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RESUMO 
 
 

A capacidade de desempenho de sprint repetido (CDSR) vem sendo cada vez 

mais estudada por diversos autores sendo sua importância delatada pelos 

mesmos em trabalhos recentes com esportes coletivos. Seu treinamento é 

realizado tradicionalmente com sprints de curta duração e com mudanças de 

direção. Contudo, uma prática de treinamento realizada com jogos reduzidos 

vem sendo aplicada por treinadores de futsal e sendo utilizada para uma 

vertente de melhoramento da capacidade física dos atletas. A justificativa para 

se usar este tipo de treinamento seria uma maior aproximação da realidade do 

jogo. Com isto, o objetivo deste estudo é verificar através do teste de sprints 

repetidos, o efeito de 4 semanas de treinamento de jogadores de futsal, 

realizado a partir de jogos reduzidos, sobre a CDSR. Os resultados mostraram 

que a CDSR Melhor foi piorada, a CDSR Média se manteve e a CDSR 

Decremento foi melhorada. Diante disto, pode-se concluir que os jogos 

reduzidos não produziram efeito positivo na CDSR Melhor e CDSR Médio, 

porém melhorou a CDSR Decremento. Diversas hipóteses podem ser 

apresentadas para justificar estes resultados, evidenciando que mais estudos 

acerca deste assunto são necessários para avaliar a CDSR e treinamento com 

jogos reduzidos. 

 

Palavras-chave: Capacidade de desempenho de sprint repetido. Jogos 

reduzidos. Futsal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The repeated sprint performance capacity (CDSR) has been increasingly 

studied by several authors reported being its importance by them in recent work 

with team sports. 

Your training is traditionally done with short sprints and changes of direction. 

However, a practical training performed with small sided games has been 

applied for futsal coaches and being used for breeding shed the physical 

capacity of athletes. 

The justification for using this type of training would be closer to reality of the 

game. 

With this, the objective of this study is to verify through repeated sprint test, the 

effect of 4 weeks of training of futsal players, realized from small sided games 

on the CDSR. 

The results showed that the CDSR Best was worsened, the CDSR Mean 

remained and CDSR Decrement was improved. 

Given this, one can conclude that the small sided games produced no positive 

effect on CDSR Best and CDSR Mean, but improved CDSR decrement. 

Several hypotheses can be put forward to justify these results, showing that 

most studies on this subject are needed to assess the CDSR and reduced 

training games. 

 

Keywords: Performance capacity repeated sprint. Small sided games. Futsal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O esporte coletivo é caracterizado por apresentar um padrão de 

atividade constituído de esforços intermitentes alternando ações de baixa, 

moderada e alta intensidade. As ações de alta intensidade podem ser 

evidenciadas em tarefas como sprints, acelerações, desacelerações, paradas e 

mudanças bruscas de direção, entre outras (MOREIRA et al., 2014). 

Enquadrado neste conceito, o futsal, similar ao futebol (KRUSTRUP et 

al., 2003) (RAMPININI et al., 2007)  e outros esportes de equipe como Handball   

(SOUHAIL et al., 2010), Hockey (SPENCER et al., 2005), é um esporte  

intermitente de alta intensidade (OLIVEIRA et al., 2012). No entanto, devido às 

dimensões menores da quadra, suas ações ofensivas e defensivas, os 

jogadores de futsal competitivo são obrigados a realizar relativamente mais 

sprints e atividades de alta intensidade ao longo de um jogo (BARBERO-

ÁLVAREZ et al., 2008). 

Além disso, segundo Oliveira (2012) a capacidade de repetir esforços de 

alta intensidade e de resistir à fadiga é primordial para o desempenho físico 

dos jogadores de futsal, julgando-se assim ser um importante atributo da 

aptidão física para o desempenho de um atleta de alto nível desta modalidade. 

De acordo com Moreira e Marcelino (2014), a tarefa que inclui a 

realização de sprints alternados com períodos relativamente curtos de 

recuperação, tem sido denominada sprints repetidos, e seu desempenho, por 

sua vez, é considerado como “capacidade de desempenho de sprints 

repetidos” - CDSR (SPENCER et al., 2005). 

Desse modo, a capacidade de manter a eficiência na realização de esforços de 

alta intensidade pode estar associada à elevada CDSR, especialmente em 

condições de fadiga crescente. (SPENCER et al., 2012).  

A literatura tem apresentado diversos estudos acerca deste assunto, na 

qual a CDSR parece ser um importante fator para o desempenho esportivo em 

esportes coletivos. Dessa maneira, cria-se um pressuposto de que o 

desempenho no teste de sprint repetido poderia representar um importante 

indicador da CDSR auxiliando treinadores e preparadores físicos na prescrição 

e monitoramento do processo de treinamento (MOREIRA et al., 2014).  
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As atividades baseadas no treinamento da CDSR são exercícios 

compostos por vários sprints intercalados com pequenos intervalos de 

recuperação (FERRARI BRAVO et al., 2008). Além disso, estes exercícios irão 

proporcionar respostas metabólicas semelhantes às geradas em um jogo, ou 

seja, ocorrerá na musculatura uma diminuição do PH, fosfocreatina e ATP, 

ativação da glicose anaeróbica e uma significativa participação do metabolismo 

aeróbico. (RAMPININI et al., 2007), (SPENCER et al., 2005 ), (WRAGG et al., 

2000). Ainda considerando o treinamento da CDSR, diversos trabalhos têm 

mostrado que o treinamento de sprint realizado com intensidade máxima ou 

próxima da máxima, com estímulos curtos entre 5s e 30s, é capaz de produzir 

uma melhora na capacidade de repetir várias séries de exercício anaeróbico 

(BURGOMASTER et al.,  2005), (DAWSON et al., 1998), (MACDOUGALL et 

al., 1998), (ORTENBLAD et al., 2000). 

 Partindo então para a visão do treinamento diário do futsal uma prática 

comum na rotina de treinamento das capacidades táticas de jogadores de 

futsal é a realização de jogos reduzidos, que são situações motoras 

(PARLEBAS, 2001) lúdico-esportivas que incluem a maior parte dos fatores 

que intervêm o jogo real de uma maneira adaptável (WEIN, 1995). Porém, 

alguns estudos (ADE et al., 2013), (CASTELLANO et al., 2013), (SAMPAIO, et 

al., 2014), (SAN ROMÁN-QUINTANA, et al., 2014), (YOUNG, et al., 2013) 

começam a abordar o treinamento baseado nos jogos reduzidos em uma 

perspectiva do treinamento físico. Desse modo, faz-se necessário avaliar a 

efetividade do treinamento no formato de jogos reduzidos utilizando-se de uma 

avaliação por meio da CDSR. 

 

1.1 Justificativa 

 

Sabe-se que no treinamento com sprints de intensidade máxima ou 

próxima à máxima existem ganhos significativos na melhora do desempenho 

da CDSR. Contudo, ainda não se sabe ao certo se com o treinamento com 

jogos reduzidos haverá essa melhora de desempenho. Assim, torna-se 

essencial verificar se essa forma de treinamento utilizada por treinadores da 

modalidade contribui para o desempenho de atletas em uma vertente física. 
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1.2 Objetivos 

 

Verificar, através do teste de sprints repetidos, o efeito de 4 semanas de 

treinamento de jogadores de futsal, realizado a partir de jogos reduzidos, sobre 

a CDSR.  

 

 
1.3 Hipótese 

 

O treinamento com jogos reduzidos irá melhorar a Capacidade de Sprint 

repetidos em atletas de futsal. 
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2 MÉTODOS 
 
2.1 Cuidados Éticos 
 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (plataforma Brasil) e respeita todas as 

normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (Res 466/2012). Após 

esclarecimento de todos os procedimentos a serem realizados, foi apresentado 

aos voluntários um termo de consentimento livre e esclarecido, que foi 

assinado comprovando a concordância em relação à participação nos 

experimentos.  
  
2.2 Sujeitos 

 

Participaram do estudo 15 atletas do sexo masculino, com idade média 

de 22 anos e desvio padrão de ± 3,82 anos que competiam a Liga Nacional de 

Futsal. Todos realizaram testes cardíacos e antropométricos antes de realizar 

os testes de quadra e foram liberados após um atestado médico constatando 

que estavam livres de lesões e aptos a realizar atividades físicas. 

 

 

 
2.3 Procedimentos 

 

Os atletas receberam as informações de como seria o procedimento, 

após a descrição eles realizaram atividade preparatória composta de sprints 

curtos com pequenas mudanças de direção. O teste consistia em 6 sprints de 

40m (20 + 20 com mudança de direção de 180 graus) com os sprints 

separados por 20 s de recuperação passiva (IMPELLIZZERI et al., 2008) 

(RAMPININI et al., 2007) . Os atletas se posicionavam 0,5m atrás da linha de 

partida marcada com uma fotocélula do sistema multisprint. Antes de começar 

os atletas foram instruídos a realizar cada sprint com a maior intensidade 

possível até alcançar a marca de 20m que estava demarcada por dois cones, 

realizar então uma mudança de direção de 180 graus e correr novamente com 
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a maior intensidade possível até a linha de início. Após realizar o sprint os 

atletas desaceleravam e caminhavam até a linha de partida. Com 5s eles eram 

avisados e assumiam postura de arrancada e com 3s era realizada contagem 

regressiva em voz alta para a realização do sprint. 
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3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

             A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-

Wilk. A análise inferencial foi realizada por meio de um teste t para avaliar se 

houve diferença significativa entre o conjunto de médias dos valores de pré-

treinamento e os de pós-treinamento. Todos os procedimentos estatísticos 

foram realizados no programa SPSS 20.0 e o nível de significância adotado foi 

de α <0,05. 
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4 RESULTADOS  
 

             Os resultados encontrados a partir do teste de sprint repetido foram 

analisados em 3 diferentes parâmetros sendo eles o sprint mais rápido 

realizado por cada atleta (CDSR melhor), pela média do desempenho nos 

sprints realizados por cada um dos atletas no decorrer dos 6 sprints (CDSR 

Médio) e, por fim, pelo percentual de queda do desempenho dos atletas 

durante os 6 sprints comparando o desempenho no primeiro e no último sprint 

(CDSR decaimento). 

Na tabela 1 os dados apresentados os resultados obtidos nas avaliações pré e 

pós-treinamento. 

 
Tabela 1: Resultado de toda a equipe 
 Pré-

treinamento 
Pós-
treinamento 

valor de P 
 
 

CDSR Melhor 6,98s ± 0,27s 
   

7,16s ± 0,25s 0,02 
 

CDSR Médio 7,48s ± 0,40s  
 

7,48 ± 0,45s 0,93 
 

CDSR 
Decaimento 

6,7% ± 0,03% 4,2% ± 0,03% 0,01 
 

 
Foi possível observar que o CDSR Melhor piorou de maneira significativa, o 

CDSR Médio não sofreu alterações significativas e o CDSR Decaimento 

apresentou uma melhora significativa. Já na tabela 2 os dados são 

apresentados separando atletas que jogam na linha e os goleiros. 
 
Tabela 2: Resultados jogadores de linha 
 Pré-

Treinamento 
Pós-
Treinamento 

valor de P 

CDSR Melhor 6,89s ± 0,27s 7,10s ± 0,23s 0,02 
 

CDSR Médio 7,37s ± 0,40s 7,33s ± 0,24s 0,65 
 

CDSR 
Decaimento 

4,7% ± 0,03% 3,1% ± 0,01% 0,01 
 

 

Os jogadores de linha apresentam queda significativa no desempenho no 

CDSR Melhor, não apresentaram melhora significativa no CDSR Médio e 

apresentaram melhora significativa no CDSR Decaimento. 

Na tabela 3 são apresentados exclusivamente os dados dos goleiros. 
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Tabela 3: Resultados Goleiros 
 Pré-

Treinamento 
Pós-
Treinamento 

Teste T 

CDSR Melhor 7,18s ± 0,14s 7,31s ± 0,25s 0,50 
 

CDSR Médio 7,74s ±0,35s 7,83s ± 0,68s 0,70 
 

CDSR 
Decaimento 

0,07% ± 0,05% 0,06% ± 0,05% 0,48 
 

  

Conforme pode ser observado, os goleiros não apresentaram alterações 

significativas em nenhum dos parâmetros analisados. 
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5 DISCUSSÃO 

 

             Este estudo, diferentemente de vários outros feitos para avaliar o 

desempenho de jogadores de futsal na CDSR, que têm como seu treinamento 

a utilização de sprints de curta duração e alta intensidade, vem investigar se os 

resultados positivos encontrados por vários autores podem ser reproduzidos a 

partir de um treinamento feito com jogos reduzidos, pela sua especificidade 

com o jogo e por ser um método de treinamento utilizado por treinadores da 

modalidade. 

            A hipótese de que o treinamento de pequenos jogos melhoraria a CSDR 

foi confirmada de maneira parcial, já que percebemos uma queda de 

desempenho em uma de suas variáveis. Os resultados encontrados foram 

analisados de maneira conjunta e separada pela diferença existente nas ações 

realizadas por jogadores de linha e goleiros. Pode-se perceber então que a 

CDSR Melhor teve uma piora significativa em seu desempenho observando 

tanto a comparação feita com os jogadores de linha e goleiros quanto na 

análise realizada com as posições de maneira separada. Estes resultados vão 

de encontro com os achados de Oliveira et al. (2012) em um estudo realizado 

com jogadores de futsal e com os achados de Impellizzeri et al. (2008) em um 

estudo realizado com jogadores de futebol, que obtiveram esses dados a partir 

de avaliações feitas num período de pré-temporada de 3 semanas e 2 meses 

respectivamente. Levando em conta estes achados Oliveira et al. (2012) 

sugere que o treinamento da CDSR Melhor pode demandar um tempo maior 

para ser desenvolvida. Além disso, neste mesmo estudo Oliveira et al. (2012) 

analisa como as variáveis se comportam no decorrer da temporada, e percebe 

que ao passo que a temporada vai se desenvolvendo a CDSR Melhor melhora 

sendo uma das hipóteses o perfil da modalidade que envolve relativamente 

mais atividades de alta intensidade que em comparação com o futebol 

(BARBERO-ÁLVAREZ et al., 2011), incluindo sprints. Sendo este maior 

estímulo de treinamento para o futsal causa do porque os jogadores 

melhoraram sua CDSR Melhor e mantiveram sua CDSR Média (OLIVEIRA et 

al., 2012). Já Buchheit et al. (2009) realizou um estudo com jovens atletas de 

handball e percebeu uma melhora significativa da CDSR Melhor realizando 

treinamento específico num período de 2 semanas. No entanto, este estudo foi 
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realizados com atletas jovens, participantes de campeonatos escolares e 

altamente treinados. Contudo, esses atletas ainda estão em fase de formação, 

diferentemente dos atletas avaliados no presente estudo que já possuem um 

nível de treinamento alto e disputam campeonato a nível profissional. Levando 

em conta o princípio da treinabilidade, de que quanto mais treinado um atleta 

for mais tempo ele precisará para alcançar maiores níveis de treinamento em 

comparação com ele mesmo, um atleta que está em formação tende a ter 

ganhos significativos mais rapidamente que um atleta que já está em um nível 

de treinamento maior.    Dessa maneira, se torna importante novos estudos que 

analisem essa variável de maneira mais longitudinal. Já a CDSR Média numa 

análise conjunta dos dados teve seu desempenho mantido. Tais dados vão 

contra os achados por Oliveira et al. (2012) e Ferrari Bravo et al. (2008) que 

perceberam uma melhora nessa capacidade com treinamento realizado a partir 

de séries repetidas de sprints de curta duração diferentemente do realizado por 

este estudo.  Oliveira et al. (2012) propõe que apenas alguns estudos que 

examinam CDSR com jogadores de futsal foram realizados. Estes estudos 

mostram que a CDSR Média está correlacionada com VO2máx como 

determinado pelo teste de campo Léger-lambert. Embora a CDSR possa ser 

parcialmente relacionada com a potência aeróbica (BISHOP et al., 

2006),(BISHOP et al., 2004), a melhoria da CDSR Médio pode refletir uma 

melhora no metabolismo anaeróbico. Dessa forma, os resultados do presente 

estudo, no qual os jogadores de linha não apresentaram alterações 

significativas no CDSR Médio, provavelmente não sofreram alterações no 

VO2máx. e no metabolismo anaeróbico.  

Diferentemente das outras variáveis avaliadas foi encontrado um aumento 

significativo na CDSR Decaimento, sugerindo que os atletas suportaram melhor 

a fadiga na avaliação pós-treinamento em comparação com a avaliação pré-

treinamento. Este achado vai de encontro com os resultados do estudo de 

Oliveira et al., (2012) no período de pré-temporada e de Buccheit et al., (2009) 

que observaram aumentos significativos  nessa variável após 4 semanas de 

treinamento. Em contra partida, Ferrari Bravo et al. (2008) em seu estudo 

observou que a CDSR Decaimento se manteve inalterada, propondo uma 

concorrência entre a CDSR Melhor com a CDSR Decaimento. Racinais et al. 

(2010) e Schulz et al. (2002).observaram que a CDSR Decaimento foi maior na 
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parte final do que na inicial, isto pode ser explicado pela maior potência inicial 

de saída na parte final, justificando assim essa possível concorrência entre as 

duas variáveis. Tendo em vista a relação entre o desempenho inicial no teste e 

o CDSR Decaimento, uma possível explicação para o aumento do 

desempenho nesta última é a diminuição na CDSR Melhor. Conforme relatado 

anteriormente, houve uma diminuição significativa no CDSR Melhor e este fato 

pode ser o responsável por uma menor diferença entre o desempenho no início 

do teste e no final do teste. Assim, é provável que as quatro semanas de 

treinamento a partir dos jogos reduzidos não tenha alterado de maneira 

significativa a resistência dos atletas.  
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6 CONCLUSÃO 
 

            Conclui-se então que o treinamento realizado com pequenos jogos 

produziu efeito negativo na CDSR Melhor piorando o seu desempenho e 

manteve o nível da CDSR médio. Já a CDSR Decaimento teve uma melhora 

significativa no seu desempenho. Por ter uma possível concorrência entre 

CDSR Melhor e CDSR Decaimento foi encontrado esse resultado, sugerindo 

que os atletas não tenham obtido ganhos em resistência de sprint, mas sim 

uma menor diferença entre o tempo de um sprint e outro. Com isso novos 

estudos são necessários para avaliar se existe realmente essa concorrência 

entre as duas variáveis.  
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