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No esporte de alto rendimento, técnicos e pesquisadores buscam elaborar estratégias para 

melhorar o desempenho esportivo. Um método que pode ser aplicado no dia da competição e 

vem mostrando resultados positivos é o pré-condicionamento isquêmico (PCI), que consiste na 

aplicação intermitente de um valor padrão de pressão na porção proximal de um membro 

predefinido. Dentre os mecanismos fisiológicos sugeridos para a melhora do desempenho após a 

aplicação do PCI, destacam-se a melhora da eficiência muscular, melhora da vasodilatação local 

e queda na sensibilidade aos sinais de fadiga durante o exercício através da diminuição da 

estimulação dos nervos sensoriais aferentes devido a liberação de determinadas substâncias 

endógenas. Assim, o objetivo do estudo foi determinar o efeito do PCI para melhora do 

desempenho na modalidade de 100 m rasos do atletismo. 

Para a realização do estudo voluntariaram-se onze velocistas do sexo masculino com 

idade entre 16 e 25 anos e com uma massa corporal e altura média de 77,1 ± 7,4 kg e 181 ± 5 cm. 

Os atletas tinham mais de 2 anos de experiência com a modalidade e treinavam de 5 a 7 dias por 

semana. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (Parecer no. 

688.649) e todos os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Previamente aos testes de desempenho, o PCI foi realizado com o sujeito posicionado em 

decúbito dorsal, realizando oclusão arterial bilateral cruzada em ambos os membros utilizando 

manguitos pneumáticos posicionados na porção proximal das coxas e braços (220mmHg) a fim 

de bloquear o influxo arterial por cinco minutos. Este procedimento foi repetido quatro vezes, 

separados por cinco minutos de reperfusão. A condição controle (CTRL) foi idêntica à 

experimental, exceto pela pressão de insuflação na qual foi utilizado 30 mmHg. A ordem dos 

testes foi aleatória. Todos os testes foram conduzidos no mesmo horário do dia (± 2h) e foi 

adotado um intervalo mínimo de 72h entre eles. Os sujeitos não foram informados quanto ao 

objetivo da pesquisa. 

Foi dado início ao protocolo de aquecimento 45 min após a realização da última 

reperfusão. O protocolo foi composto de 10 min em uma intensidade auto-selecionada, com a 

frequência cardíaca entre 140 a 160 bpm, seguidos por 3 sprints de 3 s, com períodos de 60 s de 

recuperação entre os sprints. Posteriormente foram realizadas duas partidas máximas (até 15m) 

do bloco com intervalo de 60 s de recuperação. Após a realização do primeiro aquecimento, a 

intensidade do mesmo foi controlada pelo avaliador por meio de um dispositivo GPS (SPI PRO 

X, GPSports, Austrália). Dez minutos após o aquecimento os sujeitos realizaram o desempenho 
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dos 100 m na primeira raia da pista, com saída realizada com blocos de partida. O tempo de 

corrida foi mensurado utilizando quatro fotocélulas eletrônicas (Speed test 4.0, CEFISE, Brasil) 

posicionadas aproximadamente na altura do quadril dos voluntários a um metro do chão.  

Os desempenhos dos atletas de velocidade na prova de 100m rasos no atletismo foram 

11,94 e 11,71 s para as situações controle e tratamento, respectivamente. Controlando o efeito do 

vento sobre o desempenho, a diferença percentual entre os tratamentos foi de 1,42% (95% IC = 

2,83), o que não representou um efeito significativo do PCI sobre o desempenho nesta 

modalidade (p > 0,05). 

 

 
          Fig. 1 Gráfico de diferença entre os tratamentos no desempenho dos 100 m rasos 

 

Uma possível explicação para o efeito do PCI no desempenho dos 100 m não ser 

significativo no presente estudo pode estar associado ao tempo necessário para que a liberação de 

substâncias endógenas como adenosina, bradicinina, espécies reativas a oxigênio e opioides 

alcancem tecidos alvos e desencadeiem determinadas sinalizações que induzirão determinadas 

respostas fisiológicas relevantes para a melhora do desempenho nos 100 m rasos. 

Estudos recentes (Lisboa et al., 2017) sugerem esse aspecto tempo-dependente em relação 

à utilização de PCI na melhora do desempenho de esportes predominantemente anaeróbios como 

no presente estudo, indicando que, até 1 h após a realização do tratamento, as melhoras não são 

claras, embora exista um efeito benéfico a partir de 2 h perdurando até 8 h após o PCI. 
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