e agilidade em árbitros de futebol. Para o efeito, 17 árbitros de 

futebol, 15 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, (idades 26,20 ± 7,62) foram divididos 

em 2 grupos. O grupo de controlo (n=8) que cumpriu apenas o treino regular de árbitros, e o 

grupo experimental (n=9), que realizou adicionalmente 3 séries de 6 RM do exercício 

agachamento, com um sprint de 40 m ou o teste de agilidade T`Drill (40m), 4 minutos após 

cada série. A carga foi aumentada em 5% a partir da 1 repetição máxima a cada duas 

semanas. Os participantes foram avaliados no sprinte (5, 20, e 40m) e na agilidade (teste 

T`Drill), em dois momentos, com recurso a células fotoelétricas. As avaliações ocorreram 

antes do início do programa de treino, e após 6 semanas do início do mesmo. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas na interação momento versus grupo, e 

nem entre grupos. Quando avaliado cada grupo, individualmente, foi observado uma 

melhoria significativa em todas as variáveis analisadas no GE do momento pré-intervenção 

para o momento pós-intervenção. Contudo, no GC somente foi observado uma melhoria da 

performance entre o momento pré e pós no teste de agilidade. Com base nos resultados 

obtidos, conclui-se que o complex training parece ser uma estratégia de treino adequada 

para desenvolver a velocidade em árbitros de futebol, contudo deve ser efetuado uma 

avaliação individual desse efeito.  

 

Palavras-Chave: complex training, potencialização pós-ativação, sprinte, força.  
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ABSTRACT 
 

The training method “Complex Training” seems to optimize the performance of the 

technical gestures that involve explosive force (sprints, jumps or pitches), and assumes itself 

as a training process strategy, aiming at improving the sports performance. However, 

although there is scientific evidence of its efficiency and applicability, there is some 

controversy and divergence in the scientific literature. This way, this study's object is to verify 

if the inclusion of a protocol with two weekly sessions of a strength training, based on the 

"Complex Training", over 6 weeks, allows the improvement of the ability of sprint and agility 

in soccer referees. For this purpose, 17 soccer referees, 15 males and 2 females, (Ages 

26,20 ± 7,62) were divided into 2 groups. The control group (n = 8) who only completed the 

regular training of referees, and the experimental group (n = 9), who additionally performed 3 

sets of 6 RM of the squat exercise, with a sprint of 40m or the T`Drill test (40m), 4 minutes 

after each series. The load was increased by 5% from the first max repetition every two 

weeks. The participants were evaluated in sprint (5, 20, and 40m) and agility (T`Drill test), in 

two moments, with the use of photoelectric cells. The evaluations occurred before the start of 

the training program, and after 6 weeks of the beginning of the same. There were no 

statistically significant differences in the interaction Moment versus Group, and neither 

between groups. When each group was individually assessed, a significant improvement 

was observed in all the analyzed variables in the GE from the pre-intervention moment to the 

post-intervention moment. However, in GC only an improvement in performance was 

observed between the pre and post moment in the agility test. Based on the obtained results, 

it is concluded that the CT seems to be a suitable training strategy to develop the speed in 

soccer referees, nevertheless an individual evaluation of this effect should be carried out. 

 

Keywords: complex training, post activation potentiation, sprint, strength.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos aspetos mais controversos no mundo do futebol é a arbitragem, argumento 

frequentemente utilizado por jogadores e dirigentes para justificar os fracassos das 

respetivas equipas (Junior, PereiraD, & LemosD, 2002). 

Este facto resulta normalmente do conflito de dois pontos de vista, o da equipa de 

arbitragem que analisou e decidiu o lance em função do seu ângulo de observação, e o dos 

restantes interessados (jogadores e dirigentes) que analisaram o lance dos respetivos locais 

de observação. A diferença destes dois pontos de vista acaba por ser motivo de discórdia no 

seio deste desporto (Samulski, 2009). 

No entanto, nenhuma competição oficial de futebol poderá ser realizada sem a 

presença de uma equipa de arbitragem. Ao árbitro é entregue a responsabilidade de 

regulamentar o comportamento desportivo, dos intervenientes de ambas as equipas, 

fazendo cumprir as leis do jogo (Rebelo, Silva, Pereira, & Soares, 2002). 

A importância do seu trabalho reflete-se sobretudo quando são analisadas as 

consequências das suas decisões, uma vez que uma decisão equivocada, por parte do 

mesmo, pode alterar o resultado final de uma competição e deitar por terra as pretensões de 

uma equipa (Boschilia, Vlastuin, & Marchi Jr, 2008). Assim, estas decisões, a favor ou contra 

qualquer equipa, podem originar situações de grande pressão e stress a estes agentes, 

dentro e fora do campo. 

Face ao desenvolvimento do futebol que é cada vez mais rápido e competitivo, a 

tarefa do árbitro tem-se tornado cada vez mais exigente, obrigando-o por isso a uma 

preparação antecipada da sua condição física, técnica e psicológica de forma a ajuizar 

corretamente as situações decorrentes do jogo. Tendo em conta o facto anteriormente 

referido, existe uma procura dos próprios árbitros por ginásios, academias, health-clubs no 

sentido de melhorar a sua condição física. Desta forma, torna-se necessário a realização de 

um trabalho estruturado, sistematizado e seguro que auxilie os profissionais do exercício 

físico na preparação do árbitro e no seu desempenho subsequente, oferecendo-lhe 

condições que lhe permitam manter um nível de excelência ao longo de toda a época 

desportiva. 

Na tentativa de garantir uma melhor posição para decidir, o árbitro deve seguir cada 

lance do jogo independentemente da intensidade a que este decorre ou das alterações do 

ritmo impostas por ambas as equipas. A estes dados devemos juntar o facto de, 
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normalmente, os árbitros serem mais velhos que a maioria dos jogadores, e que, apesar de 

terem menos liberdade para gerir o esforço durante o jogo, não poderem ser substituídos, 

exceto por lesão. Sabe-se, no entanto, que a fadiga física provoca uma diminuição da 

capacidade de decisão, aumentando assim a probabilidade de erro (Rebelo et al., 2002). 

Segundo (Krustrup & Bangsbo, 2001), os modos mais comuns de deslocação, 

realizados pelo árbitro durante uma partida, podem ser subdivididas em sete categorias: i) 

parado; ii) a caminhar; iii) a trote; iv) em corrida de baixa intensidade;; v) em corrida a 

intensidade moderada; vi) em sprinte (corrida de alta intensidade); e vii) em deslocamentos 

de costas. 

De acordo com os mesmos autores, os árbitros alteram as suas ações num intervalo 

que varia de 4 a 6 segundos, perfazendo assim uma média de 1268 atividades diferentes ao 

longo dos 90 minutos de duração de uma partida oficial de futebol, entre elas, 588 são 

atividades de baixa intensidade (parado, caminhar ou trote) e 161 de alta intensidade 

(corrida e sprinte). Valores muito semelhantes aos apresentados por (Stølen, Chamari, 

Castagna, & Wisløff, 2005), que no seu estudo relatam uma mudança nas ações motoras 

dos árbitros a cada 4 segundos, totalizando cerca de 1270 ações durante uma partida. 

Outro dado a ter em conta é a distância média percorrida pelos árbitros nos vários 

tipos de deslocamentos. De acordo com (Castagna, Abt, & D’Ottavio, 2012) e (Weston et al., 

2012) a distância total percorrida pelos árbitros durante um jogo varia de 9 a 13 km, com 

aproximadamente 900m de corrida a alta intensidade, o que representa um desafio físico 

significativo. 

Para uma melhor perceção do desempenho físico do árbitro durante um jogo 

(Krustrup & Bangsbo, 2001) sugerem que a atividade física de um árbitro seja medida 

através de uma análise do aumento ou diminuição dos sprintes durante a partida, já que as 

restantes capacidades motoras pouco se alteram quando o árbitro se apresenta em boa 

condição física.  

Com o objetivo de avaliar e diagnosticar o desenvolvimento dos árbitros ao longo da 

época, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em conjunto com as diferentes 

Associações Distritais e Regionais de Futebol realizam, periodicamente, uma bateria de 

testes físicos de forma a classificar e selecionar indivíduos e manter os padrões de 

performance física necessários à competição. A realização destas provas físicas é 

transversal a todos os países, particularmente aqueles que fazem parte do ciclo da União 

das Federações Europeias de Futebol (UEFA) e da Federação Internacional de Futebol 

(FIFA). Estas provas permitem mensurar a condição física dos indivíduos, resultando assim 
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em informações relevantes que serão utilizadas pelos treinadores de modo a ajustarem o 

processo de treino se assim houver necessidade.  

Esta avaliação consiste em dois testes, sendo o primeiro constituído por 6 sprintes 

de 40 metros e o segundo constituído por 20 deslocamentos rápidos de 150m com 50 

metros de repouso ativo entre eles. Na primeira prova o objetivo é avaliar a velocidade 

média de deslocamento durante as jogadas rápidas e repetidas ao longo de uma partida. Na 

segunda prova pretende-se medir a capacidade aeróbia em corridas de intensidade 

semelhante (Cerqueira, Silva, & Marins, 2011). Em função disso, o trabalho realizado 

semanalmente pelos preparadores físicos nos diversos centros de treino, requer o 

desenvolvimento de uma metodologia de treino específica para esta atividade que tenha em 

conta os tipos de ações motoras realizadas pelo árbitro, a intensidade a que estas são 

executadas, e as devidas implicações fisiológicas que estas terão no seu organismo ao 

longo de um jogo.  

Sendo para os árbitros, a capacidade de percorrer curtas distâncias num menor 

tempo possível, e as constantes mudanças de direção numa partida de futebol, ações 

importantes no desempenho da sua performance, o objetivo do presente estudo é verificar 

se a inclusão de um protocolo com duas sessões semanais de um treino de força, baseado 

no complex training, ao longo de 6 semanas, permite a melhoria da capacidade de sprinte e 

agilidade em árbitros de futebol.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. Complex Training  

Complex training (CT) é um método de treino que visa melhorar a força e a potência 

numa mesma sessão de treino (Carter & Greenwood, 2014). O conceito de CT inicialmente 

apresentado por Verkhoshanski e Tatyan (1973), combina treino de força de alta intensidade 

e treino pliométrico na mesma sessão. Conforme descrevem alguns autores (Fleck & 

Kontor, 1986), o método do CT visa alternar um exercício de força de alta intensidade e um 

exercício pliométrico, com um padrão biomecânico semelhante. Os componentes deste 

método de treino devem incluir um exercício de força de alta intensidade, também conhecido 

por exercício potenciador (EP), que poderá ser um exercício básico do treino de força (e.g.: 

agachamento, supino), seguido de um exercício pliométrico ou de alta velocidade (e.g.: 

lançamentos, saltos) que facilite o desenvolvimento da potência (Ebben & Watts, 1998). 

Segundo os mesmos autores, à junção destes dois exercícios dá-se o nome de “pares 

complexos”, no qual o exercício de força, que servirá como EP, resultará num aumento do 

desempenho no exercício pliométrico. A eficácia do CT é atribuída a um mecanismo 

denominado potencialização pós-ativação (Tsimahidis et al., 2010). 

2.2. Potencialização Pós-Ativação  

A potencialização pós-ativação (PPA) é um fenómeno pelo qual se verifica um 

aumento significativo do desempenho muscular resultante da sua história contrátil 

(Hodgson, Docherty, & Robbins, 2005; Robbins, 2005).  Existem duas formas de induzir a 

potencialização: através de estimulação elétrica artificial, conhecida como potencialização 

pós-tetânica (PPT) (Loren Z. F. Chiu et al., 2003), e estimulada por contrações voluntárias 

máximas (Hamada, Sale, MacDougall, & Tarnopolsky, 2000), e/ou por uma série de 

contrações efetuadas, conhecida por PPA (Sale, 2002). A diferença entre elas define-se 

apenas pela natureza do EP, involuntário ou voluntário, respetivamente.  

A ocorrencia de PPA no músculo esquelético tem vindo a ser referenciada em 

estudos realizados tanto em animais como em seres humanos (Abbate, Sargeant, Verdijk, & 

de Haan, 2000; Hamada et al., 2000). Anexado ao conceito de PPA está a ideia de que uma 

contração muscular máxima, ou próxima da máxima (EP) poderá aumentar a taxa de 

desenvolvimento da força, a velocidade de contração muscular e, consequentemente, a 

produção de potência nos exercícios subsequentes (Sale, 2002; Baker, 2003; Loren Z. F. 
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Chiu et al., 2003). No entanto, embora existam estudos consideráveis que relatam 

evidencias práticas significativas que corroboram este facto, outros há que relatam 

resultados contrastantes relativamente ao desempenho subsequente (Docherty & Hodgson, 

2007; Tillin & Bishop, 2009).  

Uma pesquisa mais minuciosa da literatura revela que a capacidade de resposta 

muscular, após um EP, resulta do equilíbrio entre a fadiga e a potencialização, já que as 

duas coabitam durante a ativação do sistema neuromuscular e a sua resposta vai ser 

resultado da interação entre estas duas variáveis (Rassier & MacIntosh, 2000; L. Z. F. Chiu, 

Fry, Schilling, Johnson, & Weiss, 2004). A relação entre PPA e a fadiga e o seu efeito no 

desempenho subsequente, é influenciada por variados fatores que podem ajudar a explicar 

os resultados, ambíguos, acima mencionados (Tillin & Bishop, 2009). Segundo (Esformes & 

Bampouras, 2013) três mecanismos fisiológicos são responsáveis pela potencialização: a 

fosforilação da miosina regulatória de cadeias leves (RCL), o aumento do recrutamento de 

unidades motoras e a alteração do angulo de penação das fibras musculares. 

 

 Regulação de cadeias leves da miosina (RCL) 2.2.1.

Uma molécula de miosina, representada na Figura 1, é formada por duas cadeias 

pesadas e quatro cadeias leves (Tillin & Bishop, 2009). Cada cadeia pesada é composta por 

uma cabeça e uma cauda formada por um par de cadeias leves (RCLs), uma cadeia leve 

essencial e uma cadeia leve reguladora. Acredita-se que a cadeia leve essencial 

desempenhe funções estruturais na molécula de miosina, mas será ao nível da cadeia leve 

reguladora que acontece o processo de fosforilação (Anthi, Dimitrios, & Christos, 2014).  

Segundo os mesmos autores, cada cadeia leve reguladora possui um local de ligação 

específico para anexar uma molécula de fósforo.  

 

Figura 1 - Representação de uma molécola de miosina (Tillin & Bishop, 2009). 
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De acordo com (Hodgson et al., 2005), para que a fosforilação seja possível torna-se 

necessário que a enzima quinase, de cadeia leve, funcione como catalisador do composto 

fosfato usando o Pi de adenosina trifosfato (ATP). As quinases são enzimas ativadas 

quando as moléculas do ião cálcio (Ca2+) são libertadas do retículo sarcoplásmico durante a 

contração muscular. Logo, quando existe ativação muscular, a concentração de Ca2+ 

aumenta, a concentração enzimática também aumenta o que vai resultar num aumento de 

fosforilação de RCL (Hodgson et al., 2005). 

A fosforilação de RCL provoca um aumento da taxa de ligação entre pontes 

cruzadas, como resultado do aumento da sensibilidade das proteínas contrácteis ao Ca2+. 

Isto, por sua vez, vai alterar a estrutura da cabeça da miosina, afastando-a da cauda, 

resultando numa maior quantidade de conexões entre os filamentos e, consequentemente, 

num aumento da resposta contrátil e da taxa de desenvolvimento da força (Rassier & 

MacIntosh, 2000; Hodgson et al., 2005). 

 

 Aumento do recrutamento de unidades motoras 2.2.2.

O sistema nervoso detém um conjunto de ações extraordinariamente complexas que 

lhe confere funções de enorme importância. Este papel substancial resulta da capacidade 

de controlo e coordenação de várias funções no organismo, entre elas a contração muscular 

(Nunes, 1996).  

Segundo (Milner-Brown, Stein, & Yemm, 1973) o sistema nervoso pode aumentar ou 

diminuir o número de unidades motoras recrutadas alterando assim a sua taxa de disparo. 

Já (Henneman, Somjen, & Carpenter, 1965) referem nas conclusões do seu estudo que a 

ordem de recrutamento das unidades motoras obedecem ao príncipio do tamanho “size 

principle”, e que a intensidade de uma contração se relaciona com a unidades motoras 

recrutadas bem como com o tamanho das células por ela enervada. Segundo os mesmos 

autores, para aumentar a intensidade da contração, é necessário aumentar o número de 

unidades motoras, obedecendo ao princípio do tamanho. O tamanho das células só 

determinará a ordem de disparo nesse grupo, se a unidade motora recrutada for de igual 

intensidade para todas. O recrutamento de unidades motoras varia conforme a intensidade 

da contração, aumentando de menor para maior, ou de mais lento para mais rápido 

(Henneman et al., 1965). 

De acordo com (Tillin & Bishop, 2009) é possível aumentar o recrutamento de 

unidades motoras recorrendo a contrações voluntárias pré-atividade que vão diminuir a falha 
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do neurotransmissor. Os mecanismos propostos para esse efeito são o aumento da 

quantidade de neurotransmissores liberados na sinapse, o aumento da eficácia do 

transmissor ou a estimulação de fibras nervosas aferentes especificas que ativam os 

motoneurónios adjacentes, elevando a transmissão de potenciais de ação através das 

junções sinápticas da medula espinal (reflexo-H) (Tillin & Bishop, 2009). (Hodgson et al., 

2005) referem que um recrutamento de unidades motoras mais eficiente terá sido obtido 

com recurso a contrações tetânicas que elevaram a concentração de Ca2+ no neurónio pré-

sináptico, o que provoca um consequente aumento de libertação de neurotransmissores. Se 

um EP máximo, ou próximo do máximo, levar a um aumento do recrutamento de unidades 

motoras em seres humanos, de acordo com o principio do tamanho, estas unidades com 

limiares mais altos poderão aumentar a contribuição das fibras de contração rápidas e, 

consequentemente, melhorar a performance na atividade subsequente (Tillin & Bishop, 

2009). 

 

 Mudanças no Angulo de penação 2.2.3.

O ângulo de penação de um musculo é definido pelo ângulo formado entre as fibras 

musculares e o tecido conjuntivo/tendão (Maganaris & Baltzopoulos, 1999; Folland & 

Williams, 2007). Segundo (Gans, 1982) um ângulo de penação menor permite mais 

sarcómeros em paralelo, e menos em série, aumentando assim a capacidade do músculo 

gerar força, o que resulta numa transmissão de força menos eficiente através do tendão, e  

numa redução do comprimento de fibra, comprometendo a velocidade de encurtamento. O 

ângulo de penação apresenta-se assim como uma importante característica funcional do 

músculo, uma vez que irá afetar a forma como a força muscular é transmitida aos tendões e 

ossos, com os ângulos de penação menores a representar uma vantagem mecânica na 

transmissão de força aos tendões (Fukunaga, Ichinose, Ito, Kawakami, & Fukashiro, 1997; 

Folland & Williams, 2007). Finalmente, o desenvolvimento das tensões musculares 

anteriores podem reduzir o ângulo de penação das fibras musculares, permitindo assim a 

transmissão de força de forma mais efetiva nas contrações posteriores (Mahlfeld, Franke, & 

Awiszus, 2004). 

As metodologias utilizadas para induzir PPA são altamente variadas, produzindo 

resultados diferentes usando protocolos muito parecidos, em diferentes tipos de populações. 

Segundo vários autores, outras variáveis importantes podem ajudar a explicar o fenómeno 

da potencialização, o que indica que esta poderá ser fruto da interação de vários inventos 
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conjuntos que vão resultar numa resposta altamente individualizada (Docherty & Hodgson, 

2007; Wilson et al., 2013; Seitz & Haff, 2015). 

 

2.3. Fadiga  

A resposta individualizada a um EP pode, em parte, ser explicada pela interação 

entre a fadiga e a potencialização que coabitam após uma ativação neuromuscular, e que 

vai predizer o desempenho subsequente (Rassier & MacIntosh, 2000). A fadiga é uma 

resposta esperada ás contrações musculares antecedentes. A disponibilidade de substratos 

e a concentração de Ca2+ no mioplasma são fundamentais para que haja atividade contrátil. 

Ainda, segundo (Rassier & MacIntosh, 2000) baixas concentrações de Ca2+ e a diminuição 

da sensibilidade ao Ca2+ são mecanismos primários da fadiga muscular.  

Assim, após um EP, ter-se-à um desempenho diminuído se a fadiga dominar a 

potencialização, permanecendo inalterado se a fadiga e a potencialização estiverem a níveis 

semelhantes, ou melhorado se a potencialização dominar a fadiga (Tillin & Bishop, 2009). 

Segundo os mesmos autores a relação entre estas duas variáveis, pode ser influenciada 

tanto pelas características do individuo como do próprio par complexo. 

 

2.4. Características dos indivíduos 

2.4.1. Nível força e experiência de treino 

(Hodgson et al., 2005) referem que a experiência de treino e o nível de força dos 

indivíduos parecem ser fatores importantes nos resultados de estudos que envolvam PPA. 

Esta afirmação confirmou-se num estudo realizado por (Okuno et al., 2013), em que os 

autores puseram como hipótese que a magnitude do PPA pudesse estar relacionada com a 

repetição máxima (1RM) dos indivíduos. Os resultados encontrados mostraram melhoras 

significativas em vários parâmetros medidos na capacidade de sprinte. Estas melhorias 

mostram estar moderadamente correlacionadas com a 1RM do exercício agachamento 

realizado como EP. Isto levou os autores a pensarem que indivíduos com maior capacidade 

do seu sistema neuromuscular gerar tensão poderiam estar mais suscetíveis ao efeito do 

PPA.  

Num outro estudo, (Loren Z. F. Chiu et al., 2003) pretendiam averiguar se o nível de 

treino influenciava a resposta a um protocolo PPA. Inicialmente nenhuma alteração no 



11 

 

desempenho após o EP foi verificada quando o grupo foi analisado em conjunto. No entanto, 

quando a amostra foi dividida com base na capacidade do sistema neuromuscular gerar 

tensão em atletas e indivíduos treinados de forma recreacional, foram observados aumentos 

significativos no desempenho dos atletas, enquanto o desempenho nos indivíduos treinados 

de forma recreacional não melhorou ou diminuiu.  

Seitz, de Villarreal, & Haff, (2014) conduziram um estudo no qual se procurava 

determinar se indivíduos mais fortes seriam capazes de potencializar mais cedo do que os 

seus homólogos mais fracos, num teste de salto vertical após um EP (agachamento). Os 

resultados do estudo revelaram que o perfil temporal está relacionado com a capacidade do 

sistema neuromuscular gerar tensão dos indivíduos, já que os autores verificaram que 

indivíduos com maior capacidade manifestaram um efeito de PPA mais cedo (após três 

minutos) na potência pico absoluta e relativa, bem como na altura de salto, enquanto 

indivíduos mais fracos apenas experimentaram os efeitos PPA seis minutos após o EP. 

Além disso, também encontraram uma correlação significativa (r = 0,629; p = 0,005) entre a 

força relativa no agachamento e o grau de potencialização da potência pico absoluta (r = 

0.629; p = 0.005), potência pico relativa (r = 0.492, p = 0.037) e altura de salto (r = 0.648, p = 

0.004) obtido após o EP, referindo ainda que, à medida que a força aumenta, a capacidade 

de experimentar PPA após um EP também aumenta.  

Estes estudos estão em linha com a meta-análise realizada por (Wilson et al., 2013) 

que referem aumentos de potência triviais (tamanho do efeito (ES) = 0,14), pequenos (ES = 

0,29) e moderados (ES = 0,89), após um EP em populações não treinadas, treinadas e 

atléticas, respetivamente. Concluem ainda que atletas com experiência no treino de força 

parecem responder de forma ótima aos EP`s, otimizando a PPA e reduzindo os efeitos da 

fadiga. Este facto prender-se-á, provavelmente, com adaptações ao treino de força e à 

familiaridade com cargas de trabalho intensas. 

 

2.4.2. Tipo de fibra 

Uma outra característica individual que parece afetar a PPA é o tipo de fibra 

muscular, e a sua distribuição dentro do músculo, que é estabelecida principalmente por 

fatores genéticos, podendo também ser influenciado pela idade e pelo nível de atividade 

(Sale, 2002). Segundo Xenofondos A et al., (2010) o aumento da performance verificada 

após um protocolo PPA é visível em atividades de alta intensidade que exigem força, 

velocidade, e potência. E o desempenho destas atividades está dependente da quantidade 

de fibras musculares rápidas (tipo II).  
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L. Z. F. Chiu et al., (2004) referem no seu estudo que a interação entre a fadiga e a 

potencialização podem decorrer das diferentes propriedades das isoformas de cadeias 

pesadas de miosina (MHC) e de cadeias leves reguladoras, que se adaptam em função do 

treino dos indivíduos. Concluindo assim, que indivíduos com maior historial de treino de 

força expressam uma maior percentagem de MHC IIa, o que permite a tolerância a 

exercícios mais intensos, revelando maior potencialização.  Esta afirmação está de acordo 

com estudo de Hamada et al., (2000) no qual se verificou que indivíduos que ostentam 

maior percentagem de fibras do tipo II dentro de um músculo (vasto lateral), apresentaram 

maior PPA. Isto acontece porque as fibras musculares de tipo II exibem uma maior 

fosforilação de RLC após um EP (Moore & Stull, 1984; Sale, 2002). 

 

2.4.3. Sexo  

DeRenne, (2010) e Wilson et al., (2013) referem, nos seus respetivos trabalhos, que 

os efeitos de um EP sobre a performance no exercício subsequente, não diferem 

significativamente entre sexos. Tanto homens como mulheres beneficiam dos efeitos da 

potencialização independentemente do sexo.  

Num trabalho realizado por Jensen & Ebben, (2003), em que os autores utilizaram 21 

atletas (10 mulheres e 11 homens), concluíram que embora as mulheres tivessem gerado 

picos de força de reação ao solo mais baixos no salto com contra movimento (CMJ) e não 

tivessem saltado tão alto como os homens, não verificaram efeitos de sexo entre repetições. 

Indicando ainda uma tendência não estatisticamente significativa na melhoria do 

desempenho do salto após CT mais acentuada nas mulheres (PRE= 0,56m e PÓS= 0,62m) 

do que em homens (PRE= 0,87m e PÓS= 0,89m), sugerindo que o efeito do CT não parece 

ser específico do sexo.  

Conclusões semelhantes foram encontradas por Comyns, Harrison, Hennessy, & 

Jensen, (2006), num estudo muito idêntico, no qual participaram 18 atletas (9 mulheres e 9 

homens), onde estiveram presentes as mesmas variáveis em avaliação, não tendo sido 

observada nenhuma diferença significativa na força máxima de reação ao solo e no tempo 

de voo durante o CMJ, indicando assim que o efeito do CT é similar em homens e mulheres. 
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2.4.4. Exercício Potenciador: tipo, intensidade e volume 

Ao consultar a meta-análise de Seitz & Haff, (2015), os dados apresentados sugerem 

que EP’s pliométricos (ES= 0,47) e tradicionais de alta intensidade (ES= 0,41) produzem 

efeitos PPA consideravelmente maiores que EP’s tradicionais de intensidade moderada 

(ES= 0,19) e isométricos máximos (ES= -0,09). Valores aparentemente contraditórios com 

os apresentados por Wilson et al., (2013), que referem que EP’s de intensidade moderada 

(< 84% de 1RM) são mais eficazes na indução de PAP (ES = 1,06), quando comparados 

com EP’s de intensidade elevadas (> 85% de 1RM) (ES = 0,31).  

West, Cunningham, Crewther, Cook, & Kilduff, (2013) conduziram uma investigação 

na qual utilizaram dois EP’s diferentes para potencializar o desempenho balístico do trem 

superior do corpo. Os participantes do estudo foram elucidados a executar 2 ensaios 

experimentais que envolveram um ballistic bench press (BBP) a 30% 1RM, seguido de um 

EP de 3 séries com 3 repetições a 30% de 1RM do exercício BBP, ou 3 séries de 8 

repetições a 87% de 1RM do exercício supino e re-teste do ballistic bench press 8 minutos 

mais tarde. Concluíram que a utilização de um movimento balístico do trem superior do 

corpo (BBP), realizado com uma carga de 30% de 1RM, proporcionou uma estratégia eficaz 

para aumentar a potência pico, e assim induzir o efeito PPA comparável ao aumento 

induzido pelo estímulo de resistência a alta intensidade.  

Em alguns estudos encontrados verificou-se que os exercícios usados como EP para 

induzirem o efeito de potencialização pretendido deveriam ser realizados a alta intensidade, 

utilizando para isso cargas máximas ou próximas do máximo, em outros eram escolhidos 

exercícios com contrações isométricas máximas com duração de dez segundos (Hamada et 

al., 2000; Smith & Fry, 2007). McBride, Nimphius, & Erickson, (2005) compararam dois 

protocolos diferentes para avaliar os efeitos destes no desempenho do sprint de 40m. O 

protocolo heavy-load squat (HS) consistiu na execução de 1 série de 3 agachamentos a 

90% de 1RM, e o protocolo loaded countermovement jump (LCMJ) na realização de um 

CMJ com uma carga de 30% de 1RM. Todos os participantes executaram um dos dois 

protocolos, ou o protocolo de controlo e, 4 minutos após, efetuavam o sprint de 40m. Os 

autores registaram diminuições estatisticamente significativas no tempo do sprint de 40m 

após o protocolo de potencialização do HS. Num outro estudo semelhante, Seitz, Trajano, & 

Haff, (2014) pretendiam comparar os efeitos potenciadores do agachamento e do exercício 

power clean, no desempenho do sprint de 20m. Para isso montaram dois protocolos onde os 

participantes teriam de executar os sprints de 20m antes e 7 minutos após um dos dois EP’s 

(1 série de 3 agachamentos com 90% de 1RM ou 1 série de 3 power cleans com 90% de 

1RM), ou após um protocolo de controlo.  Ambos os EP’s resultaram num efeito significativo 
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de PPA durante o sprint de 20m. Contudo, a magnitude de resposta PPA foi 

significativamente maior em todas as variáveis medidas após o EP power clean. 

Da mesma forma, Fukutani et al., (2014) concluíram que exercícios de agachamento 

de alta intensidade são mais benéficos do que exercícios de agachamento de intensidade 

moderada para melhorar os desempenhos de salto (CMJ), após terem comparado um 

protocolo que envolveu 4 séries de exercícios de agachamento até 90% de 1 RM com outro 

de 3 séries de exercícios de agachamento até 75% de 1 RM. Todavia, Comyns, Harrison, & 

Hennessy, (2010) depararam-se com resultados contraditórios na sua investigação: onze 

jogadores profissionais de rubgy participaram do seu estudo no qual foram desafiados, ao 

longo de 5 sessões (1 sessão de testes e 4 de intervenção), a cumprir um protocolo que 

envolveu um EP (3 agachamentos com 93% de 1RM), seguidos de 4 minutos de repouso e 

um sprint de 30m. Nenhum efeito de potencialização significativo foi evidente no sprint, em 

nenhuma das sessões de teste. 

No que diz respeito à influencia do volume na capacidade de produção de PPA as 

duas meta-análises consultadas (Wilson et al., 2013; Seitz & Haff, 2015) apresentam-se em 

consonância, ao afirmarem que múltiplas séries de um EP parecem induzir um efeito PPA 

consideravelmente maior do que uma única série de um EP. No entanto, os autores referem 

que o nível de força e experiência de treino dos indivíduos, parece mediar a resposta PPA 

estimulada por diferentes volumes de EP.  

Para além do tipo, intensidade e volume dos EP´s outros fatores parecem estar na 

origem da manifestação de PPA. A opção pelo exercício agachamento como EP é muito 

comum em várias investigações, e a profundidade à qual este é feito parece ser mais uma 

variável a acrescentar na equação. Segundo os dados de Seitz & Haff, (2015), quando este 

exercício é selecionado como EP, a execução a uma profundidade menor parece produzir 

um efeito consideravelmente maior (ES= 0,58) do que quando o exercício é realizado a uma 

profundidade menor (ES= 0,25). Os autores explicam este fenómeno com o facto do 

agachamento completo produzir índices de fadiga aguda maiores comparados ao 

agachamento parcial, devido ao maior tempo sob tensão muscular, comprometendo assim a 

manifestação de PPA. Num estudo realizado por Esformes & Bampouras, (2013), foi 

comparada a profundidade à qual é realizado o exercício agachamento, visto esta variável 

poder afetar o desempenho do exercício seguinte. Os resultados mostram que as variáveis 

medidas no desempenho do CMJ melhoraram, tanto no quarter squat (QS) como no parallel 

squat (PS). No entanto, quando comparados os dois, o PS apresentou melhor desempenho 

do que o QS. Ainda segundo os autores, o PS revelou ser mais efetivo a recrutar o glúteo 

máximo (músculo importante na extensão da anca). Este trabalho extra exigiu maior 
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recrutamento de unidades motoras, aumentando assim o potencial de excitação do músculo 

e, consequentemente, o seu desempenho durante o CMJ. 

 

2.4.5. Tempo de recuperação entre EP e o exercício subsequente 

O intervalo de tempo entre determinado EP e o exercício subsequente é outro 

componente de grande importância a ter em conta, uma vez que a sua duração parece 

influenciar a magnitude do efeito pretendido (Carter & Greenwood, 2014). A razão que torna 

esta variável tão relevante foi já referida, e prende-se com a coexistência da potencialização 

e fadiga que surgem após a atividade contrátil, e que vão predizer o desempenho 

subsequente (Rassier & MacIntosh, 2000). Os intervalos de recuperação estipulados devem 

encontrar um equilíbrio no qual tenha decorrido tempo suficiente para permitir a 

recuperação, mas de modo a que não sejam demasiado longos para que os efeitos 

benéficos da potenciação deixam de ser eficazes (Tillin & Bishop, 2009). 

Os dados apresentados por Seitz & Haff, (2015) indicam que intervalos de 

recuperação mais longos (5-7 minutos, ES= 0,49; ≥ 8 minutos, ES= 0,44) entre o EP e o 

desempenho subsequente mostraram um maior efeito de PPA em comparação com 

intervalos de repouso mais curtos (0,3-4 minutos). Wilson et al., (2013) sugere dados muito 

similares no seu estudo ao referir maiores níveis de PPA após (3-7 minutos, ES= 0.54) e 

níveis ótimos após (7-10 minutos, ES= 0.70), contrabalançando com intervalos de 

recuperação menores (<2 minutos, ES= 0.17) ou muito longos (>10 minutos, ES= 0.02). 

Porém, segundo os autores, estes resultados diferiram com base no nível de capacidade de 

gerar tensão dos indivíduos, experiência de treino, e tipo de EP, fazendo referência a 

maiores efeitos PAP (0,3-4 minutos) após EP`s pliométricos e pelo menos 5 minutos após 

EP`s tradicionais de alta intensidade a moderada. Os autores referem também que sujeitos 

menos experientes expressaram valores de potencialização mais baixos no tamanho do 

efeito (effect size) quando comprados com sujeitos mais experientes, em todos os períodos 

de descanso, e que sujeitos com maior capacidade neuromuscular de gerar tensão exibiram 

maiores níveis de PPA após uma única série de um EP (ES=0,44) do que com múltiplas 

séries de um EP (ES= 0,21), indicando que os que detêm menor capacidade parecem 

beneficiar de EP’s com múltiplas séries (ES= 1,19).  

Na investigação realizada por Jensen & Ebben, (2003), os autores procuraram 

determinar um tempo de recuperação ideal entre o EP e um exercício com componente 

pliométrica. Para isso recorreram a 21 atletas e avaliaram a sua resposta ao CMJ após 5RM 

do exercício agachamento, com um intervalo de recuperação de 10 segundos, 1, 2, 3, e 4 
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minutos. Os autores concluíram que o desempenho no CMJ após 1-4 minutos não foi 

prejudicado nem melhorado, no entanto, um intervalo de recuperação de 10 segundos 

diminuiu o desempenho no mesmo exercício.  

Comyns et al., (2006) num estudo muito semelhante, procuraram respostas para a 

mesma pregunta. Investigaram a influência de 5RM do exercício agachamento, após 30 

segundos, 2, 4, e 6 minutos de recuperação, no desempenho do CMJ em 9 homens e 9 

mulheres. As conclusões às quais chegaram foram similares à do estudo anterior, sugerindo 

que um intervalo de repouso de 4 minutos pareceu ser vantajoso em algumas variáveis 

observadas no CMJ nos homens. No entanto, não foram encontradas diferenças entre 

sexos em relação ao intervalo de repouso ideal. Além disso, os resultados indicaram que o 

intervalo de repouso de 30 segundos ou 6 minutos, após o EP, diminuíram o desempenho 

do CMJ, alertando ainda para a necessidade de determinar individualmente o intervalo de 

repouso ideal, de forma otimizar a eficácia do CT. Chatzopoulos et al., (2007) também 

examinaram os tempos de recuperação entre 10 repetições com 90% de 1RM e o teste de 

sprint de 30m, concluindo que o tempo necessário para percorrer a distância referida 

diminuiu após 5 minutos, mas não após 3 minutos de recuperação. Efeito que foi comum ás 

duas fases de corrida selecionada (0-10m e 0-30m).  

Seitz, de Villarreal, et al., (2014) realizaram um estudo no qual o objetivo era 

determinar se indivíduos com maior capacidade neuromuscular de gerar tensão 

potencializavam mais cedo do que os seus homólogos com menor capacidade, após uma 

série de 3 agachamentos com 90% de 1RM. Os autores registaram uma diminuição no 

desempenho após 15 segundos em ambos os grupos, mas verificaram que os indivíduos 

com maior capacidade neuromuscular de gerar tensão manifestaram efeitos PPA logo após 

3 minutos, ao passo que, os indivíduos menor capacidade demoraram 6 minutos a revelar 

efeitos PPA. Além disso, os indivíduos com mais capacidade expressaram um efeito PPA 

maior em todas as variáveis medidas no squat jump dos 3 aos 12 minutos, enquanto que os 

indivíduos com menor capacidade apenas revelaram efeito PAP dos 6 aos 12 minutos pós 

EP. Isto sugeriu que o perfil temporal pudesse estar relacionado com os níveis de 

capacidade do sistema neuromuscular gerar tensão dos indivíduos.   

Apesar de, na presente revisão da literatura, se encontrarem vários estudos que 

comprovaram uma melhoria no desempenho através de exercícios de força realizados no 

aquecimento, outros há que não conseguiram obter qualquer benefício com essa prática, 

lançando desta forma sérias duvidas sobre a eficácia deste procedimento. Alguns autores 

revelam que o sucesso desta prática está dependente do nível de treino e também dos 

níveis de força máxima (Hodgson et al., 2005; Okuno et al., 2013; Seitz, de Villarreal, et al., 
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2014), outros sugerem que a ocorrência deste fenómeno está relacionada com a natureza 

da modalidade (potencia) (Xenofondos A et al., 2010). Apesar de existirem vários estudos a 

apoiar este tipo de procedimentos, outros deixam ainda dúvidas por esclarecer. Por essa 

razão, continua pouco claro a aplicação destes procedimentos e a combinação ideal deles, 

de forma a maximizar o desempenho daqueles que procurem esta metodologia, e 

resolvendo o problema de transferência de força e de potência para o exercício seguinte. 

Embora seja um método ainda com lacunas no que diz respeito ao conhecimento, o CT é, 

ainda assim, uma ferramenta que, quando bem aplicada, poderá trazer grandes melhorias 

na performance. 
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METODOLOGIA 3 
 

EFEITO DE 6 SEMANAS DE TREINO DE FORÇA BASEADO NO COMPLEX TRAINING NA 
CAPACIDADE DE SPRINTE E AGILIDADE EM ÁRBITROS DE FUTEBOL 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1. Abordagem Experimental ao problema 

 O objetivo do presente estudo foi verificar se um protocolo com duas sessões 

semanais de um treino de força, baseado no CT, ao longo de 6 semanas, que combinou 

gestos técnicos explosivos entre exercícios de treino de força tradicional, poderia melhorar a 

performance de árbitros de futebol no sprinte e na agilidade. Para o efeito, os árbitros 

participantes foram divididos em 2 grupos: o grupo de controlo (GC), que cumpriu apenas o 

treino habitual de árbitros, e o grupo exprimental (GE), que realizou adicionalmente 3 séries 

de 6 RM do exercício agachamento, com um sprint de 40m ou o teste T`Drill (40m) após 

cada série. Os elementos (árbitros) foram avaliados no sprint (5-20-40m) e na agilidade 

(teste T`Drill), em dois momentos. As avaliações ocorreram antes do início do programa de 

treino, e após 6 semanas do início do mesmo.  

 

3.2. Caracterização da Amostra 

Para compor a amostra foram selecionados 17 árbitros de futebol, 15 do sexo 

masculino e 2 do sexo feminino, caucasianos, e com idades compreendidas entre os 17 e os 

37 anos, todos pertencentes á Associação de Futebol de Braga, núcleo de Fafe.  

Os critérios de inclusão dos sujeitos no presente estudo foram os seguintes: i) ser 

árbitros de futebol há pelo menos 1 ano; ii) possuir atestado médico válido para o exercício 

da atividade de árbitro de futebol; e iii) participar em, pelo menos, 80% das sessões de 

treino. 

Os participantes não tinham expriência com o treino de força ou pliométrico.Todos os 

procedimentos essenciais ao estudo foram explicados aos voluntários, os quais foram 

incentivados a exporem suas dúvidas em relação à pesquisa. Posteriormente foi solicitado a 

todos os voluntários a leitura e assinatura do respectivo termo de consentimento para 

participação no estudo (anexo I), elaborado de acordo com a declaração de Helsinquia, 

(2008). Todas as características antropométricas e de idade, relativas aos participantes são 

apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características antropométricas e de idade, dos sujeitos da amostra. 

Variáveis 
Média ± Desvios padrão(n=17) 

GE GC Total 

Idade (anos) 24,88 ± 5,38 27,71 ± 9,82 26,20 ± 7,62 

Estatura (cm) 173,75 ± 9,78 173,29 ± 6,34 173,53 ± 8,07 

Massa Corporal (Kg) 71,96 ± 9,65 70,25 ± 11,19 71,17 ± 10,05 

Gordura estimada (%) 13,27 ± 4,31 8,91 ± 4,3 11,24 ± 4,72 

 

3.3. Procedimentos  

Previamente à implementação do programa de intervenção, todos os sujeitos 

realizaram uma adaptação progressiva ás cargas de treino habituais (pré-época), que teve a 

duração de 6 semanas (12 sessões de treino).  Esta adaptação incluiu exercícios de treino 

que visaram o aumento da resistência, força, coordenação e mobilidade articular. Este 

periodo de treino teve o objetivo de aprendizagem, adaptação e familiarização com os 

exercícios utilizados no programa. Desta forma, pretendeu-se aprimorar a execução do 

exercício de força (agachamento), prevenir possíveis lesões e atenuar o efeito de 

aprendizagem. Após estas 6 semanas, efetuou-se a distribuição dos árbitros por dois grupos 

de acordo com o seguinte: i) Grupo de Controlo (GC), que efetuou somente o treino habitual 

dos árbitros e ii) Grupo Experimental (GE), que efetuou 2 sessões por semana de um 

protocolo de treino de força baseado no CT, para além do treino habitual dos árbitros. 

Na primeira sessão, após o período de adaptação, foi realizada uma reunião com 

todos os participantes, na qual foram apresentados os objetivos do estudo, assim como uma 

descrição pormenorizada de todos os procedimentos e possíveis desconfortos associados 

ao programa de intervenção, bem como a sua calendarização conforme o planemento 

apresentado na Tabela 2. Do mesmo modo, foram facultados esclarecimentos 

complementares a dúvidas colocadas pelos intervenientes no estudo. Posteriormente, de 

forma livre, os árbitros assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, elaborado 

de acordo com as diretrizes fornecidas pela declaração de Helsínquia, (2008) para a ética 

na pesquisa em seres humanos. Nesta mesma sessão, os árbitros preencheram uma 

Anamnese (anexo II) e um Par-Q teste (anexo III). Numa sessão posterior, foram recolhidas 

medidas antropométricas e estimada a percentagem de gordura corporal, para efeitos de 

caracterização da amostra. 
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Seguidamente, e em duas sessões separadas entre si por 72 horas, procedeu-se ao 

teste e ao re-teste de medição da 1RM no exercício de agachamento, que apenas foi 

aplicado ao GE. Esta aferição efectuada somente ao GE, justifica-se pelo facto de apenas 

estes elementos terem garantido a frequência do treino em, pelo menos, 80% das sessões 

previstas. 

Na semana seguinte, foi efetuada a medição dos tempos no sprinte aos 5, 20 e 40 

metros, e no teste de agilidade (T´Drill) a ambos os grupos. 

Numa segunda fase, correspondente ao programa de intervenção propriamente dito, 

um aquecimento geral precedeu os treinos de ambos os grupos (GC + GE), e  consistiu em 

5 minutos de uma corrida leve, 7 minutos de mobilização articular geral e exercícios 

específicos. O treino regular de árbitros efetuado pelos dois grupos foi sempre o mesmo e 

nos mesmos dias,  e envolveu exercícios de resistência cardiovascular (geral e específica), 

velocidade, treino de força, agilidade, coordenação, amplitude articular e técnicas de 

deslocamento específicas da competição. O programa de treino, baseado no CT, foi 

efetuado pelo GE antes das sessões de treino da arbitragem, consistindo na realização de 3 

séries de um bloco de exercícios, com um tempo de intervalo entre si de 4 minutos, antes da 

realização do treino habitual dos árbitros. O bloco de exercícios consistiu na realização, de 

forma sequencial, de 6 repetições do exercício de agachamento, com uma carga 

correspondente a 80% de 1RM, seguido de 4 minutos de recuperação passiva e seguido do 

gesto técnico subesquente: Sprinte (40 m) e o teste T´Drill (Árbitros) de 40 metros, em 

semanas alternadas. 

Foram realizadas 12 sessões de treino para ambos os grupos, e no GE a carga no 

exercício de agachamento foi incrementada em 5% a cada 2 semanas. Após as 6 semanas 

de treino, e com um mínimo de 72 horas depois da última sessão de treino, foram 

novamente medidos os tempos no sprinte aos 5, 20 e 40 metros e no teste de agilidade 

(T´Drill). 
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Tabela 2 - Calendarização das actividades realizadas no programa de intervenção (fase experimental). 

Ação Data 

1ª
 F

as
e

 

Semanas de adaptação aos 
exercícios 

16Ago16 a 22Set16 

Preenchimento do Consentimento 
informado /Anamnese 

23Set16 

Medidas Antropométricas 26Set16 

1ª Sessão teste 
1RM 

Semana de 26Set16 a 30Set16 

2ª Sessão Re-teste 1RM (72h após) Semana de 03Out16 a 07Out16 

Pré-teste 
Agilidade e Sprint 

13Out16 

2ª
 F

as
e

 6 Semanas de treino 
12 Sessões 

18Out16 a 24Nov16 

Pós-teste 
Agilidade e Sprint 

02Dez16 

 

3.4. Instrumentos e Medições  

 Estatura 3.4.1.

Para a aferição da estatura dos participantes foi utilizado um estadiômetro de marca 

Sanny, modelo ES2040. A estatura foi definida como a distância, em linha reta, entre o 

crânio e o piso, sobre o qual se apoiam os pés, estando os sujeitos em posição ereta, 

segundo o plano de Frankfurt. Esse plano consiste numa linha imaginária que passa pelo 

ponto mais baixo do bordo inferior da órbita ocular direita e pelo ponto mais alto do lado 

superior do meato auditivo externo correspondente.  

Para a medição, os participantes do estudo foram colocados descalços, com os pés 

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

estadiômetro. No momento da medição foi solicitado que os avaliados realizassem uma 

inspiração profunda, e que mantivessem a posição ereta sem alternar a massa corporal 

sobre os calcanhares. A leitura foi realizada, e os valores registados em centímetros (cm), 

com aproximação ás décimas. 
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 Massa Corporal 3.4.2.

Para a avaliação da massa corporal, foi utilizada uma balança digital, de marca 

Bosch, modelo PPW 4200. Os indivíduos realizaram a pesagem descalços, vestindo apenas 

calções e “t-shirt”, e posicionados no centro da plataforma da balança, imóveis. As leituras 

foram realizadas após estabilização dos dígitos da balança, sendo a massa corporal 

expressa em quilogramas (kg), com valores aproximados às décimas.  

 Percentagem de Gordura Estimada 3.4.3.

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

gordura sub-cutânea, recorrendo a um adipômetro científico da marca Sanny, modelo AD 

1007-LD, segundo o protocolo de 3 pregas, proposto por Jackson & Pollock, (1978). Três 

pregas cutâneas foram medidas: peitoral, abdominal e crural (homens) e tricipital, 

suprailíaca e crural (mulheres). O software utilizado para o cálculo da percentagem de 

gordura corporal foi o Physical Test, versão 8.0 (Terrazul Informática, São Paulo, Brasil). 

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

polegar e indicador, a cerca de 1 cm do local previamente marcado, e a leitura realizada 2 

segundos após apertar a dobra com a pinça, sem largar, tendo o cuidado para que o 

adipómetro estivesse perpendicular a prega. Foram efetuadas duas medidas no mesmo 

local, considerando-se a média de ambas como valor final, desde que ambos os valores não 

diferissem entre si mais de 0.2 mm. Os pontos anatómicos que foram utilizados para a 

obtenção dos valores das pregas cutâneas foram os seguintes (ACSM, 2013): 

 Peitoral: posicionamento obliquo relativamente ao ponto médio de uma linha 

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

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

longitudinal, no ponto que compreende a metade da distância entre os pontos 

acromial e o olecrânio; 

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

direita da cicatriz umbilical; 

 Suprailíaca: posicionamento obliquo em relação ao eixo longitudinal, na 

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

axilar média; 

 Crural: localizado anterior e paralelamente ao eixo longitudinal da coxa; entre 

a dobra inguinal e a margem superior da patela com a perna fletida. 
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Para determinação da densidade corporal, e sua conversão em percentagem de 

gordura corporal, para ambos os generos, foram empreges as seguintes equações, segundo 

Jackson & Pollock, (1978): 

 

𝐷𝑐𝑚 = 1,10938 – [0,0008267 × (∑ 3𝑃𝑐) + 0,0000016 × (∑ 3𝑃𝑐)2 − 0,0002574 × 𝐼]                  (1) 

𝐷𝑐𝑓 = 1,099421 – [0,0009929 × (∑ 3𝑃𝑐) + 0,0000023 × (∑ 3𝑃𝑐)2 − 0,0001392 × 𝐼]                 (2) 

𝑃𝑔𝑚 = [(
4,95

𝐷𝑐𝑚
) − 4,50] × 100                                                                                                      (3) 

𝑃𝑔𝑓 = [(
5,01

𝐷𝑐𝑓
) − 4,57] × 100                                                                                                       (4) 

 

onde, 

Dcm - Densidade corporal (masculino), [g/ml] 

Dcf - Densidade corporal (feminino), [g/ml] 

I – Idade, [anos]  

Pc – Prega cutânea, [mm] 

Pgm – Percentagem de gordura (masculino), [%] 

Pgf – Percentagem de gordura (feminino), [%] 

 

3.5. Teste de 1RM 

As cargas de 1RM de cada exercício seguiram o protocolo proposto por Kraemer e 

Fry (1995), 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, os sujeitos executaram de três 

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

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

perceptível, com a qual os indivíduos tentaram realizar uma repetição máxima. Após esta 

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

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

participante. A carga máxima é aquela com a qual os indivíduos foram capazes de executar 
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uma única repetição. Esse teste foi repetido após 72 horas, com o intuito de confirmar as 

medições, seguindo os procedimentos anteriormente referidos e utilizando os mesmos 

materiais da 1a sessão.  

O exercício executado para determinação de 1RM foi o agachamento (AG) com 

barra livre, conforme ilustrado ma imagem da Figura 2. Para diminuir os erros durante o 

teste de 1RM, algumas estratégias foram seguidas: 

 Foram fornecidas instruções básicas do teste;  

 Foi lembrada a forma de execução técnica do exercício; 

 Foi utilizada motivação verbal ao longo do protocolo de teste; 

 Foram utilizados os mesmos pesos e barras em todas as sessões.  

Todo esse procedimento foi acompanhado pelos profissionais do exercício físico que deram 

suporte ao estudo.  

 
Figura 2 - Exercício de força (agachamento com barra livre). 

 

 Exercício do Treino de Força (TF) 3.5.1.

Os exercício utilizado no TF foi o mesmo usado para determinação de 1RM. As 

respectivas descrições foram extraídas de Marchetti et al., (2007). 

• Agachamento (AG): realizado com barra livre (Figura 2);  

• Descrição da Execução: O executante deve permanecer com o tronco alinhado. 

Os membros inferiores podem estar afastados na largura da anca. O movimento 

de descida deve ser realizado até que as coxas atinjam um ângulo de 90o em 

relação a perna, ou até que as coxas fiquem paralelas ao solo. 

 



26 

 

3.6. Testes de Medição (Sprint e T’Drill) 

Cada individuo participou em duas sessões de testes (pré e pós-teste) nas quais 

foram determinados os tempos do sprint (5, 20, e 40m), e do teste de agilidade T`Drill (40m). 

Ambos os testes foram realizados em condições idênticas, numa instalação coberta, com 

temperaturas semelhantes, e na mesma altura do dia (final da tarde).  

Um aquecimento dinâmico padronizado precedeu cada uma das sessões de testes e 

incluiu uma corrida leve de 5 minutos, e exercícios dinâmicos de mobilização articular com a 

duração de 7 minutos. Após o aquecimento, os participantes receberam a indicação para 

iniciar os testes. Cada individuo realizou 3 tentativas por teste. A ordem dos testes manteve 

sempre a mesma sequência, sendo primeiramente realizados os sprints de 40m, seguidos 

do teste de agilidade T´Drill de 40m. Os tempos de ambos os testes foram medidos com 

recurso a dispositivos de temporização, do tipo célula fotoelétrica, marca Brower Timing TC-

System. 

 Sprint (40 metros) 3.6.1.

Na medição do teste de sprint de 40 metros foram realizadas três tentativas por cada 

participante, com intervalo de recuperação de 60 segundos entre as tentativas. Durante a 

recuperação, os participantes caminharam de volta para o ponto de partida. Quatro pares de 

fotocélulas foram posicionadas a várias distâncias: 0, 5, 20, e 40 metros, conforme mostra a 

Figura 3. A partir da posição ortostática, e com um dos pés posicionado sobre a linha de 

partida, os indivíduos foram orientados a correr na maior velocidade possível a distância de 

40 metros, após a ordem dada pelo avaliador. Foi demarcada uma área de 5 metros no final 

do precurso (imperceptivel na Figura 3) para desaceleração dos participantes. Foram 

registados os tempos no sprint aos 5, 20, e 40 metros. 

 

Figura 3 - Teste de sprint 40 m. 
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 Teste de Medição T’Drill (40 metros) 3.6.2.

Para a realização deste teste foi preparado um percurso conforme mostra a Figura 4, 

sendo utilizado apenas um par de células fotoelétricas no ponto de partida, uma vez que o 

ponto de partida e de chegada é o mesmo. Os participantes colocaram-se na linha de 

partida e, dado o sinal, iniciaram a corrida deslocando-se até ao meio do “T”, deslocando-se  

de seguida para o cone da direita, e posteriormente para o cone da esquerda, voltando ao 

cone do meio, e por fim regressando ao ponto de partida onde termina a contagem de 

tempo. As distâncias são de 10 metros do ponto de partida até ao primeiro cone, e 5 metros 

do cone central até aos cones quer da direita quer da esquerda.  

 

 
Figura 4 - Teste T'Drill (40 m) 

 

3.7. Análise Estatística  

A análise dos dados foi efetuada pelo software de tratamento e análise estatística 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Chicago, EUA), versão 21.0. Realizou-se 

uma análise exploratória de todos os dados para caracterizar os valores das diferentes 

variáveis em termos de tendência central e dispersão. Realizou-se também uma observação 

gráfica com o objetivo de detetar possíveis outlieres e introduções incorretas de dados de 

todas as variáveis utilizadas. Foi usado o Coeficiente de Correlação Intraclasse para testar 

fiabilidade de medição da 1RM no exercício de agachamento. Com o objetivo de analisar a 

normalidade da distribuição dos dados recolhidos, assim, desta forma, foi efetuada uma 

análise da normalidade das varianças e covariâncias através do do teste de Shapiro-Wilk e 

a esfericidade através do teste de Mauchly. Após os procedimentos referidos, e verificando-

se os pressupostos da utilização da estatística paramétrica, foi efetuado um t-test para 

medidas independentes, para verificar se existem diferenças nas variáveis analisadas no 
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momento pré entre grupos. Após este procedimento foi efetuado uma ANOVA para medidas 

repetidas com o modelo 2 momentos (pré e pós intervenção) x 2 grupos (exercício e de 

controle). Caso se tenha observado diferenças significativas no momento pré, em alguma 

das variáveis, entre grupos, a quando a análise dessa variável o valor pré dos dois grupos 

foi usado como covariável. Foi efetuado a estimativa do tamanho do efeito através do eta 

parcial quadrado (ηp²), com pontos de corte de 0.01, 0.06, 0.14 representando pequenos, 

médios, alto efeito, respetivamente (Cohen, 1988). O nível de significância foi estabelecido 

em 5%. 
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RESULTADOS 4 
 

EFEITO DE 6 SEMANAS DE TREINO DE FORÇA BASEADO NO COMPLEX TRAINING NA 
CAPACIDADE DE SPRINTE E AGILIDADE EM ÁRBITROS DE FUTEBOL 
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4. RESULTADOS 

 

Dois sujeitos não completaram o estudo devido a doença ou lesão. Um indivíduo foi 

obrigado a retirar-se devido a uma ligeira tensão muscular nos músculos posteriores da 

coxa durante o pós-teste, e outro foi obrigado a abandonar o estudo por diagonóstico de 

linfoma no apêndice cecal. O número de sujeitos em cada grupo que completaram o estudo 

foi de 8 (GE), e 7 (GC). 

Foi observado um valor fonte de correlação intra-classe (ICC) entre os testes e re-

testes da 1RM no exercício de agachamento (ICC = 0,99). Os dados descritivos são 

mostrados na Tabela 3. Foi observado, em todas as variáveis estudadas, um efeito 

momento (F(1,13) = 13,663; p = 0,003; µp
2 = 0,512; F(1,13) = 24,706; p ˂ 0,0001; µp

2 = 0,655; 

F(1,13) = 29,465; p ˂ 0,0001; µp
2 = 0,694; F(1,13) = 34,036; P ˂ 0,0001; µp

2 = 0,724, V5, 

V20,V40 e AG respetivamente). Não foram observadas diferenças significativas na interação 

momento versus grupo e nem entre grupos.  

Quando avaliado cada grupo, individualmente, foi observado uma melhoria 

significativa em todas as variáveis analisadas no grupo experimental do momento pré-

intervenção para o momento pós-intervenção (F(1,7) = 8,792; p = 0,021; µp
2 = 0,557; F(1,7) = 

27,256; p = 0,001; µp
2 = 0,796; F(1,7) = 45,977; p ˂ 0,0001; µp

2 = 0,868; F(1,7) = 49,890; p ˂ 

0,0001; µp
2= 0,877, V5,V20,V40 e AG respetivamente). Contudo, no grupo de controlo 

somente foi observado uma melhoria da performance entre o momento pré e pós no teste 

de agilidade (F(1,6) = 8,174; p = 0,029; µp
2 = 0,577).  

No grupo experimental foi observada uma diminuição dos tempos necessários para 

percorrer as distâncias de 5, 20, e 40 metros em linha reta de (-8,21 ± 7,27%; -5,36 ± 2,61%; 

-4,39 ± 1,57%) em V5, V20 e V40 respetivamente, e para efetuar o teste T`Drill foi, 

igualmente, observado uma diminuição do tempo de execução de (-3,74 ± 1,43%). 

Já no grupo de controlo a diminuição dos tempos necessários para percorrer a 

distância de 5, 20, e 40 metros em linha reta entre os momentos pré e pós foi de (-7,62 ± 

7,83%; -2,80 ± 3,21% e -2,17 ± 2,62%) em V5, V20 e V40 respetivamente. Sem significado 

estatístico, neste grupo (GC), somente no tempo necessário para realizar o teste T`Drill é 

que foi observada uma diminuição entre o momento pré e pós intervenção de (-3,24 ± 

2,92%) com significado estatístico (p = 0,029).  
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Tabela 3 - Médias ± Desvio Padrão (intervalo de confiança 95%) das variáveis do tempo necessário 
para percorrer 40 metros em linha reta e no teste de agilidade nos dois grupos. 

Variáveis 

GE GC 

Pré 

M±DP (IC95%) 

Pós 

M±DP (IC95%) 

Pré 

M±DP (IC95%) 

Pós 

M±DP (IC95%) 

T5 (s) 0,94 ± O,12 (0,85;1,03) 0,85 ± 0,07 (0,80;0,90)* 0,89 ±0,11 (0,79;0,98) 0,81 ± 0,5 (0,76;0,86) 

T20 (s) 3,04 ± 0,24 (2,85;3,22) 2,87 ± 0,19 (2,74;3,00)* 2,87 ± 0,23 (2,67;3,06) 2,78 ± 0,15 (2,64;2,92) 

T40 (s) 5,63 ± 0,40 (5,32;5,95) 5,38 ± 0,32 (5,14;5,63)* 5,28 ± 0,42 (4,94;5,61) 5,16 ± 0,32 (4,89;5,42) 

AG (s) 9,88 ± 0,50 (9,46;10,30) 9,51 ± 0,42 (9,01;9,78)* 9,71 ± 0,61 (9,26;10,16) 9,39 ± 0,52 (9,01;9,78)* 

 
T5 – tempo necessário para percorrer a distância de 5 metros em linha reta; T20 – tempo necessário para 
percorrer a distância de 20 metros em linha reta; T40 – tempo necessário para percorrer a distância de 40 metros 
em linha reta; AG – tempo necessário para percorrer o teste de agilidade T´Drill de 40 metros; M±DP – média ± 
desvio padrão; IC95% – Intervalo de confiança a 95%; * – p ˂ 0,03 entre os momentos pré e pós. 
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DISCUSSÃO 5 
 

EFEITO DE 6 SEMANAS DE TREINO DE FORÇA BASEADO NO COMPLEX TRAINING NA 
CAPACIDADE DE SPRINTE E AGILIDADE EM ÁRBITROS DE FUTEBOL 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos sugerem um efeito positivo sobre o desempenho dos árbitros, 

resultando numa diminuição significativa do tempo necessário para completar os sprintes (-

8,21 ± 7,27%; -5,36 ± 2,61%; -4,39 ± 1,57%, em V5, V20 e V40 respetivamente), assim 

como do teste de agilidade T`Drill (-3,74 ± 1,43%), por parte do grupo que realizou o 

protocolo (GE). Por sua vez, o grupo que realizou apenas o treino habitual de árbitros (GC) 

não apresentou qualquer melhoria significativa no tempo para completar os sprintes, tendo 

apenas alcançado significância no tempo necessário para completar o teste T`Drill (-3,24 ± 

2,92%). Estas observações estão de acordo com os resultados obtidos em estudos 

anteriores (Kotzamanidis, Chatzopoulos, Michailidis, Papaiakovou, & Patikas, 2005; Maio 

Alves, Rebelo, Abrantes, & Sampaio, 2010; R Bevan et al., 2010; Tsimahidis et al., 2010).   

Num estudo realizado por Maio Alves et al., (2010), que investigou o efeito de uma 

intervenção de treino com base no complex training e contrast training ao longo de 6 

semanas nos desempenhos de saltos (SJ e CMJ), sprinte (5-15m) e agilidade em jovens 

jogadores de futebol, os autores relataram reduções nos tempos de sprinte aos 5m de -0,10 

segundos e aos 15m de -0,18 segundos. No presente estudo, os tempos de sprinte aos 5m 

reduziram -0,09 segundos, aos 20m -0,17 segundos e aos 40m -0,25 segundos. Da mesma 

forma, Kotzamanidis et al., (2005) utilizaram um programa de treino de força, que combinou 

4 séries de 3-6-8RM seguidos de 4,5 e 6 séries de sprintes de 30m respetivamente, e 

referiram uma redução de -0,15 segundos no sprinte de 30m em jogadores de futebol. O 

programa de treino incluiu 2 sessões de treino semanais ao longo de 9 semanas.  

Estes resultados têm sido associados à PPA, e poderiam ser atribuídos a uma 

combinação de mecanismos neurais e musculares (Hodgson et al., 2005; Carter & 

Greenwood, 2014) que, por consequência poderão ter sido responsáveis pelas melhorias 

apresentadas. Contudo, como não foram fatores passíveis de serem analisados neste 

estudo, torna-se impossível dizer quais e em que medida contribuíram para os resultados 

apresentados. No entanto, apoiando-nos na literatura podemos encontrar protocolos muito 

parecidos com o adotado neste estudo que corroboram com os nossos resultados. 

Tsimahidis et al., (2010) investigaram o efeito de um programa de treino com a 

duração de 10 semanas que conciliou o treino de força seguido de treino de velocidade de 

corrida (sprinte), no nível de força, velocidade de corrida (10-30m) e desempenho do salto 

vertical (SJ, CMJ e DJ), em jogadores de basquetebol juniores. O protocolo de controlo 

(CON) consistiu apenas na preparação técnica e tática. O grupo que realizou o programa de 



34 

 

treino (CTP) efetuou adicionalmente 5 séries de 8-5 RM do exercício agachamento com um 

sprinte de 30 m após cada série. De salientar que o valor da carga variou de 8RM até à 5ª 

semana, e 5RM até à 10ª semana. As avaliações ocorreram antes do início do programa de 

treino e após a 5ª e a 10ª semana de treino. Os autores relatam aumentos significativos na 

medição da 1RM Pós-5 e Pós-10 por parte do grupo CTP, não registando diferenças nas 

três medidas por parte do grupo CON. No presente estudo, a medida da 1RM não foi 

selecionada como termo de medição pós-treino. No entanto, um estudo de revisão efetuado 

por Folland & Williams, (2007), dá-nos conta da existência de um aumento significativo da 

força voluntária ao longo das primeiras semanas de um treino de força de alta intensidade, 

resultando principalmente de adaptações neurológicas, que permitem aumentar a carga de 

treino ao qual o músculo é exposto, possibilitando que adaptações morfológicas surjam e se 

prolonguem com o tempo. Estas diretrizes confirmam-se nos resultados do estudo de 

Tsimahidis et al., (2010). Em geral, todos os parâmetros medidos mostram um aumento 

estatisticamente significativo após a 5ª e a 10ª semana (p ˂ 0,05), em contraste com o grupo 

CON (p > 0,05). Mas especificamente na velocidade de corrida, medida através do tempo 

necessário para completar o sprinte (10-30m), foram observados efeitos de interação 

significativos entre grupos e momento versus grupo no Pós-5 e Pós-10, o que não se 

verificava nos valores pré-treino. O grupo CON, no entanto, continuou a não apresentar 

diferenças entre as medidas. Mais uma vez o presente estudo encontra pontos de contacto 

com os resultados apresentados por Tsimahidis et al., (2010). Embora não tenham sido 

observadas diferenças significativas na interação momento versus grupo e nem entre 

grupos, quando avaliados cada grupo individualmente, foi observado uma melhoria 

significativa em todas as variáveis do sprinte medidas (5-20-40m) no GE, do momento Pré 

para o momento Pós-intervenção. Não tendo sido observadas diferenças significativas entre 

medidas no GC.  

Uma possível explicação para esse facto, é que uma transferência do treino de força 

mais eficaz para a velocidade de corrida, possa ocorrer quando os sprintes são realizados 

após cada série do exercício de força. Num artigo de revisão no qual é abordada esta 

questão, Young (2006), chama à atenção para diversos fatores que contribuem para a 

transferência do treino de força e potência para o desempenho desportivo, usando 

precisamente o desempenho do sprinte como exemplo. Neste estudo, é destacada a 

importância do treino de força e das adaptações fisiológicas por ele desencadeadas, 

especialmente neuromusculares, como a coordenação intermuscular (aumento do 

recrutamento de unidades motoras, das frequências de disparo, sincronização e 

potenciação do reflexo-H) associados à especificidade do programa de treino em termos de 

padrão de movimento e velocidade de contração. 
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Mais especificamente, o CT tem como base todo este tipo de premissas que 

parecem ter facilitado as melhorias encontradas nos tempos do sprinte do presente estudo, 

o que parece ser devido ao efeito PPA após cada série. Como explicado na revisão, o PPA 

é um fenómeno que se caracteriza por um aumento significativo do desempenho muscular, 

resultante de uma contração muscular máxima ou submáxima, levando assim a um aumento 

do recrutamento de unidades motoras (alterando a sua frequência de disparo), aumento da 

sincronização das unidades motoras, diminuindo a inibição pré-sináptica, e resultando numa 

melhor capacidade de geração de força e potencial pós-sináptico dos grupos musculares 

envolvidos (reflexo-H) (Tillin & Bishop, 2009). Esta intensa solicitação muscular, poderá 

aumentar também a contribuição de unidades motoras do tipo II, o que irá melhorar a 

performance da atividade seguinte (Xenofondos A et al., 2010). Estas alterações fisiológicas, 

por sua vez, conduzem a uma fosforilação da cadeia leve de miosina aumentada (RLC), em 

que a contração muscular provoca um aumento da libertação do ião (Ca2+) pelo reticulo 

sarcoplasmático, que ativa a quinase de RLC, e resulta num aumento da ligação entre 

pontes cruzadas da actina-miosina e consequente incremento da resposta contrátil 

(Hodgson et al., 2005). 

Contudo, ainda existe na literatura alguma divergência de resultados nos estudos 

que se debruçam na análise dos efeitos do CT na melhoria da performance. Essas 

divergências podem estar relacionadas com a diversidade de metodologias baseadas no CT 

utilizadas. Desde logo, com diferentes estruturas de exercícios potenciadores (exercício, tipo 

de ação muscular, carga utilizada, número de repetições e número de séries), com 

diferentes tempos de descanso entre o EP e o gesto técnico a desenvolver (3 a 18,5 

minutos), incorporação ou não do gesto técnico avaliado, frequência semanal de treino, 

duração da intervenção e características da amostra (quanto à experiência de treino, nível 

de condição física e sexo).   

Os fatores, referidos anteriormente, parecem influenciar de forma mais ou menos 

expressiva os resultados da aplicação de um programa de treino baseado no CT. Desde 

logo, a estrutura do EP que parece ter um efeito significativo na produção de potência em 

exercícios subsequentes, tais como saltos e sprintes (Wilson et al., 2013; Seitz & Haff, 

2015). A eficácia do EP parece estar relacionada com o volume e intensidade do mesmo. Ao 

refinar a pesquisa encontram-se protocolos que utilizaram baixos volumes e altas 

intensidades para o EP, que proporcionam melhorias significativas no sprinte (McBride et al., 

2005; Chatzopoulos et al., 2007; R Bevan et al., 2010; Duncan, Thurgood, & Oxford, 2014; 

Low, Harsley, Shaw, & Peart, 2015). Igualmente, outros estudos obtiveram resultados 

positivos com protocolos com as mesmas características em movimentos explosivos, como 



36 

 

em diferentes tipos de saltos (Jensen & Ebben, 2003; Comyns et al., 2006; Fukutani et al., 

2014).  

Um dos fatores que parecem influenciar os resultados deste tipo de programas de 

treino baseados no CT, é o tempo de descanso entre o EP e o gesto ou capacidade 

desportiva a desenvolver. Este fator parece importante, pois embora exista uma potenciação 

após a realização de um EP, existe, igualmente, a indução de fadiga fazendo com que seja 

necessário um intervalo de tempo “ótimo” que permita que a potenciação supere a fad iga 

induzida pelo EP (Tillin & Bishop, 2009). Os dados apresentados por Wilson et al., (2013) e 

Seitz & Haff, (2015) revelam que parece existir janelas de tempo de descanso mais eficazes 

entre o EP e o gesto técnico a desenvolver, nomeadamente numa janela que varia entre os 

3 e 7 minutos e outra entre os 7 e 10 minutos, dependendo do EP escolhido. O presente 

estudo utilizou um período de descanso de 4 minutos pós-EP, coerente com estudos 

anteriores, que relataram o efeito de PPA no desempenho do sprinte (McBride et al., 2005; 

Comyns et al., 2010; Duncan et al., 2014) o que parece ter sido eficaz para a melhoria do 

sprinte, em termos crónicos, em todas as distâncias avaliadas. Contudo, é importante referir 

que não foi utilizado no presente estudo o EP antes de cada teste, pois o objetivo era avaliar 

o efeito crónico do programa de treino, e não se o tempo de descanso entre o EP e os 

gestos técnicos avaliados, era eficaz. Além disso, com o tempo limitado por diversas 

condicionantes nos dias de hoje, torna-se quase impossível cumprir os tempos de descanso 

considerados ótimos pela literatura.  

Do mesmo modo, o nível de força e a experiência de treino dos sujeitos é outra 

variável que parece influenciar o resultado final dos programas de treino baseados no CT 

(Hodgson et al., 2005). No seu estudo Seitz, de Villarreal, et al., (2014) procuraram 

investigar se indivíduos com maior capacidade do sistema neuromuscular de gerar tensão, 

expressavam PPA mais cedo do que indivíduos com menor capacidade após um EP 

(agachamento) no squat jump. Os autores concluíram que indivíduos com maior capacidade 

parecem ser capazes de expressar a PPA mais cedo (3 e 12 minutos) após o EP do que 

indivíduos menos capazes (6 e 12 minutos). Além disso, indivíduos mais capazes 

expressam respostas de PPA significativamente maiores do que indivíduos menos capazes. 

Esta diferença poderá ser explicada pelo facto de indivíduos mais capazes e experientes no 

treino, desenvolverem maior resistência à fadiga e lidarem melhor com cargas mais altas 

após um EP do que indivíduos menos capazes e menos experientes (Loren Z. F. Chiu et al., 

2003). Esta diferença tem influência até na estrutura do próprio treino, Wilson et al., (2013) e 

Seitz & Haff, (2015) convergem nas análises dos respetivos estudos, afirmando que 

múltiplas séries resultam num efeito PPA maior do que séries únicas, apoiando-se no status 
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de treino para fazer tal afirmação. Expondo que múltiplas séries de um EP produzem maior 

fadiga do que uma série única, o que supostamente reduz a capacidade de indivíduos 

menos capazes de expressarem PPA. No entanto, no caso do presente estudo, em que os 

participantes não tinham experiência precedente com o treino de força, os resultados 

mostram que os fatores expostos acima não parecem ter impedido a melhoria da 

performance dos indivíduos. Apesar de não se conseguir perceber se influenciaram a 

magnitude dos resultados, os resultados obtidos neste estudo confirmam os obtidos por 

Kotzamanidis et al., (2005); Maio Alves et al., (2010) e Tsimahidis et al., (2010) que também 

incluíram indivíduos nas suas amostras sem experiência no treino de força ou pliometria. 

No que respeita ao teste de agilidade T´Drill (40m), foi observada uma melhoria da 

performance entre o momento pré e pós intervenção em ambos os grupos (GE e GC), 

quando avaliados individualmente. Especificamente verificou-se uma diminuição de -0,37 

segundos no GE, e de -0,32 segundos no GC, uma diferença de -0,05 segundos separa os 

dois grupos, o que evidencia que ambos melhoraram a sua performance significativamente, 

em comparação com a avaliação inicial. Comparando as melhorias apresentadas no teste 

de agilidade com as melhorias apresentadas no teste de sprinte, verifica-se uma diferença 

considerável na magnitude dos valores apresentados por ambos os grupos. Isto pode 

sugerir que esta melhoria possa ter sido camuflada por fatores que influenciam os 

resultados deste tipo de testes, tais como o conhecimento ou experiência acumulada pelos 

sujeitos ao longo do período da intervenção, ou simplesmente pelo facto da intervenção ter 

acontecido numa fase inicial da época, na qual foi aplicado o pré-teste numa fase de 

adaptação ás cargas de treino, e o pós teste 7 semanas depois de programas de treino 

semelhantes que diferiram apenas no protocolo aplicado no GE, e que evidentemente 

provocou adaptações nas diferentes capacidades dos sujeitos deixando-os mais aptos. O 

mesmo não parece ter acontecido em relação á velocidade de corrida. Apesar dos testes de 

agilidade serem escassos na avaliação de protocolos de treino baseados no CT, 

conseguimos encontrar alguns estudos que podem, de alguma forma, comprovar os nossos 

resultados. 

 Dodd & Alvar, (2007) avaliaram os efeitos de três modalidades de treino 

diferentes (complex training, treino tradicional de força e treino pliométrico) no 

desenvolvimento de potência através de testes de salto, velocidade de corrida (20-40-60yd) 

e na agilidade (T`Teste) em jogadores de basebol juvenis. Os sujeitos foram separados em 

3 grupos e participaram nas três modalidades diferentes ao longo de 15 semanas, com a 

particularidade de existir uma avaliação pré e pós as 4 semanas de intervenção mais uma 

de repouso ativo. Todos os grupos participaram em 2 sessões semanais. O protocolo CT 
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utilizou 80% de 1RM para o EP e 30% de 1RM para o exercício pliométrico, e os restantes 

protocolos igualaram intensidades e volumes. Os autores não verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos em todas as medidas de desempenho. No 

entanto, quando analisaram cada grupo individualmente verificaram melhorias percentuais 

superiores em todos os parâmetros medidos para a intervenção CT, comparando com as 

outras intervenções. Especificamente no desempenho do T-Teste com uma redução de -

0,23 segundos para o CT, -0,12 segundos para o treino tradicional de força, e em nenhuma 

alteração para o treino pliométrico. Os autores sugerem que se o período de intervenção se 

estendesse para as 6 semanas, talvez as adaptações fossem outras e o efeito de cada 

intervenção fosse mais evidente. Contudo, não podemos esquecer que a avaliação da 

velocidade de corrida e do T-Teste foi efetuada com recurso a um cronómetro de mão, 

aumentando assim a margem de erro e não tendo sido apresentados valores de 

confiabilidade entre intra avaliador e intra instrumento.  

O inverso foi verificado por Maio Alves et al., (2010) que não identificaram nenhuma 

alteração no teste de agilidade em nenhum dos grupos estudados, após a aplicação de um 

treino com base no complex e contrast training ao longo de 6 semanas combinando cargas 

que variaram de 80% a 90% de 1RM de três diferentes EP`s com 3 séries de exercícios 

pliométricos diferentes. Alterando apenas a frequência semanal de treino dos diferentes 

grupos, tendo 2 dos grupos efetuado o treino regular de futebol junto com o referido 

programa de treino, com 1 e 2 sessões de treino semanal. E um grupo de controlo que 

apenas cumpriu o seu programa regular de treino de futebol. De referir que o teste utilizado 

por Maio Alves et al., (2010) para avaliar esta capacidade foi o teste de agilidade 505, que 

embora vise avaliar a capacidade dos sujeitos de mudar rapidamente de direção, é diferente 

do usado pelo presente estudo. Igualmente, o programa de intervenção de Maio Alves et al., 

(2010), não usavam exercícios de mudança de direção no final de cada sequência de treino 

baseado no CT utilizado, contrariamente ao presente estudo que utilizava um exercício de 

mudança de direção, em semanas alternadas, no final da sequência de exercícios baseado 

no CT. Este facto parece reforçar a ideia que o gesto técnico a ser desenvolvido deve ser 

incorporado na sequência de exercícios, baseado no CT, para se obter melhorias 

significativas nesse gesto desportivo, tal como afirma Maio Alves et al., (2010). 

Na procura de respostas para comprovar os resultados obtidos, encontramos um 

estudo de Young, McDowell, & Scarlett, (2001) no qual foi investigada a especificidade da 

resposta do treino de sprinte e treino de agilidade durante 6 semanas. A única diferença 

entre os programas foi que o grupo de velocidade realizou apenas sprintes lineares, 

enquanto o grupo de agilidade realizou sprintes de mudança de direção. O treino de sprinte 
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(20-40m) melhorou significativamente o desempenho dos sprinte de 30 m, mas as melhorias 

foram decaindo à medida que aumentavam as exigências impostas pela agilidade 

(mudanças de direção). Do mesmo modo, o treino de agilidade originou melhorias 

significativas nos testes de mudança de direção, mas não se verificaram melhorias 

significativas no desempenho do sprinte linear. Concluindo assim que, o treino de 

velocidade linear origina ganhos específicos com transferência limitada para as tarefas de 

agilidade, e vice-versa. Uma ideia partilhada por Little & Williams, (2005) que apresentaram 

dados referentes a jogadores profissionais de futebol, sugerindo que a aceleração, 

velocidade máxima e agilidade são qualidades distintas.  

Embora ambos os grupos (GE e GC) tivessem apresentado melhorias significativas 

neste teste, notaram-se ligeiras diferenças nos valores apresentados pelo GE. O que pode 

explicar-se pela frequência de treino dos gestos técnicos avaliados, em que o GE cumpria o 

teste T´Drill e o sprinte (40m) em semanas intercaladas. Este facto leva-nos a pensar que a 

escolha deste modelo de protocolo possa ter comprometido melhorias de outra relevância 

no sprinte (40m).  

 O programa de treino baseado no CT originou melhorias nos gestos técnicos 

escolhidos (sprinte e agilidade). Parece que o EP (agachamento) conseguiu criar efeitos de 

potencialização principalmente no desempenho do sprinte em todas as suas componentes 

(aceleração, velocidade máxima e manutenção de velocidade). Se a escolha do protocolo 

privilegiasse apenas este gesto técnico, talvez a tendência de melhoria fosse mais evidente 

em relação à avaliação inicial. No entanto, os resultados podem ter sido influenciados pelo 

tamanho da amostra manifestamente pequeno. Embora se tratasse de uma população 

homogénea, a pequena quantidade de dados obtida, exigia que um número maior de 

sujeitos tivesse participado na amostra para obter dados estatísticos com outra magnitude. 

No entanto, parece que o programa de treino aplicado foi suficiente para induzir adaptações 

crónicas positivas principalmente no sprinte durante 6 semanas. 
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CONCLUSÃO 6 
 

EFEITO DE 6 SEMANAS DE TREINO DE FORÇA BASEADO NO COMPLEX TRAINING NA 
CAPACIDADE DE SPRINTE E AGILIDADE EM ÁRBITROS DE FUTEBOL 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos pelo presente estudo sugerem que a realização de um treino 

de força baseado no complex training, ao longo de 6 semanas, teve influência positiva no 

desempenho do sprinte em árbritos de futebol. Estas mudanças estenderam-se a todas as 

componentes do sprinte: aceleração, velocidade máxima e manutenção de velocidade. Não 

se encontraram evidências que permitam concluir o mesmo, no que respeita aos tempos do 

teste de agilidade T`Drill. De referir também, que não foi clara a intreferência de variáveis 

como o sexo e expriência de treino, nos nossos resultados. Este parece um método viável e 

capaz de auxiliar os treinadores na organização do seu processo de treino, tendo em vista 

ganhos de potência e velocidade em curtos espaços de tempo. No entanto, deve ser 

reconhecido que o efeito específico do uso do EP no treino de velocidade ainda não se 

encontra suficientemente estudado, sendo necessária a realização de mais investigações 

para que o seu efeito seja totalmente compreendido. De realçar ainda que os resultados e 

conclusões do presente estudo, só têm validade para uma população com as mesmas 

características da que foi empregue na presente investigação. 
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7. PROPOSTAS PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 De forma a dar continuidade à investigação cientifica deste método de treino, 

sugerem-se como trabalhos futuros, a inclusão de grupos de árbitros com diferentes 

características (experiência de treino, nível de condição física, e níveis de força), bem como 

verificar se os mesmos ganhos obtidos neste estudo se observam no desempenho, e de que 

forma estes novos grupos responderão ao mesmo método de treino aqui aplicado.  

Averiguar de que forma a eficácia deste programa se comporta quando aplicado em 

períodos experimentais mais alargados, bem como introduzir mais momentos de avaliação, 

tentando monitorizar com mais frequência o tempo de resposta de eventuais melhorias. Da 

mesma forma, verificar se eventuais melhorias se estendem aos níveis de força e/ou outros 

gestos técnicos. 

Existe também a necessidade de quantificar a eficácia do método aqui apresentado, 

comparando-o com outros, também eficazes no desenvolvimento da potência muscular. 

Investigar formas alternativas de induzir os efeitos produzidos no músculo, durante um 

agachamento de alta intensidade, sem a necessidade do equipamento “pesado” e difícil de 

transportar, podendo estas formas altrenativas benificiar os árbitros de forma aguda, em 

dias de provas físicas ou em dias de jogo. 
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ANEXOS 9 
 

EFEITO DE 6 SEMANAS DE TREINO DE FORÇA BASEADO NO COMPLEX TRAINING NA 

CAPACIDADE DE SPRINTE E AGILIDADE EM ÁRBITROS DE FUTEBOL 
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9. ANEXOS 

 

Anexo I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________________ , portador do B.I. nº 

_____________________ , do Arq. de Identificação de _____________________ , emitido 

em ________/______/______ , declaro que fui suficientemente informado das finalidades, 

benefícios esperados e riscos associados com a realização dos testes ou das atividades. 

Foi-me dada a oportunidade de formular questões e colocar dúvidas e estou na posse de 

informação suficiente para poder assinar o termo de consentimento. 

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

possam resultar do facto de não apresentar declaração médica que autorize a prática de 

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

para a minha saúde, que resultem do não cumprimento das indicações técnicas da UTAD. 

É da minha inteira responsabilidade o não cumprimento do programa de exercícios e/ou de 

recomendações fornecidas pelos técnicos da UTAD. 

 

 Vila Real, UTAD _______de ______________________de 2016. 

 

 

Assinatura 

    

________________________________ 

 

  



55 

 

Anexo II 

Ficha de Anamnese 

 

Código  Sexo  Idade  Altura  Peso   

 

Leia cuidadosamente e preencha o formulário desta ficha com a maior fidelidade 
possível. 

 

1. Possui alguma doença crónica (Diabetes, Hipertensão, Dislipidémia)?   

Se sim, Qual/Quais?     

 

2. Possui alguma Lesão (Muscular, Óssea...)?    

Se sim, Qual/Quais e onde?   

 

3. Já foi sujeito a algum tipo de cirurgia?   

Se sim, que tipo de cirurgia e em que região do Corpo?   

 

4. Tem familiares diretos com algum tipo de doença?   

Se sim, qual/quais?   

 

5. Sente algum tipo de dor ou desconforto regularmente?    

Se sim, Onde?    

Impede de fazer alguma tarefa ou movimento? Qual?   

 

6. Sentiu algum tipo de dor ou desconforto nas ultimas 24 horas?    

Se sim, Onde?    

De fazer alguma tarefa ou movimento? Qual?   

 

7. Toma algum tipo de medicação regularmente?    

Se sim, qual ou quais?    

Para que efeito?    

Em que quantidade?     
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Anexo II (continuação) 

 

8. Nas últimas 24 horas tomou algum tipo de medicamento? 

Se sim, qual ou quais?    

 

 

Nível de Atividade Física 
 

 A preencher pelo investigado. 
 
1. Pratica alguma modalidade desportiva de forma competitiva (ex.: Futebol, natação...)?  

 ____ 

Se sim, Quantas vezes por semana?  Qual a duração diária?    

 

2. Pratica algum desporto ou atividade física de forma recreativa (ex.: Jogo de futebol 

com os amigos, jogging, ginásio...)?  Qual?   

Se sim, quantas vezes por semana?  Qual a duração diária?    

 

3. Considera que tem um emprego exigente a nível físico (ex.: carregar cargas 

elevadas, serviços de pedreiro...)?  ___________ 

Se sim, O que faz o seu emprego ser exigente? ________________________________ 

 

4. Faz caminhadas regularmente como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?    

Quanto tempo duram essas caminhadas por dia, em média? ______________________ 
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Anexo III 
 

Par-Q teste 

 

O Par- Q teste (ACSM, 2013) é composto por 7 perguntas e é individual. Cada 

indivíduo tem duas opções para resposta (Sim ou Não). Se o indivíduo responder 

afirmativamente a uma das questões não poderá ser incluído no estudo. As questão 

são as seguintes: 

 

1 - Alguma vez um médico lhe disse que você possui um problema 
de coração e lhe recomendou que só fizesse atividade física sob 
supervisão médica? 

SIM NÃO 

2 - Você sente dor no peito, causada pela prática de atividade física?   

3 - Você sentiu dor no peito no último mês?   
4 - Você tende a perder a consciência ou cair, como resultado de 
tonteira ou desmaio? 

  

5 - Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser 
agravado com a prática de atividade física? 

  

6 - Algum médico já lhe recomendou o uso de medicamentos para a 
sua pressão arterial, para a circulação ou coração? 

  

7 - Você tem consciência, através da sua própria experiência ou 
aconselhamento médico, de alguma outra razão física que impeça a 
sua prática de atividade sem supervisão médica? 

  

 

 

 

 


