
EXERCITA-TE!  
Não deixes para amanhã o que podes fazer 

hoje  



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 

RECOMENDAÇÕES DE AF ADULTOS 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pessoas adultas devem acumular 

pelo menos:  

150 minutos/semana de AF moderada 

ou 

75 minutos/semana AF vigorosa  

ou 

uma combinação equivalente de atividade física de 

intensidade moderada e vigorosa 



TREINO CONTÍNUO VS. TREINO INTERVALADO 

• Uma das principais barreiras reportadas para a não 

adesão das recomendações é a falta de tempo. 

 

• O treino intervalado apresenta-se como uma opção de 

tempo reduzido e com potenciais benefícios para a 

saúde. 
 
 



O QUE É O TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE? 

Aquecimento Treino Intervalado Retorno à calma 

• O treino intervalado de alta intensidade (HIIT) consiste em breves períodos de 

exercício físico em intensidades elevadas, intercalados com períodos de repouso com 

intensidades reduzidas. 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 
Tipo de Exercício 

Doseamento da Carga 

No HIIT as características da carga dependem da intensidade do exercício, da duração dos intervalos, 

e do número séries e repetições dos exercícios.    

Objetivos 

A escolha do tipo de exercício e do doseamento da carga vai variar consoante o objetivo do plano de 

treino e das limitações dos praticantes. 



HIIT DIMENSÃO HISTÓRICA 

• Nos anos 90 foram desenvolvidas as primeiras versões do HIIT direcionadas 

para a alta competição.   

• Recentemente o HIIT tem vindo a ser aplicado em pessoas aparentemente 

saudáveis e em pessoas com condições especiais com resultados semelhantes 

ao treino tradicional. 

• Pessoas com: diabetes do tipo II; doenças das artérias coronárias; pacientes 

cardíacos após o enfarte do miocárdio; síndrome metabólica; excesso de peso 

e obesidade 



HIIT QUEM PODE USUFRUIR?  

• A conceção que o HIIT é exclusivo para atletas de alto rendimento ou pessoas 

treinadas é errada.  

 

• Os conceitos básicos do HIIT podem ser aplicados a praticamente qualquer 

nível de condicionamento físico inicial. Este tipo de treino tem como base o 

esforço subjetivo, o que não requer uma velocidade de corrida elevada para 

tirar partido dos benefícios do HIIT. 

 



HIIT E EFEITOS CARDIOMETABÓLICOS 

• Um estudo de revisão sobre a eficácia do HIIT na perda de peso e 

na melhoria de marcadores cardiometabólicos. 

 

• Os resultados documentaram melhorias significativas na aptidão 

cardiorrespiratória, na sensibilidade à insulina  e na redução de 

tecido adiposo abdominal e subcutâneo. 



HIIT E EFEITOS CARDIOMETABÓLICOS 
• Artigo de revisão com o objetivo de perceber os efeitos do HIIT na saúde 

cardiometabólica, em concreto, alterações na glicémia, nos níveis de colesterol, 

na aptidão cardiorrespiratória e na pressão arterial. 

• Mínimo de 12 Semanas ↓ Glicémia 

• Mínimo de 8 Semanas ↑ C-HDL 

• Mínimo de 12 Semanas ↓ Pressão Arterial 

• Mínimo de 12 Semanas ↓ Medidas 
Antropométricas 



• Para além das melhorias nos diferentes marcadores 

cardiometabólicos, o HIIT mostrou também ser seguro e eficaz 

em pacientes com disfunções cardíacas e metabólicas.  



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• Diferenças do HIIT vs. treino contínuo no tecido adiposo 

abdominal e na glicémia em jejum. 

• 45 mulheres foram distribuídas em 3 grupos: HIIT; treino 

contínuo de intensidade moderada; e grupo de controlo.  

• A intervenção teve a duração de 15 semanas, com 3 

sessões de treino por semana. 



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• Quando comparado com o treino contínuo e com o grupo de controlo, o HIIT 

melhorou de forma significativa o controlo da glicémia sanguínea e promoveu 

alterações no tecido adiposo abdominal.  

Trapp e col., Internacional Journal of Obesity, 32, 684-691, 2008 



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• No final dos 4 meses de intervenção a adesão ao programa de 

exercício foi de 89%, o que prova que este tipo de treino é 

viável no contexto do dia-a-dia. 

 

• Para o mesmo dispêndio energético, o grupo HIIT obteve 

melhorias para o VO2max e uma redução no peso corporal 

significativa, quando comparado com o grupo de controlo e o 

treino contínuo.  



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• No que diz respeito, ao tecido adiposo o grupo HIIT 

reduziu a massa gorda em aproximadamente 3%.  

• Mais ainda, a intensidade superior do HIIT, conferiu uma 

redução superior no  tecido adiposo visceral quando 

comparada com os restantes grupos. 

 

 

 
 



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• O grupo de controlo piorou os valores da glicémia 

ao final de 4 meses. 

• O grupo de treino contínuo moderado não obteve 

alterações na controlo da glicémia, enquanto que 

o grupo do HIIT obteve melhorias significativas.   



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• O objetivo do estudo foi comparar as diferenças entre os dois tipos de treino em 

variáveis associadas à saúde cardiovascular. 

• 27 doentes com historial clínico de eventos cardiovasculares (enfarte do 

miocárdio) em condições estáveis, participaram no estudo com a duração de 12 

semanas. 

Wisløff e col., Circulation, 115, 3086-3094, 2007 



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• O grupo de treino contínuo e o grupo HIIT melhoraram os valores da função 

endotelial em relação ao grupo de controlo. Contudo, o grupo HIIT obteve 

resultados superiores em comparação com o treino contínuo.  

• Para além das melhorias na função endotelial o grupo HIIT obteve ainda um 

aumento na aptidão cardiorrespiratória superior aos restantes grupos.  

Wisløff e col., Circulation, 115, 3086-3094, 2007 



HIIT  VS. TREINO CONTÍNUO 

• O grupo HIIT  diminui significativamente o valor das c-LDL oxidadas (colesterol 

mau), enquanto nos restantes grupos não houve diferenças.  

Wisløff e col., Circulation, 115, 3086-3094, 2007 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 

Exemplos de 1:9 

Esforço Descanso Tempo por série Nº de séries/treino 

30 s 270 s 300 s 4 a 6 

20 s 180 s 200 s 6 a 9 

15 s 135 s 150 s 8 a 12 

10 s 90 s 100 s 12 a 18 

Duração por sessão ~20 minutos 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 

Exemplos de 1:6 

Esforço Descanso Tempo por série Nº de séries/treino 

30 s 180 s 210 s 5 a 8 

20 s 120 s 140 s 8 a 12 

15 s 105 s 105 s 11 a 17 

10 s 60 s 70 s 17 a 25 

Duração por sessão ~20 minutos 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 

Exemplos de 1:3 

Esforço Descanso Tempo por série Nº de séries/treino 

30 s 90 s 120 s 10 a 15 

20 s 60 s 80 s 15 a 22 

15 s 45 s 60 s 20 a 30 

10 s 30 s 40 s 30 a 45 

Duração por sessão ~20 minutos 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 

Exemplos de 2:1 

Esforço Descanso Tempo por série Nº de séries/treino 

20 s 10 s 30 s 5 * 8 = 40 

Duração por sessão ~20 minutos 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 
CRIANÇAS 

Exemplos 

Racio Esforço Descanso Tempo por série Nº de séries/treino 

1:3 60 s 180 s 240 s 3 a 6 

Duração por sessão ~20 minutos 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 
CRIANÇAS 

Exemplo de um programa de treino de 7 semanas 

HIIT Volume HIIT Volume 

Sessão 1 4 x (10 x 10s) a 110% da VAM Sessão 2 3 x (10 x 10s) a 110% da VAM 
1 x (10 x 10s) a 120% da VAM 

Sessão 3 2 x (10 x 10s) a 110% da VAM 
2 x (10 x 10s) a 120% da VAM 

Sessão 4 1 x (10 x 10s) a 110% da VAM 
3 x (10 x 10s) a 120% da VAM 

Sessão 5 4 x (10 x 10s) a 120% da VAM Sessão 6 3 x (10 x 10s) a 120% da VAM 
1 x (10 x 10s) a 130% da VAM 

Sessão 7 2 x (10 x 10s) a 120% da VAM 
2 x (10 x 10s) a 130% da VAM 

Sessão 8 1 x (10 x 10s) a 120% da VAM 
3 x (10 x 10s) a 130% da VAM 

Duração por sessão ~30 minutos com pausas de 3 minutos entre séries 

* Descanso de 10 a 20 s entre repetições e descanso de 3 minutos entre séries 
   VAM, velocidade aeróbia máxima 



TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE 

Em síntese… 

• O HIIT ao ser composto por breves períodos de exercício de alta intensidade intercalados 

com pausas a intensidades inferiores, permite às pessoas trabalharem em intensidades 

mais elevadas (algo que não é possível no treino contínuo).  

 

• O exercício físico de intensidade vigorosa promove alterações ao nível celular, superiores 

ao do treino contínuo moderado, que se refletem numa melhoria de um conjunto de 

biomarcadores. 

 

• O HIIT tem vindo a ser aplicado em populações com diferentes condições (e.g. diabetes 

tipo 2, doenças das artérias coronárias) com resultados  promissores e com  segurança.  



EXERCITA-TE!  
Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje  



Estilos de Vida Saudáveis 



EFEITOS DA INATIVIDADE FÍSICA 



INATIVIDADE FÍSICA 
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OMS – INATIVIDADE FÍSICA 
• Responsável pela mortalidade de 3,2 

milhões de pessoas 
• Responsável por 6,0% da mortalidade  
• Responsável por 6-10% das doenças não-

transmissíveis 
 

OMS – INATIVIDADE FÍSICA 
• Responsável por 21-25% dos cancro da mama e 

colon 
• Responsável por 27% da diabetes 
• Responsável por 30% das doenças isquémicas do 

coração 



ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA  E DESEMPENHO COGNITIVO 



COMO TUDO ACONTECE 





EXERCITA-TE!  
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