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Resumo 

Introdução: O Treino de Intervalo de Alta Intensidade (HIIT) é um método eficaz 

para melhorar a Aptidão Cardiorrespiratória Esta metodologia de treino contribui 

para a redução de massa gorda, para o aumento da aptidão cardiorrespiratória 

e para a diminuição dos comportamentos sedentários. A sua estratégia consiste 

numa execução de um ou mais exercícios, em alta intensidade, seguido por 

períodos mais curtos de uma atividade de baixa intensidade ou de repouso total. 

O tempo de treino investido no HIIT é muito menor que o treino aeróbio ou treino 

de força.  

Objetivo: Determinar, na população adulta compreendida entre os 18 e 64 anos, 

a eficácia do HIIT na promoção da redução dos comportamentos sedentários; 

verificar uma potencial rejeição ou motivação no treino de HIIT nessa população; 

e analisar e comparar os protocolos dos investigadores, para cada metodologia 

de treino. 

Métodos: Pesquisa realizada em várias bases de dados eletrónicas como a 

PubMed, MEDLINE, SPORTDiscus, CINAHL, MEDICLATINA, COCHRANE, e 

Web of Science. Foram considerados apenas estudos de Janeiro de 2011 a Maio 

2021. Critérios de Inclusão: adultos dos 18-64 anos de idade; com uma 

intervenção mínima de 4 semanas e RCT de 2010 a 2020. Foram excluídos os 

estudos, abrangidos por essa faixa etária, que apresentem limitação física ou 

intelectual, que pudessem influenciar a intervenção ou outras intervenções 

paralelas ao HIIT, treino de força e treino aeróbio. 

Resultados: Foram analisados 40 artigos, dos quais, 8 foram incluídos na 

revisão sistemática. Existem poucos estudos de análise quantitativa, 

nomeadamente estudos clínicos randomizados (RCT). No entanto, com base no 

que foi implementado, verificou-se uma apetência e adesão para os treinos 

intervalados de alta intensidade, justificado pelo pouco volume de treino e pelos 

desafios constantes de adaptabilidade e variabilidade (carga interna ou externa) 

durante o exercício, contribuindo assim para a diminuição dos comportamentos 

sedentários. 
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Conclusão: O HIIT pode ser uma excelente alternativa para promover a redução 

de comportamentos sedentários, não comprometendo nem causando rejeição 

ao exercício físico. 

Palavras-Chave: HIIT; Comportamentos Sedentários; Treino Aeróbio; Treino 

Anaeróbio.  
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Abstract 

High Intensity Interval Training (HIIT) is an effective method to improve 

Cardiorespiratory Fitness, where its strategy consists of performing one or more 

high intensity exercises, followed by shorter periods of low intensity activity or 

total rest. The time invested on HIIT is much shorter than aerobic training or 

strength training and contributes to the reduction of fat mass, increasing 

cardiorespiratory fitness and decreasing sedentary behaviors. 

Objective: Define the effectiveness of HIIT by promoting the reduction of 

sedentary behaviors; Evaluate whether there is a rejection or motivation 

regarding on HIIT training; Analyze and compair the physical condition of the 

participants for each training methodology. 

Data Source: Research through databases PubMed, MEDLINE, SPORTDiscus, 

CINAHL, MEDICLATINA, COCHRANE, e Web of Science. Only studies form 

January 2011 to May 2021 were included. Inclusion criteria were Adults 18-64 

years old. Studies with adults with physical or intellectual limitation sinfluencing 

the intervention or other interventions parallel to HIIT, strength training and 

aerobic training were excluded. 

Results: 40 articles were analyzed, 8 were included in the systematic review. 

There were few quantitative analysis studies, namely randomized clinical Trials 

(RCT) however, based on what has been implemented, there is an appetite and 

adherence to high intensity interval training, due to the low training volume, 

constant challenges of adaptability and variability, whether internal or external 

load during exercise, thus contributing to the reduction of sedentary behaviors 

Conclusions: HIIT can be an alternative way to promote the reduction of 

sedentary behaviors, neither compromising nor causing physical exercise 

rejection. 

Keyword: HIIT; Sedentary Behavior; Aerobic Training; Anaerobic Training 
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Introdução 

 Um estilo de vida sedentário, segundo Atkin (2012) é definido como 

atividades que exigem baixos níveis de gastos energéticos, como estar sentado 

ou deitado. Segundo as diretrizes da OMS (Camargo & Añes, 2020), evidências 

emergentes mostram que este estilo de vida, está diretamente associada à 

morbilidade, mortalidade e doenças crónicas, muitas vezes independente da 

atividade física.  

A ACSM (2014) descreve o treino intervalado de alta intensidade (HIIT), 

ou exercício intermitente de alta intensidade (HIIE) ou treino de sprint intervalado 

(SIT) como uma alternativa ao treino cardiovascular, alternando períodos curtos 

de exercício anaeróbico intenso, com períodos de recuperação menos intensos. 

Laursen (2002) indica que o HIIT é um tipo de treino, que permite uma resposta 

explosiva de performance, em alta intensidade, seguido por um breve período 

de uma atividade de baixa intensidade, repetidamente.  

 Esta revisão sistemática tem como finalidade perceber se este tipo de 

treino reduz os comportamentos sedentários na população adulta. Desta forma, 

foi realizada uma pesquisa a partir das diretrizes do modelo PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses statement), onde os 

critérios de inclusão abrangem adultos entre os 18-64 anos de idade, com uma 

intervenção mínima de 4 semanas e RCT de 2010 a 2020. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

1. Revisão da Literatura. 

 Um estilo de vida sedentário, segundo Atkin (2012) é definido como 

atividades que exigem baixos níveis de gastos energéticos, como estar sentado 

ou deitado. Evidências emergentes mostram que este estilo de vida, está 

diretamente associado à morbilidade/mortalidade e doenças crónicas, muitas 

vezes, independente da atividade física.  

A pouca ou inexistência de atividade física pode ser um fator de risco ou 

contribuir, de acordo com Faria Coeljo e Burino (2009) para o surgimento de: 

Ansiedade, Doenças Cardiovasculares, Enxaquecas, Cancro do Colon ou da 

Mama, Depressão, Diabetes, Hipertensão, Obesidade, Osteoporose e 

Mortalidade na população adulta. 

1.1. HIIT 

O ACSM (2014) descreve o HIIT, ou exercício intermitente de alta 

intensidade (HIIE) ou treino de sprint intervalado (SIT), como uma estratégia ao 

treino cardiovascular, alternando períodos curtos de exercício anaeróbico 

intenso com períodos de recuperação menos intensos. Laursen (2002) menciona 

que o HIIT é uma metodologia onde existe uma performance de exercício 

explosiva de alta intensidade, seguido por um breve período de uma atividade 

de baixa intensidade, repetidamente. Apesar de ainda não existir um consenso 

na duração de uma sessão de HIIT, segundo o ACSM (2014), estes tipos de 

treinos têm a duração de cerca de 30 minutos, variando o tempo consoante o 

nível de condição física do atleta. 

Hermansen et al. (1984) descrevem os treinos de HIIT como de curta 

duração e explosivos, fornecendo e promovendo a capacidade e condição 

atlética, bem como, uma melhoria no metabolismo glicolítico. 

Uma meta-análise publicada no jornal Obesity Reviews, O’donovan et al 

(2015) demonstra como o HIIT, comparativamente ao treino contínuo, reduz 

significativamente a resistência à insulina, promove uma descida rápida dos 
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níveis de glicose e o aumento do metabolismo e, consequentemente, leva à 

perda ponderal. 

O HIIT pode ser descrito como, uma sessão de exercício composta por 

vários tipos de métodos de HIIT, ou como uma componente de um plano de 

treino. Reynolds (2014) afirma que, as sessões de HIIT consistem, geralmente, 

por um período de aquecimento, seguido por várias repetições de exercícios de 

alta intensidade, separados por exercícios de intensidade moderada e, 

posteriormente por um período de recuperação. O exercício de alta intensidade 

deve ser feito de forma vigorosa, próximo da intensidade máxima. Para Laursen 

(2010), o número de repetições e duração de cada treino depende do exercício, 

contudo, para Maclnnis e Gibala (2017) existe pouca evidência sobre as 

respostas fisiológicas, relativamente à duração, intensidade e frequência do 

exercício, num treino intervalado. 

Não existe um método de prescrição específico para o HIIT, depende, por 

vezes, da capacidade cardiovascular da pessoa ou do nível de performance do 

atleta. O volume de trabalho, de acordo com ACSM (2014) pode variar entre 5 

segundos e 8 minutos de duração, mantendo a frequência cardíaca máxima 

entre os 80% e 95%. Os períodos de recuperação podem ser iguais aos períodos 

de trabalho e, geralmente, são realizados entre 40% a 50% de frequência 

cardíaca máxima. O volume total do treino de HIIT, pode variar entre 20 a 60 

minutos, dependendo dos períodos de recuperação e de trabalho. 

Para Dusan (2008), uma sessão completa de HIIT deve ter a duração 

entre 4 a 30 minutos, o que significa que pode ser uma alternativa para 

maximizar um treino, num tempo limitado. 

Um estudo de Tabata (1996), envolvendo velocistas patinadores de gelo 

que foram sujeitos a 20 segundos de exercícios muito intensos (70% VO2Máx) 

seguidos por um período de descanso de 10 segundos, repetindo 

continuamente, durante 4 minutos (8 ciclos). O exercício foi realizado num ciclo 

ergómetro, contribuindo para imensos benefícios anaeróbicos, sobretudo, o 

aumento de VO2 Máximo. 
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 Na atualidade, o treino de Tabata (2019) permite uma enorme variedade 

de protocolos e regimes de treino, que poderão ou não, ter os mesmos benefícios 

obtidos no estudo que o próprio orientou. 

1.2. Comportamentos sedentários 

A falta ou inexistência de atividade física, pode contribuir ou ser um fator 

de risco para: 

a) Ansiedade (Organizaition, 2010) (Clinic, 2010) (Landers, 2010); 

b) Doenças Cardiovasculares (Affairs, 2010) (Organization, 2010); 

c) Enxaquecas; 

d) Cancro da Mama; 

e) Cancro do Colon (Organization, 2010); 

f) Depressão; 

g) Diabetes (Landers, 2010); 

h) Aumento Pressão Arterial (Landers, 2010) (Health, 2010); 

i) Desequilíbrios lipídicos (Landers, 2010); 

j) Problemas de pele e Queda de Cabelo; 

l) Mortalidade em Adultos (Biswas, et al., 2015) (RA & R, 2015); 

m) Obesidade; 

n) Osteoporose (Diseases, 2010) (Services, 2010); 

o) Escoliose (Spine, 1994); 

p) Hérnias Discais. 

Segundo a Prevention (2008), Para dar resposta a estas questões de 

saúde, algumas organizações, empresas e associações promovem alternativas 
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como as caminhadas e o ciclismo, ao invés de transportes motorizados. Outras 

ainda, com o objetivo de combater comportamentos sedentários, nas horas 

laborais, implementaram: as aulas de grupo em horas de refeição; os 

campeonatos de caminhadas entre colegas; a permissão para que os 

funcionários permaneçam de pé, durante o horário de trabalho, através das 

Stand Up Desk; ou o incentivo ao uso das escadas. 

1.3. Treino Aeróbio 

O treino aeróbio, de acordo com Sharon e Smith (2007), é um tipo de 

exercício físico de baixa a alta intensidade, que depende primariamente do 

processo energético que gera energia aeróbia. Para McArldle, Katch, e Katch 

(2006), aeróbico significa estar vinculado e necessitar de oxigénio livre, onde a 

utilização do oxigénio se adequa às exigências submetidas durante o exercício 

físico, através do metabolismo aeróbio. Normalmente, as atividades de baixa e 

moderada intensidade são suportadas por este metabolismo, permitindo treinos 

de longa duração, como a corrida/jogging, natação, cycling e caminhadas. 

Segundo Wayne (2011), O exercício aeróbio pode ser contrastado com o 

exercício anaeróbio, onde o treino de força, ou sprints de curta duração, serão 

os exemplos mais comuns. estes dois tipos de exercício são diferenciados pela 

duração e intensidades das contrações musculares envolvidas, como também 

pela energia intramuscular gerada no músculo. 

O artigo de Cooper (2010) define o exercício aeróbio como uma habilidade 

em utilizar a quantidade máxima de oxigénio, durante um trabalho extensivo. O 

mesmo, descreve alguns benefícios do treino aeróbio, como uma maior 

eficiência, na capacidade respiratória e na capacidade de efetuar trocas 

gasosas, num curto período de tempo. 

Para Swift et al. (2018), um dos maiores benefícios do exercício aeróbio 

é a perda ponderal de peso, de forma gradual, e a melhoria da resistência à 

insulina. 
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1.4. Treino de Força 

No livro Sport Injuries, os autores Shaw e Shaw (2014) referem que, 

quando bem executado, o treino de força pode trazer benefícios funcionais 

significativos e uma melhoria do bem-estar e saúde, em geral, tal como o 

aumento da densidade óssea, tendões e músculos, reduzindo a propensão para 

a lesão. Em dois artigos de Brandon e Ina Shaw (2005) e (2009) referem que o 

treino de força aumenta o metabolismo, melhora a condição física e melhora a 

função cardíaca. No treino de força utiliza-se, normalmente, a técnica de 

progressão, para permitir hipertrofia muscular, através do aumento progressivo 

da carga, variando os grupos musculares consoante os vários exercícios e 

equipamentos utilizados. O Treino de força é, primariamente, uma atividade 

anaeróbia, apesar de alguns profissionais o adaptarem aos treinos em circuito, 

promovendo benefícios ao nível do exercício aeróbio. 

1.5. Treino Anaeróbio 

O treino anaeróbio é um tipo de exercício físico intenso o suficiente para 

gerar a formação de lactato. É utilizado por atletas em modalidades desportivas, 

de modo a promover força, velocidade e potência. Os bodybuilders também 

realizam este tipo de treino com o objetivo de aumentar a massa muscular. 

Segundo Medbo, et al. (1988), os sistemas de energia muscular, treinados 

através do exercício anaeróbio, progridem de maneira diferente,  

comparativamente ao treino aeróbio, levando a uma melhoria de performance 

em atividades de curta duração e de alta intensidade. 

Em contraste, o exercício aeróbio inclui atividades de baixa intensidade, 

por um longo período de tempo. Atividades como caminhar, corridas lentas, remo 

e ciclismo necessitam de uma grande quantidade de oxigénio para gerar energia, 

a fim de realizar este tipo exercícios prolongados. No entanto, em modalidades 

desportivas que necessitem de períodos curtos de potência repetitiva, o sistema 

anaeróbio, permite aos músculos recuperarem para o próximo pico de potência.  
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1.6. HIIT VS Treino Aeróbio VS Treino de Força  

 

 

A tabela 1, contém as recomendações feitas pela ACSM (2017) de três 

tipos de Treino relativamente à frequência, volume, intensidade, progressão e 

tipos de modalidade para cada tipo de treino. 

O HIIT deve ser praticado entre 2 a 3 vezes por semana, variando a 

duração do treino entre 20 a 60 minutos. A Intensidade do treino é vigorosa, igual 

ou acima dos 80% da frequência cardíaca. O sucesso deste tipo de treino 

Treino Frequência Volume/Tempo Intensidade Progressão Tipo 

HIIT 
2 a 3 dias por 

semana 

Trabalho 

5 segundos a 8 

minutos 80 a 95 % 

Frequência Cardíaca. 

Recuperação 

5 segundos a 8 

minutos 40 a 50% da 

frequência cardíaca 

20 a 60 minutos 

Muito vigorosa 

≥ 80 % da 

frequência 

cardíaca 

Aumento da Capacidade 

Cardiorrespiratória 

Sprints 

Ciclo 

ergómetro 

Treino 
Aeróbio 

≥ 5 dias por 

semana ou ≥ 3 

dias por semana 

≥ 500 a 1000 METS 

por semana. 

30 a 60 minutos 

Moderada ou 

vigorosa 

Progresso gradual do volume 

de exercício no ajuste, 

duração e intensidade 

Caminhadas; 

Bicicleta; 

Dança 

Treino de 
Força 

2 a 3 dias por 

semana 

Repetições e Séries 

Não tem uma duração 

especifica 

RM % - 40 a 50% 

RM (muito leve) 

60% a 70% 

(moderada a 

vigorosa) 

≥ 80% (vigorosa a 

muito vigorosa 

Progresso Gradual de maior 

resistência, repetições ou 

séries 

(aumento de carga gradual) 

 

Treino em 

circuito; 

Musculação 

 

Tabela 1 Recomendações ACSM (2017) HIIT; Treino Força; Treino Aeróbio 
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verifica-se quando existe um aumento da capacidade cardiorrespiratória da 

pessoa que o pratica. 

O treino aeróbio pode ser realizado com mais frequência (5 a mais vezes 

por semana), tem a duração de 30 a 60 minutos e a sua intensidade pode ser 

moderada a vigorosa. A progressão é gradual relativamente ao volume de 

exercício, intensidade, duração e repetições a realizar.  

O treino de força, pode/deve ser realizado entre 2 a 3 vezes por semana. 

O volume é realizado através de repetições e séries, não existindo uma duração 

especifica para este tipo de treino. A intensidade é medida pela percentagem de 

força total (RM%) que é exercida durante o treino (40% - 50% muito leve; 60% - 

70% moderada a vigorosa; 80% - 100% vigorosa a muito vigorosa). A evolução 

do atleta, neste tipo de treino, surge quando há um aumento gradual de carga, 

um aumento da resistência muscular e mais séries realizadas.  
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Capítulo II - Metodologia 

1. Objetivos da Revisão Sistemática 

Com a finalidade de adquirir/consolidar conhecimentos sobre evidências que 

relacionam as temáticas atrás mencionadas, realizou-se uma revisão sistemática 

de literatura com a seguinte pergunta de partida: “Nos Adultos, o HIIT é mais 

eficaz do que outras metodologias, na promoção da redução dos 

comportamentos sedentários?”  

Os objetivos desta revisão são:  

1) Determinar a eficácia do HIIT, na promoção da redução dos 

comportamentos sedentários; 

 2) Analisar e comparar os protocolos dos intervenientes, para cada 

metodologia de treino;  

3) Verificar uma potencial rejeição ou motivação ao treino de HIIT, 

comparativamente ao treino de força e treino aeróbio.  
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2. Modelo PRISMA. 

O Modelo PRISMA (2021) (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses), caracteriza-se por ser um modelo que aglomera 

um conjunto mínimo de Itens, baseados na evidência, onde analisa revisões 

sistemáticas ou meta-análises. Este modelo, foca-se em analisar os efeitos das 

intervenções nas revisões avaliadas, mas também pode ser utilizado como base, 

para reportar revisões sistemáticas, baseado nos objetivos das mesmas 

(diagnósticos; prognósticos).  

3. Motor de Pesquisa: 

A presente revisão sistemática, foi elaborada aplicando as diretrizes do 

modelo PRISMA O autor realizou as pesquisas através da plataforma B-On, a 

qual abrange várias bases de dados eletrónicas como a PubMed, MEDLINE, 

SPORTDiscus, CINAHL, MEDICLATINA, COCHRANE, e Web of Science. Foi 

utilizada a seguinte chave de pesquisa: (((("High-Intensity Interval Training" OR 

"High-Intensity Interval Exercise" OR HIIT OR "High-Intensity Intermittent 

Exercise" OR "High-Intensity Intermittent Training" OR "Sprint Interval Training" 

OR "Sprint Interval Exercise" OR "sprint intermittent training" OR "sprint 

intermittent exercise" OR HIT)) AND (("Aerobic Exercise" OR "Aerobic Training" 

OR "Cardiovascular Training" OR RUNNING AND (("Lack of Physical Activity" 

OR "Physical Inactivity" OR "Sedentary Lifestyle" OR "Sedentary Time" OR 

"Physical Activity"))) AND (adult*)) AND ((borg)) OR ("perceived exertion 

scale"))). Esta chave foi, posteriormente, limitada a estudos publicados com 

revisão de pares, escritos em inglês, Português e Espanhol. Numa primeira fase, 

os estudos foram analisados através do título e do resumo, de acordo com os 

critérios de inclusão, descritos na próxima secção.  
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3.1. Critérios de Inclusão e Seleção de Estudos 

Os estudos foram considerados elegíveis se: (1) forem aplicados em adultos 

entre os 18-64 anos; (2) tenham uma intervenção com uma duração mínima de 

4 semanas, (3) comparação direta com outras metodologias de treino com 

vertente aeróbia continua ou vertente anaeróbio intermitente (HIIT). Foram 

excluídos os estudos, abrangidos por essa faixa etária, que apresentem 

limitação físicas ou intelectuais, que pudessem influenciar a intervenção ou 

outras intervenções paralelas ao HIIT, treino de força e treino aeróbio. Resumo 

de conferências, teses ou artigos publicados, sem revisão de pares, não foram 

considerados. Realizou-se uma extração de dados, das principais características 

dos estudos: tamanho da amostra, idade e género, duração, variáveis da 

intervenção (Protocolo de HIIT Vs. Protocolo Aeróbio Vs. Protocolo de Força) e 

resultados respeitantes à condição e atividade física e motivação para a prática. 

Incluíram-se dados de algumas investigações que disponibilizaram valores 

médios e medidas de variabilidade. Em alguns casos, a média e medidas foram 

extrapoladas das figuras. 

 

Figura 1. Diagrama de fluxo dos resultados da revisão ilustrando as diferentes fases da busca e seleção de estudos 
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3.2. Resultados da Pesquisa 

A pesquisa, através da plataforma B-ON, foi realizada no período de 2010 

a 2020, resultando em 5012 estudos (figura 1). Após a pesquisa total de todos 

os artigos até à última página do site, a plataforma automaticamente realiza a 

remoção de duplicados perfazendo um novo total de 4852 artigos. Ao submeter 

a inclusão dos critérios de inclusão propostos na pesquisa, foram analisados 432 

artigos sendo apenas 40 artigos analisados na integra. Destes 40 artigos, devido 

à ausência de controlo (n=21); a duração da intervenção (n=7); Idade (n=2); 

género (n=2), apenas 8 estudos foram incluídos na revisão após: aplicação de 

filtros eletrónicos, para incluir apenas estudos RCT iguais ou mais de 4 semanas, 

posteriores a 2010, com adultos dos 19 aos 64 anos (n= 1715); análise aos 

resumos (n = 432) e artigos completos (n = 40). As características descritivas 

dos protocolos e dos principais resultados, ao nível da condição e atividade 

física, e motivação para a prática, estão disponíveis na tabela 1.  

Resumidamente, as amostras variaram desde os 21 e os 65 adultos, a 

duração da intervenção variou entre as 6 e as 14 semanas. Nenhum dos estudos 

reportou qualquer evento adverso, agudo ou crónico, resultante da aplicação dos 

protocolos de HIIT. 

Foram implementados 4 estudos, em instalações laboratoriais de 

Universidades, dos quais, 3 foram realizados em laboratório e apenas 1 realizado 

no exterior. 

 
3.3. Risco de Viés 

 As Revisões Sistemáticas têm como objetivo incluir todas as evidências 

através de critérios de elegibilidade, de maneira a responder a uma pergunta 

objetiva. Assim sendo, usam-se métodos específicos e sistemáticos, para se 

reduzir o risco de viés e facilitar a tomada de decisão.  

 A análise do risco de viés dos estudos incluídos na revisão realiza-se após 

a extração de dados e antes da síntese quantitativa (meta-análise). 
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De acordo com Sherrington (2000) e Higgins (2011), os estudos 

selecionados foram analisados relativamente à qualidade metodológica, de 

acordo com a escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e uma checklist 

de 7 ferramentas colaborativas de análise de risco de viés, dos RCTs da 

Cochrane. 

Para avaliação do risco de viés, foram utilizadas as diretrizes da 

ferramenta da Cochrane. As apreciações sobre o risco de viés, incluíram seis 

domínios: randomização; distribuição dos participantes de forma oculta; 

participação cega (participantes, investigadores e avaliadores); resultados 

incompletos; relatórios de resultados seletivos; e outros riscos de viés (como o 

ensaio ter terminado antes do tempo).  

Os resultados do risco de viés metodológica, são apresentados na tabela 

3. As penalizações deveram-se, sobretudo, à avaliação cega do resultado final 

da intervenção proposta. Investigadores e avaliadores, seriam previamente 

informados sobre o tipo de intervenção que iriam ser sujeitos.  

 A escala de PEDro tem um total de 11 itens. O item 1 refere-se à validade 

externa do estudo, enquanto os itens de 2 a 9 referem-se à validade interna. Os 

itens 10 e 11 indicam quando é disponibilizada a informação estatística que, 

permite uma interpretação adequada dos resultados. Todos os itens desta lista 

são, dicotomizados como “sim”, “não” ou “não revela”. Cada item com resposta 

“sim” acrescenta um ponto, enquanto as respostas “não” e “não revela” 

acrescenta zero pontos. Esta revisão, não considera o primeiro item da escala 

de PEDro, porque relaciona uma validade externa. Assim, apenas os itens 2 a 

11 foram selecionados, para análise da qualidade metodológica. Por esta razão, 

o máximo de pontos de um artigo não excederá os 10 pontos. 

Segundo a escala de PEDro, as qualidades metodológicas dos estudos 

analisados, variaram entre os 5 e 8, com uma média de 7 (tabela 2). Quatro dos 

estudos (50%) alcançaram 7 pontos, 3 dos estudos (37.5%) 8 pontos e um dos 

estudos (12.5%) 5 pontos. 
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Esta ferramenta, colaborativa de Cochrane, considera uma importância 

relativa dos diferentes domínios, não sendo recomendado individualmente, este 

tipo de pontuação. 

Considerando a objetividade dos resultados apresentados nos estudos, 

existiu uma disponibilização de informação incerta, levantando algumas 

questões. No entanto, esta análise, indica uma probabilidade de risco de viés, 

relativamente, moderada, na presente revisão de literatura. 
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Tabela 2 Avaliação do Risco de Viés 

Estudo 

PEDro1   Ferramenta colaborativa da Cochrane2 
Nível de 

Evidência3  Total   1 2 3 4 5 6 7 Total 

Heisz et al. (2016) 7 
 

+ + + - - + - 4 B 

Reijic et al. (2020) 7 
 

+ + - - ? + - 3 B 

Wilke et al. (2019) 8 
 

+ ? + - - + + 4 B 

Ramirez-Vélez et al. 

(2019) 7 
 

+ + - - - + + 3 B 

Heydari et al. (2013) 7 
 

+ + - - - + ? 3 B 

Stravinou, et al. (2015) 8 
 

+ + ? + - - ? 3 B 

Arad, Avignor et al. 

(2020) 8 
 

+ + - 

- 

- + ? 3 B 

Viana, Ricardo Arújo. 

(2019) 6 
 

- - - 

- 

? + ? 1 B 

1PEDro – Physiotherapy Evidence Database  

2Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias Criteria: (1) Random sequence generation; 

(2) Allocation concealment; (3) Blinding of participants and personnel; (4) Blinding of outcome 

assessment; (5) Incomplete outcome data; (6) Selective reporting; (7) Other bias. Coding: ‘clearly 

described’ (+), ‘absent’ (-), or ‘unclear or inadequately described’ (?). 

3 Level of Evidence  
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Tabela 3 Resumo dos estudos recolhidos na revisão sistemática 

Referencia, amostra 
duração e frequência Participantes 

Programa HIIT  
EFFECT SIZE Modalidade 

intensidade ON/OFF Resultados HIIT 

Heisz et al. (2016) 
48 Adultos Jovens 
6 semanas 
3x/semana 

N = 48 11 ♂ 25 ♀ 
HIIT = 17 ± 21.4 anos 
MCT = 19 ± 20.4 anos 

Cicloergómetro 10x1’ 90/95% BPM; 
1’ 30% Peak Power Output 
(Watts) 

VO2 peak (ml/kg/min) Pré = 31,8(1.6) Pós = 35.8(1.8)(4) 
HR - Pré = 183(3) bpm Pós = 186(2) bpm 
RPE Scale - Pré= 15 Pós = 16 
PPO (W) - Pré = 184 (11) Pós = 204 (12) 
BM (kg) - Pré = 58.0 (2,4) Pró = 58,6 (2.4) 
BMI (Kg/m2) - Pré = 21.1 (0.5) Pós = 21.3 (21.3) 
Cortisol (ng/mk) - Pré = 8.6 (1.0) Pós = 7.5 (0.8) 
 

Exercise Enjoyment p  0.01 
Workload p  0.001  
HR  0.001 
RPE  0.001 
 

Reljic et al (2020) 
65 adultos obesos 
12 semanas 
2x/semana 

N = 65 29 ♂ 36 ♀   
HIIT = 36 (19 ♂ 17 ♀)   
48.5 ± 10.0 anos 
CON = 29 (10 ♂ 19 ♀) 
49.9 ± 9.9 anos 
 

Cicloergómetro 5x1’ 80-95% BPM; 
1’ LIT 

BW (kg) - Pré = 121.9 ± 28.9; Pós = 116.6 ± 28.1 
VO2 máx (ml/Kg/min) Pré = 22.5 ± 6.5; Pós = 26.0 ± 6.6 
(3.5) 
HR Max (bpm)- Pré = 162 ±15; Pós = 164 ± 15 
Colesterol (mg/dL) - Pré = 219 ± 36; Pós = 213 ± 36 
FFM (Kg) - Pré = 68.3 ± 169; Pós = 67.7 ± 17.1 
Body Water (L) - Pré = 50.9 ± 12.3; Pós = 50.4 ±12.5 
WC(cm) - Pré = 120.5 ± 113.0 ± 18.0 

Peso Corporal P  0.001 
BMI P  0.001 
Massa Gorda P  0.01 
% Massa Gorda P  0.001 
Massa Isenta de Gordura P = 0.005 
Água Corporal P = 0.001 
Waist Circumference P  0.001 

Wilke et al (2019. 
33 adultos sedentários 
6 semanas 
3x/semana 

N = 33 12 ♂ 21 ♀ 
HIFCT = 20 (9 ♂ 11 ♀) 
26 ± 6 anos 
MAE = 13 (3 ♂ 10♀) 
24 ± 3 anos 

High Intensity 
Functional Training 
(12 Exercicios) 

15’ Total de sessão 
30 ciclos 20”on, off 10” 
1’ cooldown 
1 sem. 3 sessões  
2 sem. (4-6 sessão) = 2x 7.5’  
1’cooldown 
3 sem. = 15’ no rest 

LS △ (%) MAE = 11 HIFCT = 16 
SSt △ (%) - MAE = 9.5; HIFCT = 17 
CW △ (%) - MAE = 4; HIFCT = 8 
SLH △ (%) - MAE = 5; HIFCT = 14 
CMJ △(%) - MAE = 4; HIFCT = 4 
SC △ (%) - MAE = -2.5; HIFCT = 4 

Training Compliance (MAE & HIFCT) p > 0.05 
Exercise Enjoyment (HIFCT) p < 0.001 
 

Heydari & Boutcher 
(2013) 
46 Jovens Adultos 
12 Semanas 
3x/semana 

N = 46 ♂ 
HIIE = 25 
CON = 21 
± 24.7 anos 

High Intensity 
Intermittent Training 
(HIIE) 

30’ Total de Sessão 
5’ Warm up 
20’ Sprints (8” ON/12” OFF) = 
60 Sprints 
5’ Alongamentos 

BW (kg) - Pré = 87.8 (2.7); Pós = 86.3 (2.7) 
BMI kg m-2 - Pré = 28.4 (0.5); Pós = 27.9 (0.5) 
WC (cm) - Pré = 93.3 (1.4); Pós = 89.8 (1.4) 
HR (bpm) - Pré =   62.2 (2.5); Pós =57.9 (2.5) 
Vó2 max, ml kg-1 min.-1: Pré = 34.2 (1.0); Pós = 39.4 
(0.8) (5.4) 
RPE max: Pré =17.9 (0.4); Pós =17.8 (0.4) 
 

Peso p < 0.05 
IMC p < 0.05 
Perimetro cintura p < 0.05 
BPM Repouso p < 0.05 
RPE week 1-2 6-7 p = 0.76 (similar response) 
RPE week 1-2 11-12 p = 0.002 (RPE Increase) 
Power Output p < 0.001 

BDI: Beck Depression Inventory; BM: Body Mass; BMI: Body Mass Index; BW: Body Weight; CON: Control Group; CMJ: Counter Movement Jump; CW: Cycling Workload;; DP: Drop Out; FFM: Fat Free Mass; FHRQL: Health Related Quality of Life;  FMV: 
Flow Mediated Vasodilatation; HR: Heart Rate Beat; HIIT: High Intensity Interval Training; HIT: High Intensity Training; HIFCT: High Intensity Functional Circuit Training; LIT: Low Intensity Training; LS: Leg Strength; ; MAE: Moderate Aerobic Exercise; MET: 
Metabolic Equivalent Task; MCT: Moderate Continuous Training; PA: Physical Activity; POM: Power Output Max; PPO: Peak Power Output; PSQ: Perceived Stress Questionnaire; RPE: Rate Perceived Exertion; SA: State Anxiety; SF: Self Concordance; 
SIT: Sprint Interval Training; SLH: Single Leg Hop  SS: Shoulder Strength;  TA: Trait Anxiety;  WC: Waist Circumference VO2: Oxygen Consumption; 
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Tabela 4 Resumo dos estudos recolhidos na revisão sistemática (continuação) 

 

Referencia, 
amostra duração e 
frequência 

Participantes 
Programa HIIT Resultados HIIT 

EFFECT SIZE Modalidade 
intensidade ON/OFF Sedentary Behavihor 

Ramirez-Vélez, et al. 
(2019) 
21 Jovens Adultos 
12 semanas 
3x/semana 
 

N = 21 
8 ♂ 12 ♀ 
HIT = 11 (3 ♂ + 8 ♀) 
± 31.4 anos 
MCT = 9 (5 ♂ + 4 ♀) 
± 32.1 anos 
DP: 1 

MCT Treadmill 
HIT Treadmill
  

42’ Total de sessão 10’ Aquecimento 
4 ciclos1’ On + 1’ OFF x4 4’ Cooldown 

BW (kg) - Pré = 66.8 (10.9); Pós = 
66.7 (10.5) 
FMV (%) Pré = 7.2 (5.6); Pós =9.1 
(5.2) 
 

Adherence (%) - MCT: 98.7 (3.7) - HIT: 98.4 (2.8) 
P:0.969 
Total (%)-  MCT: 32.5 (1.3) - HIT: 32.5 (0.9) P:0.993 
Total MET-min/wk - MCT:2130 (258) - HIT 1808 (147) 
P:0.043 
Walking MET-min/wk - MCT: 945 (1890( - HIT: 514 
(1014) P: < 0.001 
Moderate MET-min/wk - MCT: 200 (276) - HIT:128 
(260) < 0.001 
VIgorous MET-min/wk - MCT: 885 (712) - HIT: 1168 
(588) < 0.001 

 
Stavrinou, et al. 
(2019) 
35 adultos sedentários 
8 semanas 
2x/semana 
3x/semana 

 
N = 35 
17 ♂ 18 ♀   
HIIT x2 = 14 (6 ♂ 8 
♀)  
HIIT x3 = 13 (7 ♂ 6 
♀) 
CON = 8 (4 ♂ 4 ♀) 
± 31.7 anos 
 

 
HIIT 
Cicloergómetro 

 
24’ Total de Sessão 3’ Min w.up 50 Watts 
1’min ON 83% Wpeak 1’min OFF 30% Wpeak 
2’ Cooldown 50 Watts 

 
HRQL: HIIT 2x: Pré = 74.1 ± 15.3 Pós 
= 81.8 ± 5.5 
HRQL: HIIT 3x: Pré = 76.9 ± 16.4; 
Pós: 87.4 ± 7.4 

 
Time Effect p < 0.001 
RPE Scores (HIIT 2x vs HIIT 3x) p < 0.001 
HIIT Outcomes Sessions p < 0.001 
Self Reported PA p < 0.001 

Arad, et al. (2020) 
28 adultos 
14 semanas 
3x/semana 

N = 28 ♀   
28 ♀   
HIIT = 14 
CON = 14 
20 ± 40 anos 

HIIT 
Cicloergómetro 

24’ Total de sessão 6’ W.up 50% HR5’ Cooldown 
Stage 1: 75% HR 30” ON x4 
Sem.1 – OFF 3’ 30”Sem.2 – OFF 3’15”Sem.3 – OFF 
3’ 
Stage 2: 80% HR 1’ ONx4Sem.4&5 - 3’OFF 
Stage 3: 85% HR 1’ ONx4Sem. 6&7 – 3’OFF 
Stage 4: 90% HR 1’x4Sem. 8-14 – 3’OFF 

RPE Measurement (6-20) 
Stage 1 – Sem. 1 a 3: RPE 16 ± 2.0 
Stage 2 – Sem. 4 a 5: RPE 16.9 ± 2.3 
Stage 3 – Sem. 6 a 7: RPE 17.6 ± 1.9 
Stage 4 – Sem 8 a 14: RPE 17.4 ± 1.2 

RPE 4 Stages p = 0.057 
 

BDI: Beck Depression Inventory; BM: Body Mass; BMI: Body Mass Index; BW: Body Weight; CON: Control Group; CMJ: Counter Movement Jump; CW: Cycling Workload;; DP: Drop Out; FFM: Fat Free Mass; FHRQL: Health Related Quality of Life;  FMV: 
Flow Mediated Vasodilatation; HR: Heart Rate Beat; HIIT: High Intensity Interval Training; HIT: High Intensity Training; HIFCT: High Intensity Functional Circuit Training; LIT: Low Intensity Training; LS: Leg Strength; ; MAE: Moderate Aerobic Exercise; MET: 
Metabolic Equivalent Task; MCT: Moderate Continuous Training; PA: Physical Activity; POM: Power Output Max; PPO: Peak Power Output; PSQ: Perceived Stress Questionnaire; RPE: Rate Perceived Exertion; SA: State Anxiety; SF: Self Concordance; 
SIT: Sprint Interval Training; SLH: Single Leg Hop  SS: Shoulder Strength;  TA: Trait Anxiety;  WC: Waist Circumference VO2: Oxygen Consumption; 
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Tabela 5 Resumo dos estudos recolhidos na revisão sistemática (continuação) 

BDI: Beck Depression Inventory; BM: Body Mass; BMI: Body Mass Index; BW: Body Weight; CON: Control Group; CMJ: Counter Movement Jump; CW: Cycling Workload;; DP: Drop Out; FFM: Fat Free Mass; FHRQL: Health Related Quality of Life;  
FMV: Flow Mediated Vasodilatation; HR: Heart Rate Beat; HIIT: High Intensity Interval Training; HIT: High Intensity Training; HIFCT: High Intensity Functional Circuit Training; LIT: Low Intensity Training; LS: Leg Strength; ; MAE: Moderate Aerobic 
Exercise; MET: Metabolic Equivalent Task; MCT: Moderate Continuous Training; PA: Physical Activity; POM: Power Output Max; PPO: Peak Power Output; PSQ: Perceived Stress Questionnaire; RPE: Rate Perceived Exertion; SA: State Anxiety; SF: 
Self Concordance; SIT: Sprint Interval Training; SLH: Single Leg Hop  SS: Shoulder Strength;  TA: Trait Anxiety;  WC: Waist Circumference VO2: Oxygen Consumption; 

 

Referencia, 
amostra duração 
e frequência 

Participantes 
Programa HIIT Resultados HIIT 

EFFECT SIZE 
Modalidade intensidade ON/OFF Sedentary Behavihor 

Viana, et al., (2019) 
36 Adultos 
8 Semanas 
3x/semana 

N = 36 ♀   
HIIT = 18 
(30.9 ± 6.9 anos) 
SIT = 18 
(29.2 ± 6.3 as) 

SIT 
(Sprint) 
HIIT 
(Sprint 

SIT5’ 
5’ Aquecimento 
ALLOUT 4x 30”ON/4’OFF ≥ 60 RPM 
HIIT 
5’ Aquecimento 50% HR Peak 
4’x4 90% a 95% HR Peak ON 3’  
50% Peak OFF 

HIIT Outcomes 
VO2 peak (ml/kg/min) Pré = 38,6 ± 
7.6 Pós = 43.7 ± 5.4 (5.1) 
VO2 peak (Watts) Pré = 163 ± 30 
Pós = 168 ± 27 
SA Pré = 39.1 ± 10.3 Pós = 39.8 ± 
11.0 
TA Pré = 39.4 ± 7.6 Pós = 38.2 ± 
10.7 
BDI = 12.6 ± 5.1 Pós = 10.5 ± 6.4 
SIT Outcomes 
VO2 peak (ml/kg/min) Pré = 33.8 ± 
6.5 Pós = 37.3 ± 6.7 
VO2 peak (Watts) Pré = 140 ± 23 
Pós = 150 ± 21 
SA Pré = 38.6 ± 8.6 Pós = 38.8 ± 
11.1 
TA Pré = 43.0 ± 11.0 Pós = 40.1 ± 
11-6 
BDI = 14.9 ± 7.2 Pós = 10.1 ± 6.9 

P 
Group Effect 
VO2 peak (ml/kg/min) = 0.001 
VO2 peak (Watts) Pré = 0.001 
SA Pré = 0.749 
TA Pré = 0.264 
BDI = 0.548 
Time Effect 
VO2 peak (ml/kg/min) = 0.008 
VO2 peak (Watts) Pré = 0.207 
SA Pré = 0.837 
TA Pré = 0.409 
BDI = 0.025 
Group x Time Interaction 
VO2 peak (ml/kg/min) = 0.603 
VO2 peak (Watts) Pré = 0.729 
SA Pré = 0.909 
TA Pré = 0.725 
BDI = 0.373 
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Capítulo III - Resultados 

1. Condição Física 

Na maioria dos estudos que foram analisados na integra, o protocolo 

implementado foi eficaz relativamente à condição física, mais especificamente 

na aptidão cardiorrespiratória (VO2máx), com um aumento de ± 5,8 (ml/kg/min). 

O estudo de Wilke (2019) focou-se em testes de condição física para a força dos 

membros inferiores e superiores e em testes de velocidade de reação 

neuromuscular (Single leg hop; counter movement Jump). 

 Stavrinou et al. (2019) compararam o aumento do nível de atividade física 

entre 2 protocolos de HIIT (2 vezes por semana; 3 vezes por semana) por 

METs(min.wk.-1), onde se registou os valores pré e pós de cada intervenção. Os 

valores obtidos no protocolo de HIIT 2 vezes por semana foram (349 ± 165 

min.wk.-1) e pós (1002 ± 505 min.wk.-1). O protocolo HIIT 3 vezes por semana 

teve resultados superiores ao outro protocolo (1307 ± 871 min.wk.-1). 

Relativamente às dimensões e composição corporal, apenas 4 estudos 

reportaram dados. Registaram-se reduções significativas relativamente ao 

perímetro da cintura, em estudos como o de Reljic et al. (2020), com uma 

diferença de 7.5 cm após a conclusão do estudo e de Heydari e Boutcher (2013) 

com uma diferença, após intervenção, de 3.5 cm; os restantes não obtiveram 

alterações significativas. Variáveis, como: IMC; Massa corporal; cortisol; 

colesterol; perímetro da cintura; água corporal; massa isenta de gordura e 

batimento cardíaco, foram analisadas em estudos como o de Heisz et al. (2016) 

Reljic et al. (2020) e de Heydari e Boutcher (2013). 

Quanto às dimensões e composição corporal, 4 estudos não reportaram 

dados. O Peso Corporal reduziu significativamente entre os 5kg-6kg nos 

trabalhos de Reljic et al. (2020), comparativamente ao grupo de controlo. A 

composição corporal foi avaliada em 4 estudos: IMC no estudo de Heisz et al. 

(2016); massa magra e água corporal no estudo de Reljic et al. (2020). O Índice 

de massa Corporal (IMC) manteve os valores pré e pós no estudo de Jennifer. 

O estudo de Heydari reduziu de IMC 0.5 (kg m-2), relativamente ao grupo de 
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controlo. Existiu uma ligeira redução da massa magra no estudo de Reljic, cerca 

de 600 gramas, sendo pouco significativo, tal como, os valores da água corporal 

(0.5 L). 

Apenas um estudo de Wilke et al. (2019) avaliou a força dos membros 

superiores (ombros) e a força dos membros inferiores (Counter Movement Jump; 

Single Leg Hop), no qual existe um aumento significativo, comparativamente ao 

grupo que realizou HIIT, em relação ao grupo que realizou Treino Aeróbio 

Continuo (diferença de +7.5% nos membros superiores; 9% nos membros 

inferiores). O Counter Movement Jump não obteve mudanças percentuais em 

ambos os protocolos de treino. 

De acordo com os estudos dos diferentes autores, as melhorias da 

composição corporal registaram um effect size moderado (Heisz; Reijic; 

Ramirez; Heydari;). Ou seja, é expectável que os adultos que apresentam 

obesidade (Reijic), obtenham uma melhoria significativa no IMC. Já no estudo 

de Heydari e seus colegas, não existe essa melhoria tão evidente, devido ao 

número da amostra e de a mesma ser uma população mais jovem, com excesso 

de peso.  

Registou-se, ainda, uma redução significativa do perímetro da cintura, na 

população em estudo, em ambas intervenções propostas pelos investigadores, 

garantindo a redução do Índice de Massa Corporal. 

Importa referir a diferenciação destes dois protocolos supramencionados. 

Um deles, utilizou o cicloergómetro (Reijic), com uma intensidade entre 80-95 % 

da frequência cardíaca e com baixo volume de treino, enquanto, o outro 

protocolo (de Heydari e seus colegas), utilizou a corrida intermitente (sprints), 

com um volume de treino mais elevado. 

Em alguns estudos verificou-se, no grupo de controlo, que a melhoria da 

composição corporal não foi significativa (Jennifer; Ramirez) e que os resultados 

revelam um aumento ponderal. Neste sentido, podemos considerar que o treino 

de HIIT tem um efeito de protetor, no que concerne à melhoria da composição 

corporal, na população adulta. 
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Apenas um dos estudos (Wilke Jan), realizou testes de avaliação de força 

dos membros inferiores e superiores, comparando dois protocolos de 

intensidades diferentes e, obtendo resultados significativos e consideráveis para 

o protocolo de HIIT, devido ao aumento de força, resistência e potência, na 

população adulta. 

O pico do VO2 máximo foi analisado e avaliado em 4 estudos Heisz (2016) 

(VO2 máx (ml/kg/min) Pré = 31,8 Pós = 35.8;  Reljic (2020) VO2 máx (ml/Kg/min) 

Pré = 22.5 ± 6.5; Pós = 26.0 ± 6.6; Heydari (2013) VO2 máx (ml/kg/min) Pré = 

38,6 ± 7.6 Pós = 43.7 ± 5.4 Viana VÓ2 máx, (ml/kg-1/min) Pré = 34.2; Pós = 

39.4;), nos quais, após a intervenção do grupo de controlo, ocorreu um aumento 

significativo na capacidade máxima de oxigénio. Este aumento considerável 

deveu-se, acima de tudo, à população em causa, ser maioritariamente 

sedentária e não praticar atividade física, de forma regular. 

Dois estudos (Ramirez; Stavrinou), avaliaram em MET’s (medida 

quantitativa do gasto calórico durante a atividade física), o número total de horas 

que os participantes dedicaram à atividade física. Ramirez e sua equipa, 

compararam o nível de atividade física, após a intervenção dos participantes com 

dois tipos de protocolos: o Moderado Continuo e o HIIT. Concluíram que, o 

número total de METs é superior para quem fez HIIT. 

Já no estudo de Stravinou (2019), foi efetuada uma comparação do 

volume de treino semanal de um protocolo de HIIT, ou seja: 2 vezes ou 3 vezes 

por semana. Concluiu-se que, na realização de um maior volume de treino (3 

vezes por semana), por parte dos participantes, existe uma tendência a uma 

atividade física superior, relativamente aos que praticam apenas 2 vezes por 

semana. Outro dado que foi avaliado foi o número total de minutos semanais 

sentados, revelando que os participantes que fizeram HIIT apenas 2 vezes, 

reduziram em média 33 minutos (min. d-1) o tempo que permaneceram 

sentados, enquanto, o grupo que realizou HIIT 3 vezes por semana, reduziu para 

84 minutos (min. d-1). 
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2. Escala de Perceção de Esforço (Borg) 

No que respeita à escala subjetiva de esforço, três estudos reportaram 

dados relativamente à escala de Borg. No estudo de Wilke et al. (2019), aplicou-

se uma escala de Borg para os dois tipos de protocolos, MCT e HIIT onde, numa 

escala de 6 a 20, existiu um aumento de 2 pontos para ambos os grupos, 

demonstrando o aumento do esforço e intensidade, durante os diferentes 

protocolos propostos. No estudo de Heydari e Boutcher (2013), não ocorreram 

mudanças, em relação à escala de Borg. 

No estudo de Arad et al. (2020) a escala foi medida por 4 estágios, no 

qual se verifica um aumento progressivo da escala de Borg (6-20), num 

somatório de 1.4 pontos, no final do estágio 4. Neste contexto, o estágio 1, teve 

uma duração de 3 semanas e o valor da escala de Borg obtido foi de 16 ± 2.0. O 

estágio 2, ocorreu em 2 semanas, sendo o valor da escala de Borg de 16.9 ± 

2.3. O estágio 3 foi, igualmente, no período 2 semanas, existindo novamente um 

aumento na escala para 17.6 ± 1.9. O último estágio, com a duração de 7 

semana, obteve um resultado de 17.4 ± 1.2, na escala de Borg. 

 

3. Bem-Estar (Exercise Enjoyment) 

Os autores de dois estudos, Heisz et al. (2016) e Wilke et al. (2019), 

compararam os seus resultados entre dois tipos de protocolos de intensidades 

diferentes, sendo o estudo de Heisz o que demonstra um aumento significativo 

dos valores de bem-estar (exercise enjoyment), para o protocolo de HIIT (Pré = 

92.5; Pós = 102.5),  enquanto que houve um decréscimo pouco acentuado de 

valores no Treino Aeróbio Continuo (MCT) (Pré = 92.5; Pós = 91). No estudo de 

Wilke, não existiu alterações significativas, apenas um ligeiro aumento dos 

valores de bem-estar, em ambos os protocolos (MAE Pré = 4.6; Pós = 4.7) 

(HIFCT Pré = 4.7 Pós = 4.9). 
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4. Atividade Física 

  Stravinou et al. (2019), realizaram um estudo que reportou resultados 

significativos, em relação ao tempo total que os participantes ficaram sentados, 

após a intervenção realizada, num período de 2 meses. Verificou-se, assim, uma 

descida significativa dos minutos sentados pós-intervenção, levando a um 

aumento da atividade física. 

5. Outros Critérios 

Os estudos de Reljic et al. (2020) Reljic e de Ramirez-Velez et al. (2019), 

avaliaram o stress e adesão dos participantes, após realizarem os protocolos 

propostos. No estudo de Reljic aplicou-se um questionário de perceção do 

stress, dividido em diferentes grupos (Preocupações; Tensão Emocional; Bem-

Estar; Tarefas). Numa escala de 0-100 para cada tópico, o somatório dos grupos 

demonstra uma descida significativa de 5 valores, após a intervenção. 

 Por sua vez, o estudo de Ramirez, calculou a percentagem total de 

adesão dos participantes, de ambos os protocolos, onde não obteve alterações 

significativas, relativamente ao Treino Moderado Continuo (MCT) e ao HIIT. 
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6. Protocolos e Periodizações de HIIT 

O Cicloergómetro (Heisz; Reljic; Stavrinou; Arad e Viana) foi o instrumento 

mais utilizado (5/8, 62.5%), seguidamente a corrida/sprint (Heydari; Viana) que 

respeita a 20%, e por fim, o treino funcional que corresponde aos restantes 

17,5%. A intensidade do treino foi assegurada por: potência Watts (Heisz; 

Stravinou); percentagem do batimento cardíaco (Reljic; Arad; Vania), ou por all 

out bouts (Wilke, Jan; Ramirez; Heydari) 

Relativamente à frequência semanal, a maioria dos participantes realizou 

3 sessões por semana, há exceção de 2 dos estudos (Reljic; Stravinou) que 

realizaram apenas 2 sessões. O estudo de Stravinou comparou o volume 

semanal do treino (2 ou 3 vezes por semana). A duração dos protocolos de HIIT, 

de todos os estudos supramencionados, abrangendo a população adulta, variou 

entre os 5 e os 42 minutos. O tempo de cada intervalo variou, entre os 10 

segundos e os 4 minutos, e o tempo de recuperação, entre os 10 segundos e os 

4 minutos.  

7. Exercise Enjoyment 

A equipa de Heisz e de Wilke Jan, aferiu o bem-estar (Exercise 

Enjoyment) através de dois protocolos distintos, nomeadamente HIIT e MCT, ao 

programa elaborado para os participantes. Utilizando um modelo denominado 

ANOVA, após a intervenção dos participantes, no qual se realiza um teste t, com 

uma variável independente, verificou-se que existiu um aumento gradual até 10.2 

valores, no protocolo HIIT e, uma descida pouco acentuada no protocolo MCT. 

Neste sentido, o HIIT torna-se mais apelativo e prazeroso para os participantes, 

por despender menos tempo, por existir mais competitividade e por ser mais 

eficaz na melhoria da qualidade de vida. O Estudo de Wilke Jan, não obteve uma 

subida significativa desta variável, contudo, evidencia que o gosto pelo Treino 

Funcional HIIT é superior ao Exercício em modo aeróbio. 

8. Questionário de Perceção do Stress (PSQ) 

O estudo de Reljic (2020), avaliou o stress através de um questionário, 

subdividindo-o por 4 grupos (Preocupação; Tensão Emocional; Felicidade; 
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Exigência da Tarefa). Após a realização do somatório total de pontos, verificou-

se melhorias significativas na redução do stress na população adulta, 

comparativamente ao grupo de controlo, corroborando assim, a eficácia afetivo-

psicológica do treino de HIIT, em indivíduos obesos. 

9. Escala de Perceção de Borg (RPE Scale) 

Três dos estudos (Wilke; Heydari; Arad) avaliaram a Escala de Borg. 

Destaca-se o estudo de Arad, que avaliou as mulheres adultas obesas e de 

origem africana, através da escala de Borg, diferenciando-se pelo aumento da 

intensidade dos protocolos de treino, ao longo das semanas, com o objetivo de 

aumentar o nível de exigência do esforço, a cada tarefa proposta, nas atividades 

físicas.  

10. Adesão ao Exercício Físico  

O estudo de Ramirez, analisou a variável “Adesão ao Exercício Físico”, 

certificando-se que ambos os protocolos de HIIT e MCT, foram completados na 

totalidade pelos seus participantes. No decorrer duas últimas semanas do 

estudo, evidenciou-se que, por mais exigente que a tarefa se tornasse, no treino 

de HIIT, os participantes demonstraram-se sempre recetivos à atividade física. 
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Tabela 6 Resumo dos resultados obtidos nos artigos para a revisão sistemática 

 

Artigo Resultados 
I. Enjoyment for High-Intensity Interval Exercise Increases during 

the First Six Weeks of Training: Implications for Promoting 
Exercise Adherence in Sedentary Adults. 

Os resultados relativamente ao exercise enjoyment (gosto pelo treino) do HIIT comparativamente ao MCT foi 
superior após a intervenção ser realizada.  
HIIT Pré = 92.5 Pós = 102.5 
MCT Pré = 92.5 Pós = 91 

II. Low-volume high-intensity interval training improves 
cardiometabolic health, work ability and well-being in severely 
obese individuals: a randomized-controlled trial sub-study. 

Através do PSQ, obteve-se resultados relativamente às variáveis da preocupação; tensão emocional; 
Felicidade; Exigências. Existiu uma redução das variáveis prejudiciais e um aumento das variáveis benéficas. 
Preocupação Pré: = 33.8 Pós = 27.8; Tensão Emocional: Pré = 45.8 Pós = 38.2 Felicidade: Pré = 55.8 Pós = 
63.1; Exigências: Pré = 45.2 Pós = 47.6    

III. Effects of high‐intensity functional circuit training on motor 
function and sport motivation in healthy, inactive adults. 

Foi avaliado através da escala de BORG (RPE), os valores pré e pós treino do HIFCT e do MAE, com 
resultados superiores aos iniciais. O gosto por ambas as atividades (Enjoyment) permaneceu alto (0 a 5 
pontos). RPE HIFCT: Pré = 14 Pós = 16; RPE MAE: Pré = 9; Pós = 11; Enjoyment HIFCT: Pré = 4.7; Pós = 
4.9; Enjoyment MAE: Pré = 4.6; Pós = 4.9 

IV. RATING OF PERCEIVED EXERTION AFTER 12 WEEKS OF HIGH-
INTENSITY, INTERMITTENT SPRINTING. 

Existiu um aumento do VO2máx e de força dos Membros Inferiores nos 25 indivíduos que realizaram HIIT. 
O RPE teve uma redução ligeira dos valores após a intervenção de treino de HIIT. 
VO2máx: Pré = 3.0; Pós = 3.4 
Power Output max (Watts): Pré = 246; Pós = 290 
RPE: Pré = 17.9; Pós = 17.9 

V. Effectiveness of HIIT compared to moderate continuous training 
in improving vascular parameters in inactive adults. 

A duração total de todas as sessões no HIT foi menor do que no treino de MCT. Os MET minuto/semana, 
foram medidos por três níveis (walking; moderated; vigorous) em ambos os treinos. No MCT os METs são 
ligeiramente superiores ao HIT, sendo no nível vigorous um aumento muito superior no treino de HIIT, com 
uma diferença de 283 METs p < 0.001. 

VI. Effects of high-intensity interval training frequency on 
perceptual responses and future physical activity participation. 

Foi avaliado o total da Atividade Física por METs (min-wk-1) em dois grupos. O grupo que fez HIIT 2 vezes 
por semana teve o total de 1002 METs e houve uma redução no tempo sentado após a intervenção. O grupo 
que fez HIIT 3 vezes, teve um total de 1307 METs e o seu tempo total de estar sentado foi de 91 min.d-1 a 
menos que o grupo HIITx2.  

VII. Feasibility of a progressive protocol of high-intensity interval 
training for overweight/obese, sedentary African American 
women: a retrospective analysis. 

Foi medido o RPE durante 14 semanas em 4 estágios. Em cada estágio o nível de RPE aumenta 
gradualmente, mantendo-se constante a partir da 7ª semana até à 14ª. 

VIII. Interval Training Improves Depressive Symptoms But Not 
Anxious Symptoms in Healthy Women. 

Comparou-se 2 tipos de treino de alta intensidade, HIIT e SIT, com medidores de ansiedade e de VO2máx, 
onde se conclui que o volume de treino é mais apelativo ao ser de menor densidade (SIT), apesar de existir 
melhorias muito mais significativas a nível cardiovascular no treino de HIIT 

HIIT: Hight Intensity Interval Training; MCT: Moderate Continuous Training; PSQ: Perceived Stress Questionnaire; HIFCT: High Intensity Functional Circuit Training; MAE: Moderate Aerobic Training; VO2máx: Maximum 
Oxygen Consumption; MET: Metabolic Equivalent Task; SIT: Sprint Interval Training 
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Capítulo IV – Discussão; Pontos Fortes e Limitações; 
Conclusão 

1. Discussão 

A presente revisão, procurou avaliar a metodologia HIIT, para promoção 

da redução dos comportamentos sedentários, contribuindo assim, para um estilo 

de vida mais ativo. Apenas 1 estudo apresentou uma amostra acima dos 60 

participantes (Reijic). Todos os outros estudos encontram-se acima dos 20 

participantes por amostra, contribuindo assim, para uma resposta adequada à 

hipótese em estudo. 

 Verificou-se que, todos os estudos apresentaram resultados diferentes, 

devido à diferenciação de objetivos, que cada effect size continha, como: O Bem 

Estar no Exercício Físico (Exercise Enjoyment); O Questionário de Perceção do 

Stress (PSQ); A Escala de Perceção de Borg (RPE Scale); A Aderência ao 

exercício Físico; e a Condição Física. 

 Nos adultos (18-64 anos), segundo a OMS (2020), as recomendações do 

tempo total de atividade física semanal para esta faixa etária deve ser, pelo 

menos, entre 150 a 300 minutos, de atividade física moderada, ou entre 75 a 150 

minutos, de atividade física vigorosa. De acordo com o autor mencionado existe, 

ainda, uma recomendação para benefícios adicionais de saúde: a sugestão de 

mais 300 minutos de atividade física moderada ou, 150 minutos de atividade 

física vigorosa, durante a semana.  

Esse facto, sugere que existe uma forte tendência e evidência para o maior 

volume ser uma variável predominante, na atividade física semanal dos adultos. 

No entanto, uma meta-análise de Pereira et al. (2017), cujo objetivo consistia em 

verificar a eficácia do HIIT, na redução total da massa gorda, abdominal e 

visceral, em adultos com excesso de peso/obesos, sugere uma conclusão 

diferente, nomeadamente a importância e primazia da intensidade para 

combater a Obesidade, nos adultos. Verificou-se, nos 47 artigos de HIIT, 

submetidos na meta-análise e considerando apenas os protocolos que 
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determinam como intensidade alta (n=21), um volume de treino muito reduzido, 

sendo a média total do volume de treino destes protocolos de ± 106.42 minutos, 

por semana. Para além disso, a conclusão final da meta-análise indica que o 

HIIT é considerado uma estratégia temporal eficiente, para reduzir a gordura 

corporal. 

 Sendo assim, pode-se assumir que a Intensidade tem um papel 

fundamental no treino de um adulto sedentário, não desvalorizando as 

recomendações da OMS, relativamente ao volume total de atividade física 

semanal. Contudo, ao implementarmos o HIIT, verifica-se uma estratégia 

positiva de combate ao sedentarismo. 

 A ACSM (2019), concorda com estas recomendações relativamente ao 

volume total semanal de atividade física, feitas pela OMS e, menciona os 

benefícios que a atividade física regular apresenta, como a melhoria do sono, a 

redução de Hipertensão Arterial, a prevenção de Diabetes, entre outros.  A sua 

contribuição relativamente à quantidade e qualidade de exercício, para o 

desenvolvimento e manutenção da capacidade cardiorrespiratória e músculo-

esquelética, em adultos, está descrita numa declaração das recomendações 

para prescrição de Exercício Físico. Segundo a ACSM (2011), os pedómetros 

são populares e eficazes na promoção da perda de peso e de atividade física, 

mas o seu índice de precisão, relativamente ao volume de exercício, é limitado, 

pois a sua função é, apenas, servir como um medidor de passadas, sugerindo 

que uma meta de 10000 passos, por dia, poderá promover benefícios para a 

saúde.  

De acordo com artigo de Stravinou et al. (2019), acima referido, que teve como 

objetivo verificar os efeitos que o HIIT apresenta, em relação à sua frequência 

de treino (e, através de respostas percecionais), os benefícios desse tipo de 

treino, são fulcrais no que respeita à manutenção da saúde e qualidade de vida. 

Na sua metodologia, um dos parâmetros de avaliação aplicado, foi direcionado 

para os pedómetros, verificando-se que os participantes, realizando HIIT, 2 ou 3 

vezes por semana, apresentaram uma mudança positiva de padrão, no que diz 

respeito à sua atividade física, e consequentemente, a melhoria da qualidade de 
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vida dos intervenientes. Neste contexto, este estudo sugere que, quer com baixa 

ou média frequência, o HIIT, promove a atividade física em indivíduos inativos. 

Assim, subentende-se que a Intensidade promove a redução dos 

comportamentos sedentários nos adultos. 

Outro estudo, que coloca em causa a questão das recomendações de 

atividade física, sobretudo no volume e intensidade da atividade física, é a 

revisão sistemática de Warburton & Bredin (2017), acerca dos benefícios que a 

atividade física tem para a saúde. Nesta, são avaliadas revisões sistemáticas 

recentes, que analisaram a relação entre a atividade física e o estado de saúde. 

 De acordo com a discussão presente no artigo, existem críticas às 

guidelines propostas, devido à ineficácia das soluções apresentadas, de forma 

a incutir mudanças comportamentais nos adultos, que levem a estilos de vida 

saudáveis. Alguns investigadores, afirmam que a pouca adesão às 

recomendações da atividade física, deve-se ao foco da população Adulta, nos 

resultados e dosagens, em detrimento do foco na manutenção e/ou melhoria de 

um estilo de vida saudável. Existem fortes evidências que o julgamento 

construtivo afetivo (atitude afetiva; bem-estar; motivação intrínseca), são fatores 

determinantes do comportamento da atividade física. Sublinha-se, que o bem-

estar, durante o exercício físico (exercise enjoyment), é um fator preditor de 

mudança comportamental.  

Recentes estudos revelam, consistentemente, que é através da promoção 

de benefícios positivos e afetivos de atividade física (“sinto-me bem após o 

exercício”), que se obtém um maior potencial para provocar uma mudança 

comportamental, no lugar de mensagens relacionadas com a saúde (se fizeres 

150 minutos de atividade física média a vigorosa, serás mais saudável). É 

importante referir, que muitas rondas curtas (e de baixo volume) no caminhar, 

jogging ou exercícios de alta intensidade, poderá ser um marcador de saúde em 

indivíduos saudáveis, ou pessoas que vivem com doenças crónicas. O mesmo 

estudo conclui, que existe uma relação dose-resposta entre a atividade física e 

o estado de saúde, onde é importante realçar que os benefícios para a saúde 

podem ser alcançados através de volumes de atividade física, que são metade 

(ou menos), comparativamente às atuais recomendações internacionais. 
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Todas estas discussões, relativamente ao volume e intensidade da 

atividade física, comprovam que o HIIT, pode ser considerado uma solução na 

redução dos comportamentos sedentários. No quotidiano, da pessoa adulta , 

torna-se cada mais difícil realizar atividade física, muitas vezes, devido à vida 

familiar e laboral. Contudo, ao considerarmos os protocolos analisados, verifica-

se duas variáveis importantes. A primeira variável, diz respeito à metodologia 

utilizada nos protocolos, devido ao seu baixo volume. A segunda variável, 

abrange as modalidades que foram implementadas em cada protocolo.  Na 

maioria dessas modalidades utilizou-se ciclo ergómetro ou passadeira. A 

funcionalidade e execução destes equipamentos diferem, durante o exercício 

estipulado. Ou seja, se para uma pessoa adulta, a maioria das modalidades 

escolhidas for o correr e andar de bicicleta, os movimentos biomecânicos serão 

fáceis e funcionais de se realizarem, tornando-se uma tarefa motora simples de 

se realizar. Neste sentido, pode-se considerar que, grande parte da população 

adulta, pode estar apta para realizar HIIT
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2. Pontos Fortes e Limitações 

No presente estudo, considera-se como pontos fortes: a utilização de 

critérios de avaliação do risco de viés, através da escala de PEDro e da 

ferramenta colaborativa da Cochrane e; o tamanho do número das amostras 

propostas, em cada estudo. 

A maior limitação encontrada foi a falta de estudos clínicos randomizados, 

que implementem protocolos que meçam o tempo de atividade física, exercido 

por indivíduos que praticam HIIT. A maioria dos dados foram obtidos em 

relatórios autónomos próprios (self-reports), condicionando os outcomes 

propostos, como subjetivos e não objetivos.  

Concomitantemente, existe um risco elevado em que os resultados sejam 

subestimados e condicionados por variáveis, muitas vezes psicológicas e 

ambientais, existindo um risco elevado de que os resultados possam subestimar 

os benefícios e/ou a sua inexistência.  

Devido à possibilidade de alguns estudos ficarem fora da estratégia 

utilizada, foram apenas incluídos 8 estudos na presente revisão, a maioria em 

adultos jovens. Quanto ao intervalo definido (2011-2021), considera-se que, uma 

janela de 10 anos seria suficiente para incluir um número considerável de artigos, 

o que não foi observado. 
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3. Conclusão  

O HIIT pode ser uma excelente alternativa para promover a redução de 

comportamentos sedentários, não comprometendo nem causando aversão ao 

exercício físico. Por outro lado, existem estudos que sugerem que o 

compromisso dos indivíduos, durante um treino de alta intensidade é positivo. 

Ou seja, todos os diferentes treinos de HIIT, acabam por se tornar desafiantes e 

estimulantes para o individuo adulto, independente da exigência da tarefa 

proposta.  

No entanto, estudos sugerem qua a prática de HIIT deve ser realizada 

mediante uma prescrição adequada, a cada pessoa, devido ao esforço exigido 

por este tipo de treino. O mesmo exige uma progressão gradual de carga interna, 

de forma a permitir uma adaptação progressiva ao treino. Logo, é possível 

proporcionar uma experiência adaptada, na prática de HIIT, a cada individuo que 

a realiza, garantindo resultados positivos na melhoria da sua qualidade de vida.  

No que respeita à intensidade, verificou-se pelos diferentes estudos, ser 

uma variável primordial na redução dos comportamentos sedentários. Este facto 

pode dever-se a compromissos laborais com horas cada vez mais extensas, 

restando pouco tempo para família/amigos e levando a que, cada vez mais, a 

população em geral reduza o seu tempo na atividade física. No entanto é do 

senso comum que a mesma é essencial para a manutenção do bem-estar e 

saúde do individuo. Posto isto, os tipos de treino em que a base é a Intensidade, 

são essenciais, não só para o bem-estar físico e emocional, mas para a 

manutenção da atividade física nos hábitos de vida das pessoas.  A intensidade 

apesar de tornar os treinos mais exigentes a nível físico, necessita que o volume 

de atividade física vigorosa semanal seja inferior, relativamente ao mencionado 

nas recomendações. Consequentemente, o individuo adulto fica com mais 

tempo disponível, no seu quotidiano, existindo uma quebra da homeostasia, 

executada pela alta intensidade na população adulta, isto é, a redução de 

comportamentos de sedentarismo.  

Os estudos sugerem que o risco de se realizar um método de treino como 

o HIIT é muito baixo, apesar de o esforço exigido ser elevado. A maior parte dos 



  

 
33 

exercícios, neles recomendados são, entre outros: o peso do corpo, a corrida e 

a bicicleta, sendo os dois últimos, os mais predominantes. Atualmente, a Alta 

Intensidade, ainda é um estigma para a sociedade, que receia não ser capaz de 

realizar atividades físicas tão exigentes. Devemos combater esse estigma, 

através de estratégias que incentivem o aumento de intensidade das tarefas, por 

parte da população adulta, na atividade física, pois os seus benefícios para a 

saúde são evidentes. 

Protocolos de Exercício Físico, que resultem em melhorias fisiológicas e 

psicológicas, num espaço de tempo reduzido, deve ser com certeza, do interesse 

da população Jovem Adulta.  

Esta revisão sugere que ao implementarmos HIIT, existe um grande 

potencial, para a melhoria da condição e atividade física do individuo adulto, 

levando à redução dos comportamentos sedentários, nessa faixa etária. 

Considerando os resultados apresentados, considera-se fulcral a 

necessidade de se implementar mais estudos que comparem metodologias de 

treino com o HIIT, refletindo o impacto positivo que o HIIT pode ter na Atividade 

Física Diária do Adulto. 
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