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Resumo

Os times de futebol de elite que participam de competições europeias precisam ter jogadores com o
melhor status físico e psicológico possível para disputar partidas. Como conseqüência do cronograma
congestivo, o controle da carga de treinamento (TL) e, portanto, o nível de esforço e fadiga dos
jogadores para alcançar desempenhos mais elevados durante as partidas é, portanto, fundamental.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi fornecer o primeiro relatório de carga de treinamento
sazonal interna e externa que incluiu os escores do Índice Hooper (HI) em jogadores de elite de futebol
durante um período de temporada. Dezenove jogadores de futebol de elite foram amostrados, utilizando
sistema de posição global para coletar distância total, distância de alta velocidade (HSD) e velocidade
média (AVS). Também foi coletado o índice de sessão de esforço percebido (s-RPE) e os escores de IA
durante as sessões diárias de treinamento durante o período de 2015-2016 na estação. Os dados foram
analisados   em dez mesociclos (M: 1 a 10) e coletados de acordo com o número de dias antes de uma
semana de um jogo. A distância total diária percorrida foi maior no início (M1 e M3) em comparação
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com o mesociclo final (M10) da estação. M1 (5589m) alcançou uma distância maior que M5 (4473m)
(ES = 9,33 [12,70, 5,95]) e M10 (4545m) (ES = 9,84 [13,39, 6,29]). M3 (5691m) alcançou distância
maior que M5 (ES = 9,07 [12,36; 5,78]), M7 (ES = 6,13 [8,48; 3,79]) e M10 (ES = 9,37 [12,76; 5,98]).
A distância em corrida de alta velocidade foi maior em M1 (227m), em relação a M5 (92m) (ES =
27,95 [37,68, 18,22]) e M10 (138m) (ES = 8,46 [11,55, 5,37]). Curiosamente, a resposta do s-RPE foi
maior em M1 (331au) em comparação ao último mesociclo (M10, 239au). HI mostrou pequenas
variações nos mesociclos e nos dias anteriores à partida. Todos os dias antes de uma partida, todas as
variáveis   internas e externas do TL expressavam valores significativamente menores para os outros
dias anteriores a uma partida (p <0,01). Em geral, não houve diferenças entre as posições dos
jogadores.

Conclusões: Nossos resultados revelam que, apesar da existência de algumas diferenças significativas
entre os mesociclos, houve pequenas alterações no período de entressafra para as variáveis   internas e
externas de LT utilizadas. Além disso, observou-se que o MD-1 apresentou uma redução do LT externo
(independentemente do mesociclo), enquanto que as variáveis   internas do TL não tiveram o mesmo
registro durante a temporada no jogo-dia-menos.

Introdução

O conhecimento da carga de treinamento interna e externa (TL) ajuda os treinadores a evitar o aumento
dos níveis de fadiga e maior risco de doença e lesão [ 1 ]. Além disso, ajuda os treinadores a projetar
uma periodização efetiva de treinamento individual e em grupo em esportes coletivos de elite [ 2 - 7 ].
No entanto, é apenas recentemente que alguns estudos descreveram as práticas de periodização do
treinamento na temporada de times de futebol de elite com mais detalhes, incluindo uma comparação
de dias de treinamento dentro de microciclos semanais [ 4 , 7 - 9 ]. Como exemplo, Malone et al. [ 4]
verificaram que um abaixamento de TL no último dia de treinamento imediatamente antes de qualquer
partida diferia dos outros dias de treinamento em diversas variáveis   internas e externas de carga TL,
como esforço percebido avaliado pela sessão, mais distância total e velocidade média, respectivamente.
Os mesmos autores afirmaram que a necessidade de vencer partidas não permite atingir um pico
específico de força e condicionamento [ 4 ]. Além disso, alguns estudos mostraram uma variação
limitada durante a temporada e sugeriram que o treinamento em futebol de elite tem um padrão de
carga regular [ 4 , 5 , 10 , 11 ].

Além disso, vários autores [ 1 , 10 , 12 , 13 ] afirmaram que também é muito importante monitorar a
saúde dos atletas de elite para fornecer mais informações sobre os detalhes da fadiga do jogador,
estresse, dor muscular e percepção do sono. Essas variáveis   são comumente associadas às respostas
psicofisiológicas do estresse, como a percepção do esforço percebido ou os escores do Índice Hooper
(HI), também reconhecidos como TL internos [ 13 , 14 ]. Sobre esta questão, uma forma válida e
simples de controlar a LT interna é a classificação da sessão de esforço percebido (s-RPE) que mostrou
correlações com as zonas de treinamento de freqüência cardíaca [ 15].]. Além disso, outra forma de
quantificar o nível de fadiga, o estresse, a dor muscular e a qualidade do sono é o Hooper Index [ 12 ].

No entanto, o uso simultâneo de s-RPE e HI é limitado. De fato, muito poucos autores estudaram a
relação entre o uso do HI e o s-RPE [ 10 , 16 ]. Aqui, Clemente et al. [ 10 ] encontraram uma
correlação entre os níveis de EPR e HI e correlações negativas entre EPR-PSE e dor muscular (p =
−0,156), EPR-sE e sono (p = −0,109), EPR e fadiga (p = −0,225), ITL e estresse (p = −0,188) e ITL e
HI (p = −0,238) em duas semanas de jogo. Por outro lado, Haddad et al. [ 16] não observou qualquer
associação entre HI e RPE. Portanto, mais pesquisas são necessárias para esclarecer essa questão,
especificamente para validar esses resultados durante a temporada. Posteriormente, também é
necessário quantificar o TL externo associado à quantidade total de carga de trabalho realizada durante
as sessões de treinamento e / ou correspondências [ 13 - 14 ]. Segundo Halson [ 17 ] e Casamichana et
al. [ 18 ], uma maneira fácil e prática de controlar a resposta de treinamento para cada jogador (por
exemplo, frequência, tempo, distância total e distâncias de diferentes intensidades de treinamento) é a
análise de movimento temporal usando um sistema de posicionamento global (GPS).

Hoje em dia, os pesquisadores estudam os dados coletados durante microciclos de treinamento curtos
de 1-2-3 semanas [ 9 - 10 , 13 , 19 ], em mesociclos consistindo de 4-10 semanas [ 20 - 22 ] e durante
períodos mais longos de treinamento de 3-4 meses [ 18 , 23 ] e períodos de 10 meses [ 11 ]. No entanto,
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a maioria desses estudos forneceu informações limitadas sobre o LT, utilizando apenas a duração e o
EPR, sem a inclusão de outras variáveis   internas e externas do TCL, como IH ou dados coletados do
GPS. Além disso, poucos estudos [ 4 - 5 , 10] tentaram quantificar TL no que diz respeito a alterações
entre mesociclos e microciclos (tanto em geral como entre posições de jogadores) ao longo de uma
temporada.

Finalmente, a literatura é um pouco inconclusiva sobre estabelecer diferenças em TL para posições de
jogadores, não apenas entre as sessões de treinamento, mas também durante a temporada em toda a
temporada competitiva em relação às sessões de treinamento, mas há informações relacionadas a dados
match-play que revelam algumas diferenças para as posições dos jogadores [ 4 , 24 ]. Portanto, o
objetivo deste estudo foi duplo: a) quantificar TL externo em uma equipe profissional de elite de
futebol europeu que disputou as competições da UEFA nos dez meses da temporada 2015/16 e b)
quantificar o TL interno usando s-RPE e HI . Para tanto, dividimos a temporada em dez meses,
seguindo Morgan et al. [ 11 ], e usou a abordagem match day menos utilizada por Malone et al. [ 4]
para análise de dados. Além disso, também comparamos as posições dos jogadores em ambas as
situações. Nossa hipótese é que a carga de treinamento é menor nos dias de treinamento mais próximos
da próxima partida e que as intensidades e volume permanecem constantes durante todo o período
competitivo.

materiais e métodos

Participantes

Dezenove jogadores de futebol de elite com média ± DP idade, estatura e massa de 26,3 ± 4,3 anos,
183,5 ± 6,6 cm e 78,5 ± 6,8 kg, respectivamente, participaram deste estudo. Os jogadores pertencem a
uma equipe que participou da Liga dos Campeões da UEFA. As posições de campo dos jogadores no
estudo consistiram de quatro defensores centrais (CD), quatro defensores amplos (WD), quatro meio-
campistas centrais (CM), quatro médios amplos (WM) e três atacantes (ST). Os critérios de inclusão
foram participação regular na maioria das sessões de treinamento (80% das sessões semanais de
treinamento); a conclusão de pelo menos 60 minutos em uma partida na primeira metade da temporada
e uma partida na segunda metade da temporada. Todos os participantes estavam familiarizados com os
protocolos de treinamento antes da investigação e deram seu consentimento por escrito para serem
incluídos no projeto.

desenhar

Os dados de TL foram coletados durante um período de 39 semanas de competição, onde ocorreram 50
partidas durante a temporada anual de 2015-2016. A equipa utilizada para a recolha de dados competiu
em quatro competições oficiais ao longo da época, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA, a liga
nacional e mais duas taças nacionais do seu próprio país. Para os propósitos do presente estudo, todas
as sessões realizadas como as principais sessões da equipe foram consideradas. Isso se refere a sessões
de treinamento nas quais tanto os jogadores iniciantes quanto os não iniciantes treinaram juntos.
Apenas os dados das sessões de treinamento foram considerados. Dados de reabilitação ou sessões de
treinamento adicionais de recuperação foram excluídos. Este estudo não influenciou ou alterou as
sessões de treinamento de forma alguma. A coleta de dados de treinamento para este estudo foi
realizada nos campos de treinamento ao ar livre do clube de futebol. Um total de 2981 observações
individuais de treinamento foram coletadas durante a temporada. O total de minutos de sessões de
treinamento incluiu aquecimento, fase principal e fase de desaceleração mais alongamento. Um total de
349 observações individuais continha dados em falta devido a fatores fora do controle do pesquisador
(por exemplo, problemas técnicos com o equipamento).

Metodologia

A fase da estação foi dividida em 10 mesociclos ou 10 meses, respectivamente, conforme usado por
Morgans et al. [ 11 ] e porque os treinadores e o pessoal do clube trabalham por meses. Os dados de
treinamento também foram analisados   em relação ao número de dias longe da semana competitiva de
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um jogo (ou seja, dia de jogo menos). Em uma semana com apenas uma partida, a equipe treinou cinco
dias por semana (dia da partida [MD] menos [-]; MD-5; MD-4; MD-3; MD-2; MD-1), mais um dia
após o jogo (MD + 1). Essa abordagem foi usada por Malone et al. [ 4 ]

Carga de treinamento externa - dados de treinamento

Um sistema de posicionamento global portátil (GPS) (Viper pod 2, STATSports, Belfast, UK) foi usado
para monitorar a atividade física de cada jogador (TL externo). Este dispositivo fornece dados de
velocidade e distância de posição a uma frequência de 10 Hz. O uso do dispositivo por cada jogador é
relatado em Oliveira et al. [ 25 ] Todos os jogadores usavam o mesmo dispositivo GPS para cada
sessão de treinamento, a fim de evitar erros entre unidades [ 26 ]. Anteriormente, este sistema GPS foi
capaz de fornecer estimativas válidas e confiáveis   de movimentos de velocidade instantâneos e
constantes durante atividades lineares, multidirecionais e específicas do futebol. [ 27 ] Seguindo
recomendações de Maddison & Ni Mhurchu [ 28]], todos os dispositivos foram ativados 30 minutos
antes da coleta de dados para permitir a aquisição de sinais de satélite e sincronizar o relógio GPS com
o relógio atômico do satélite. Os dados do GPS foram então baixados usando o respectivo pacote de
software (software Viper PSA, STATSports, Belfast, Reino Unido) e foram cortados para envolver a
sessão principal da equipe (ou seja, o início do aquecimento até o final da última broca organizada). O
número de satélites visualizados por esta unidade, bem como a diluição horizontal da posição, não é
relatado por este modelo GPS e, portanto, não são relatados neste estudo.

As métricas selecionadas para o estudo foram duração total da sessão de treinamento, distância total,
distância de alta velocidade (HSD, acima de 19Km / h) e velocidade média (AvS).

Carga de treinamento interna - dados de treinamento

Aproximadamente 30 min antes de cada sessão de treinamento, cada jogador foi solicitado a fornecer
as pontuações do Hooper Index. Este índice inclui quatro categorias: fadiga, estresse, dor muscular e
qualidade do sono da noite que precedeu a avaliação. Utilizou-se a escala de índice de Hooper 1-7, em
que 1 é muito, muito baixa e 7 é muito, muito alta (para níveis de estresse, fadiga e dor muscular) e 1 é
muito, muito ruim e 7 é muito, muito bom (para qualidade do sono). A soma das quatro classificações
subjetivas é o Hooper Index [ 12 ].

Trinta minutos após o final de cada sessão de treinamento, os jogadores foram solicitados a fornecer
uma classificação de RPE, escala de 0 a 10 [ 29 ]. Os jogadores foram solicitados para o seu RPE
individualmente usando um aplicativo personalizado em um tablet de computador portátil. O jogador
selecionou a classificação do RPE tocando na pontuação respectiva no tablet, que foi salva
automaticamente no perfil do jogador. Esse método ajudou a minimizar os fatores que podem
influenciar a classificação de RPE de um jogador, como a pressão dos colegas e a replicação das
classificações de outros jogadores [ 30 ]. Cada valor RPE individual foi multiplicado pela duração da
sessão para gerar um valor RPE (s-RPE) de sessão [ 21 , 31 , 32 ]. Mais detalhes sobre o RPE-s são
relatados em Oliveira et al. [25 ].

Análise estatística

Os dados foram analisados   utilizando o SPSS versão 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) para o pacote de
software estatístico Windows. Inicialmente, a estatística descritiva foi utilizada para descrever e
caracterizar a amostra. Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram usados   para supor normalidade e
homoscedasticidade, respectivamente. A ANOVA foi usada com medidas repetidas com post hoc de
Bonferroni, uma vez que as variáveis   obtiveram distribuição normal (Shapiro-Wilk> 0,05), para
comparar 10 mesociclos e comparar os dias longe da competição competitiva. Também foram
utilizados os testes ANOVA Friedman e Mann-Whitney para as variáveis   que não obtiveram
distribuição normal para comparar diferentes momentos e diferentes posições dos jogadores. Os
resultados foram significativos com p≤0,05.33 ]. As associações entre os escores do s-RPE e do IH
foram testadas com a correlação de Spearman. Os dados estão representados como média ± DP.

Resultados
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Análise de mesociclo na temporada

Os resultados indicam que a duração das sessões de treinamento ( Tabela 1 ) teve mais minutos em M1
que em outros mesociclos e M5 foi a menor. Não houve diferenças entre as posições dos jogadores
durante a temporada ( Fig. 1 ).

Abra em uma janela separada
Figura 1
Dados TL externos para duração de treinamento, distância total e HSD em relação aos mesociclos
entre as posições dos jogadores.

Abreviaturas: (A) duração do treinamento; (B) distância total; (C) HSD; (CD), defensores centrais; (WD),
defensores amplos; (CM), meio-campistas centrais; (WM), médios largos; (ST), grevistas. a denota
diferença significativa em CD versus WD, (b) denota diferença significativa em WD versus WM, (c)
denota diferença significativa em WD versus ST, (d) denota diferença significativa CM versus WM, todos
P <0,05.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/table/pone.0209393.t001/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/figure/pone.0209393.g001/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=6476476_pone.0209393.g001.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/figure/pone.0209393.g001/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/figure/pone.0209393.g001/
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tabela 1

Dados de carga de treinamento externo durante os dez mesociclos para a média do
esquadrão, média ± dp.

Mesociclo
(M)

Número de
correspondências

Número de
sessões de

treinamento

Duração do
Treinamento

(min)

Distância
total (m)

Velocidade
média (m /

min)

HSD (m)

M1 4 16 81,6 ± 1,1 5589,1 ±
100,1 

68,6 ± 1,1 227,0 ± 13,7 

M2 5 20 78,4 ± 1,6 5248,2 ±
156,2 

66,8 ± 0,9 192,3 ± 17,0 

M3 4 18 77,4 ± 1,9 5691,4 ±
132,1 

74,0 ± 1,7 181,9 ± 18,9 

M4 5 18 72,3 ± 1,6 5111,4 ±
173,9

70,7 ± 2,2 152,2 ± 15,4 

M5 6 20 63,6 ± 2,4 4473,5 ±
136,4 

71,0 ± 2,1 92,3 ± 6,6 

M6 8 20 71,7 ± 1,8 5231,8 ±
123,0 

73,2 ± 1,7 162,9 ± 15,3

M7 5 19 75,5 ± 1,7 5041,9 ±
70,5 

67,2 ± 1,9 133,6 ± 10,3

M8 4 20 74,5 ± 1,2 5149,5 ±
112,5 

69,3 ± 1,3 157,8 ± 15,4

M9 7 18 72,9 ± 1,8 5026,7 ±
204,1

69,0 ± 2,1 144,8 ± 15,9

M10 4 20 73,3 ± 1,3 4545,4 ±
111,7

62,2 ± 1,6 138,5 ± 14,7

min = minutos; m = metros; HSD = distância de alta velocidade.

 denota diferença de M2

 denota diferença de M3

 denota diferença de M4

 denota diferença de M5

 denota diferença de M6

 denota diferença de M7

 denota diferença de M8

 denota diferença de M9

 denota diferença de M10

tudo P <0,05

* efeito muito grande.

c , d
, e , g , h , i , * d , i

, *

d
, e , f , g , h , i

, *

d , i
, * b , i

, *

b
, *

d
, g , *

d
d , f

, i , *

i ,
*

d
, *

d
, *

f , g
, i , * e , f

, *

i ,
*

e , f
, g , *

i , *
i ,

*

i , *

i , *
i ,

*

i ,
*

a

b

c

d

e

f

g

h

eu



02/08/2019 Quantificação de carga de treinamento interno e externo durante a temporada de uma equipe de futebol de elite da Europa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/ 7/20

Para carga externa, a distância total tendeu a diminuir durante a temporada. M1 e   M3 obtiveram maior
distância. Houve diferenças significativas entre as posições dos jogadores em M1 para WD vs WM (ES
= 4,87 [2,92, 6,82]), CM vs WM (ES = 5,07 [3,06, 7,09) ( Fig 1 ).

Em relação à velocidade média, M3 atingiu o maior valor e M10 atingiu o menor valor.

A distância de alta velocidade atingiu o maior valor em M1 e menor em M5. Houve diferenças
significativas entre as posições dos jogadores em M1 para CD vs WD (ES = 5,01 [3,02, 7,00]).

Para carga interna ( Tabela 2 ), o RPE-s foi maior em M1 com tendência a diminuir até o final da
temporada -, M10. Não houve diferenças entre as posições dos jogadores durante a temporada ( Fig. 2
).

Figura 2
Dados internos TL-RPE e HI em relação aos mesociclos entre as posições dos jogadores.

Abreviaturas: (A) s-RPE; (B) HI; (CD), defensores centrais; (WD), defensores amplos; (CM), meio-
campistas centrais; (WM), médios largos; (ST), grevistas. a denota diferença significativa em CD versus
WD, (b) denota diferença significativa em WD versus WM, (c) denota diferença significativa em WD
versus ST, (d) denota diferença significativa CM versus WM, todos P <0,05.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/figure/pone.0209393.g001/
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mesa 2

Dados de carga do treinamento interno durante os dez mesociclos para a média do
esquadrão, média ± dp.

Mesociclo s-RPE (au) Fadiga
(au)

Estresse
(au)

Dor Muscular
(au)

Qualidade do sono
(au)

HI (au)

M1 331,9 ± 21,6 3,0 ± 0,3 3,2 ± 0,2 3,0 ± 0,3 2,8 ± 0,2 11,9 ± 0,8

M2 287,3 ± 22,6 3,2 ± 0,3 3,2 ± 0,2 3,2 ± 0,2 2,7 ± 0,2 12,1 ± 0,8

M3 298,4 ± 33,2 3,1 ± 0,3 3,0 ± 0,1 3,1 ± 0,3 2,5 ± 0,2 11,7 ± 0,7

M4 256,9 ± 26,6 3,4 ± 0,2 3,0 ± 0,2 3,3 ± 0,2 2,9 ± 0,3 12,6 ± 0,7

M5 208,6 ± 25,9 3,6 ± 0,2 3,2 ± 0,2 3,4 ± 0,3 2,8 ± 0,3 13,0 ± 0,7 

M6 250,5 ± 22,1 3,3 ± 0,3 2,8 ± 0,2 3,1 ± 0,3 2,2 ± 0,2 11,4 ± 0,9

M7 247,8 ± 20,4 3,2 ± 0,4 3,0 ± 0,3 3,1 ± 0,4 2,4 ± 0,2 11,6 ± 1,1

M8 239,8 ± 25,8 2,9 ± 0,3 2,5 ± 0,2 2,8 ± 0,3 2,4 ± 0,3 10,6 ± 0,8

M9 240,8 ± 25,5 3,0 ± 0,3 2,7 ± 0,2 2,8 ± 0,4 2,3 ± 0,2 10,8 ± 0,8

M10 239,3 ± 26,7 3,0 ± 0,4 2,4 ± 0,3 2,6 ± 0,3 2,3 ± 0,3 10,2 ± 0,9

M = mesociclo (1, 2, 3, etc.); s-RPE = classificação da sessão de esforço percebido; HI = índice de Hooper; au =
unidades arbitrárias.

 denota diferença do M5

 denota diferença de M8

 denota diferença de M10, todos P <0,05

* efeito muito grande.

HI teve menos variações durante a temporada, atingindo o maior valor em M5 e o menor valor em
M10. Além disso, a categoria estresse revelou os mesmos resultados entre M5 e M10. Não houve
diferenças significativas entre as posições dos jogadores para as pontuações do HI ( Fig. 2 ).

Houve associações entre escores de IH e escore de EEI, escores de IH e variáveis   de TL externas e
EFC-E e TL externos, mas poucas correlações foram encontradas: estresse e distância total em M2
(-0,634, p <0,01); fadiga e s-RPE em M9 (0,589, p <0,05); dor muscular e s-RPE em M9 (0,487, p
<0,05); fadiga e s-RPE em M11 (0,469, p <0,05); e escore total do HI e distância total em M11 (0,489,
p <0,05).

Comparação de treinamento no período de partida-dia-menos na temporada

A duração das sessões de treinamento ( Tabela 3 ) em MD-1 e MD-5 foi a segunda maior foi a mais
alta. MD + 1 apresentou a menor duração de treinamento. Não foram encontradas diferenças entre as
posições dos jogadores ( Fig. 3 ).
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Abra em uma janela separada
Fig 3
Dados de TL externos para duração de treinamento, distância total e HSD em relação a dias antes
de uma partida competitiva entre as posições dos jogadores.

Abreviaturas: A) duração do treinamento; (B) distância total; (C) HSD; (CD), defensores centrais; (WD),
defensores amplos; (CM), meio-campistas centrais; (WM), médios largos; (ST), grevistas. (a) denota
diferença significativa em CD versus WD, (b) denota.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=6476476_pone.0209393.g003.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/figure/pone.0209393.g003/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/figure/pone.0209393.g003/
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Tabela 3

Dados Externos de Carga de Treino durante o MD menos para a média do plantel, Média
± DP.

MD Duração (min) Distância total (m) Velocidade média (m /
min)

HSD (m)

MD-5 (n =
24)

80,2 ± 1,3 7482,0 ± 173,1 94,1 ± 3,0 274,8 ± 26,0 

MD-4 (n =
20)

74,2 ± 1,4 5943,9 ± 105,4 80,4 ± 1,2 249,3 ± 16,3 

MD-3 (n =
24)

72,8 ± 1,3 6205,6 ± 106,4 85,3 ± 1,3 219,7 ± 13,7 

MD-2 (n =
24)

73,2 ± 0,8 5404,7 ± 59,2 73,9 ± 0,8 190,4 ± 11,1 

MD-1 (n =
24)

86,1 ± 0,2 3564,7 ± 55,6 41,4 ± 0,6 72,4 ± 5,7 

MD + 1 (n =
20)

20,4 ± 1,5 4576,7 ± 184,8 243,8 ± 16,4 117,8 ± 17,8

MD- = dia de jogo menos (5. 4. 3. 2. 1); MD + 1 = jornada mais 1; min = minutos; m = metros; HSD = distância
de alta velocidade.

 denota diferença do MD-4.

 denota a diferença do MD-3.

 denota diferença de MD-2.

 denota diferença do MD-1.

 denota diferença do MD + 1.

tudo P <0,01

* efeito muito grande.

Para carga externa, a distância total alcançou o valor mais alto em MD-5 e a menor em MD-1. Em
relação às posições dos jogadores ( Fig. 3 ), houve diferenças significativas no MD-2 entre WD vs ST
(5,13 [9,19, 1,07]) e CM vs ST (5,01 [9,01, 1,02]).

A velocidade média atingiu o valor mais alto em MD-5 e a mais baixa em MD-1. Não foram
encontradas diferenças entre as posições dos jogadores ( Fig. 2 ).

A distância de alta velocidade alcançou o valor mais alto em MD-5 e a menor em MD-1. No MD-3
houve diferenças significativas entre as posições dos jogadores ( Fig 2 ) para CB vs WD (4,94
[1,01,8,89]). No MD-2 houve diferenças significativas entre CD vs WD (7,81 [2,05, 13,57]), CD vs
WM (5,74 [1,31, 10,17]) e WD vs ST (6,02 [10,62, 1,41]). No MD-1 houve diferenças significativas
entre CD vs WD (4,93 [0,99, 8,86]) e WD vs ST (5,03 [1,03, 9,04]).

Para carga interna ( Tabela 4 ), o s-RPE atingiu o valor mais alto em MD-3 e revelou uma tendência
para diminuir até MD-1. Os menores foram encontrados no MD + 1. Não foram encontradas diferenças
entre a posição do jogador ( Fig. 4 ).
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Abra em uma janela separada
Fig 4
Dados internos de TL para RPE e HI em relação a dias antes de uma partida competitiva entre as
posições dos jogadores.

Abreviaturas: A) s-RPE; (B) HI; (CD), defensores centrais; (WD), defensores amplos; (CM), meio-
campistas centrais; (WM), médios largos; (ST), grevistas. (a) denota diferença significativa em CD versus
WD, (b) denota.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=6476476_pone.0209393.g004.jpg
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Tabela 4

Dados de Carga de Treinamento Interno durante o MD menos para a média do
esquadrão, Média ± DP.

MD s-RPE (au) Fadiga
(au)

Estresse
(au)

Dor Muscular
(au)

Qualidade do sono
(au)

HI (au)

MD-5 331,7 ± 27,0 3,1 ± 0,8 2,3 ± 0,2 2,9 ± 0,6 1,9 ± 0,9 10,2 ± 0,7 

MD-4 334,4 ± 25,8 2,9 ± 0,6 2,9 ± 0,7 2,8 ± 0,6 2,6 ± 0,5 11,1 ± 0,6 

MD-3 342,4 ± 25,3 2,8 ± 0,6 2,9 ± 0,6 2,9 ± 0,5 2,5 ± 0,6 11,1 ± 0,6 

MD-2 274,3 ± 23,2 3,0 ± 0,5 2,7 ± 0,6 3,0 ± 0,6 2,6 ± 0,7 11,3 ± 0,6 

MD-1 212,3 ± 15,5 2,9 ± 0,6 2,6 ± 0,6 2,9 ± 0,6 2,5 ± 0,6 10,9 ± 0,6 

MD +
1

33,6 ± 3,7 4,4 ± 0,7 3,9 ± 0,2 4,4 ± 0,7 2,7 ± 0,9 15,4 ± 0,7

MD- = dia de jogo menos (5. 4. 3. 2. 1); MD + 1 = jornada mais 1; s-RPE = classificação da sessão de esforço
percebido; HI = índice de Hooper; au = unidades arbitrárias.

 denota diferença do MD-4.

 denota a diferença do MD-3.

 denota diferença de MD-2.

 denota diferença do MD-1.

 denota diferença do MD + 1.

tudo P <0,01

* grande efeito

** efeito muito grande.

HI e todas as categorias tiveram poucas variações durante o MD menos com exceção de MD + 1, onde
os maiores valores foram encontrados. Não foram encontradas diferenças entre as posições dos
jogadores ( Fig. 4 ).

Discussão

O objetivo do presente estudo foi quantificar a LT interna e externa realizada por uma equipe de futebol
de elite durante a temporada (10 mesociclos). Os principais achados do estudo estão relacionados à
carga de treinamento similar durante a temporada, mas HSD e s-RPE foram maiores no primeiro
mesociclo. Além disso, o TL externo até o MD-1 enquanto as variáveis   internas do TL não
apresentaram o mesmo padrão. Além disso, o HI permaneceu constante para todas as sessões de
mesociclo e treinamento, com exceção do dia seguinte da partida.

Análise de mesociclo na temporada
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Para as variáveis   externas do TL, observou-se que os jogadores percorreram uma distância total maior
no início (M1 e M3) em relação ao mesociclo final (M10) da temporada, com uma diferença estimada
de 1044m e 1146m, respectivamente. As maiores distâncias percorridas no início da temporada podem
ser devido aos treinadores ainda terem alguma ênfase no condicionamento físico imediatamente após a
pré-temporada. Além disso, os valores mais baixos da distância percorrida para M10 poderiam estar
associados ao final da temporada e, consequentemente, à redução do TL externo.

Segundo Impellizzeri et al. [ 21 ] e Alexiou & Coutts [ 23 ], os jogos competitivos representam o maior
TL que os jogadores de futebol normalmente experimentam. Além disso, Malone et al. [ 4 ] e Los
Arcos et al. [ 34 ] relataram que os valores da distância total foram significativamente maiores no início
da temporada anual em comparação com a fase final 1304 (434-2174) m, ES = 0,84 (0,28–1,39) e (ES
= de –0,56 para - 1,20), respectivamente. Esses dados anteriores corroboram nossos resultados, pois foi
possível observar valores maiores no M1 em relação ao M10, embora o M5 tenha os menores valores
para a distância total ( Tabela 1 ).

Os dados presentes sugerem que a variabilidade na temporada de LT é muito limitada e apenas
pequenos decréscimos em TL ao longo da temporada podem ocorrer. Aparentemente, essa manutenção
do TL durante a temporada pode estar associada à importância das atividades de recuperação após as
partidas e as decisões tomadas para reduzir o TL até a próxima partida [ 35 ]. Além disso, os programas
de treinamento das equipes de elite da Europa permanecem constantes durante todos os mesociclos da
temporada e corroboram a sugestão de Malone et al. [ 4 ] porque existe a necessidade de vencer
partidas que não permitam alcançar um pico específico de força e condicionamento.

A distância total média percorrida foi de 5111m (4473-5691m), semelhante ao valor de 5181m relatado
por Malone et al. [ 4 ] e ligeiramente superior aos relatados por Gaudino et al. [ 20 ] (3618-4133m). No
entanto, tanto as distâncias percorridas no presente estudo quanto em Gaudino et al. [ 20 ] estudo foi
curto em comparação com os relatados por Owen et al. [ 19 ] (6871m) porque o estudo incluiu apenas
dados de sessões de treinamento. Isso significa que o estudo realizado por Owen et al. [ 19 ] relataram
maiores distâncias cobertas mesmo com menores sessões de treinamento. Em termos de distância de
alta velocidade, os valores (média 118m) estão dentro da faixa de Gaudino et al. [ 20] (88–137m) em
diferentes posições.

Os resultados indicam que as variáveis TL demonstrou variação relevante limitado entre as posições
dos jogadores (ver Figs 1 e 2 ). Parece que os jogos competitivos foram quantificados como a sessão
mais exigente (isto é, maior TL) da semana [ 7 , 24 , 25 , 34 , 36 ]. Trabalhos anteriores corroboraram
esta afirmação, embora a posição do jogador não tenha sido analisada [ 25 ]. Por exemplo, Di Salvo et
al. [ 37] relatou que o CM geralmente cobre mais distâncias em comparação com outras posições
durante partidas competitivas. Este resultado corrobora os resultados atuais porque CM (5502m) cobriu
uma distância total maior que CD (5052m), WD (5388m), WM (4918m) ou ST (4694m), mas sem
significância estatística. Além disso, quando comparamos a distância percorrida nas zonas de corrida
de alta velocidade (zonas 4 + 5) durante a análise de mesociclo na estação para posições jogadas, foi
encontrada uma diferença significativa entre posições apenas para M1 quando comparamos CD vs WD
e WD vs WM . Não houve diferença entre as posições dos jogadores em todos os mesociclos ( Fig 1).
Estes resultados sugerem que as posições WD (212,7m) e WM (186,8m) resultaram em maior esforço
(> 19km / h) durante o treinamento quando comparadas com todas as outras posições (CD = 112,2, CM
= 164,1, ST = 116,1m) . Além disso, todas as posições viram esforços semelhantes a baixa distância de
velocidade (CD = 4563,7; WD = 4724,5, CM = 4767,8, WM = 4340,4, ST = 4233,3 m), o que está em
oposição a outros estudos [ 24 , 37 , 38 ].

Em relação aos LT internos, a resposta do EPR foi maior em M1 (331au) em comparação ao último
mesociclo (M10, 239au), o que está de acordo com os dados das variáveis   de distância total e HSD
externa. No entanto, é relevante considerar que este também foi o mesociclo com maior duração de
treinamento. Além disso, verificou-se que no meio da temporada (M5) houve uma resposta menor
(208au) para este parâmetro. Este achado poderia estar associado a alguma interrupção do TL ocorrida
durante as sessões de treinamento devido ao período de Natal e com um aumento no número de
partidas disputadas no M5 (6 partidas). Em geral, não houve diferenças entre as posições dos jogadores
(ver Fig. 1 ). Portanto, parece que não há variação marcada na TL interna em 10 mesociclos durante a

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/table/pone.0209393.t001/
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temporada. Alguns estudos [4 , 5 , 10 , 11 ] também relataram a variação relevante limitada em LT ao
longo da temporada. Isto parece sugerir que as práticas de treinamento diário do futebol profissional
seguem um padrão de carga regular, porque elas estão ligadas a períodos mais altos de fósforos
congestivos. Além disso, a importância das atividades de recuperação após os jogos e as decisões
tomadas para reduzir o TL entre os jogos para evitar a fadiga durante este período também podem
desempenhar um papel importante nesta TL constante [ 35 ].

Além disso, os dados fornecem informações relevantes para quantificar TL interno, medido por s-RPE
durante microciclos e mesociclos. Isso pode fornecer informações relevantes para estabelecer diretrizes
para a periodização do treinamento de futebol. A média de s-RPE durante os microciclos de TL foi de
254,8au (variação de 33 a 342au). Estes valores são inferiores aos reportados por Scott et al. [ 22 ]
(297au: intervalo 38-936au), mas similar a Jeong et al. [ 39 ] estudo: 174-365au. para jogadores de
futebol coreanos de elite. Os valores de s-RPE também foram inferiores aos 462au de futebolistas
semiprofissionais relatados por Casamichana & Castellano [ 18]. Outra explicação para os valores mais
baixos poderia estar relacionada ao número de partidas durante cada semana e entre os mesociclos.
Deve-se ressaltar que estudamos um time profissional de elite de futebol europeu de primeira classe. A
faixa de s-RPE para mesociclos da estação foi de 208-331au. No geral, parece que, em comparação
com os melhores jogadores de futebol de elite, o TL interno empregado por nosso estudo está dentro
dos limites do que foi observado anteriormente [ 18 , 22 , 39 ].

Haddad et al. [ 16 ] sugeriram que o EPR não é sensível à percepção subjetiva de fadiga, dor muscular
ou níveis de estresse [ 16 ]. Em contraste, no entanto, Clemente et al. [ 10 ] afirmou que o s-RPE
poderia ser uma ferramenta confiável para quantificar o TL interno e, portanto, poderia ser um bom
indicador para treinadores e para aplicações práticas no treinamento esportivo coletivo. Os dados
apresentados no experimento atual parecem corroborar esta afirmação, indicando que o RPE-S pode ser
uma ferramenta eficaz para medir a intensidade e a duração da sessão de treinamento em times de
futebol europeus de elite. Sobre esse assunto, alguns estudos afirmam que a PSE pode ser um construto
fisiológico e volátil que pode ser diferente de acordo com o foco cognitivo do jogador [ 40].- 42 ]. No
entanto, Renfree et al. [ 43 ] relataram que o EPR pode ser dissociado do processo fisiológico por meio
de uma variedade de mecanismos psicológicos. Portanto, o EPR poderia ser uma simplificação
excessiva do esforço psicofisiológico percebido e uma medida não conclusiva para captar uma ampla
gama de experiências de sensações [ 40 , 41 , 43 ]. Outro ponto importante é que a PSE foi coletada 30
minutos após o término de cada sessão de treinamento e seria pertinente verificar se há alguma
variação durante a sessão de treinamento, como sustentado por Ferraz et al. [ 41]. Esses argumentos
podem justificar o fato de que não houve diferença no s-RPE entre os dias de treinamento, bem como a
ausência de um relacionamento com os resultados de TL externos.

HI permaneceu similar durante 10 mesociclos. Além disso, comparando as posições dos jogadores, não
houve diferenças para os escores do HI; isso não foi apoiado por Clemente et al. [ 10 ] embora seu
estudo tenha sido baseado em dados de uma semana de dois jogos (p <0,05). Até onde sabemos, este é
o primeiro estudo a analisar os escores de IA durante toda a temporada. Clemente et al. [ 10]
mostraram que os zagueiros centrais (12,46 ± 2,54) e o grande médio (12,42 ± 3,44) apresentaram
valores de escores de IH mais elevados que os grevistas (12,18 ± 4,84) e defensores amplos (12,16 ±
3,04). Os meio-campistas centrais tiveram os menores escores de IH (10,34 ± 3,87). Apesar disso, os
autores encontraram várias diferenças significativas entre as posições, mas, em geral, esses valores
foram pequenos. Uma possível explicação para esses resultados não consensuais poderia estar
associada às diferenças no futebol TL.

No treinamento de futebol, devido ao uso extensivo de lances de lados pequenos e às diferentes
exigências físicas (por exemplo, corrida) associadas a cada posição [ 37 , 44 , 45 ], as demandas de
treinamento podem ser marcadamente diferentes entre os indivíduos [ 13 , 46 , 47 ]. . Esta diferença
hipotética em TL pode ser amplificada considerando que apenas 11 jogadores podem começar cada
partida oficial e, portanto, um número considerável de jogadores por equipe não está exposto ao TL da
partida.



02/08/2019 Quantificação de carga de treinamento interno e externo durante a temporada de uma equipe de futebol de elite da Europa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6476476/ 15/20

Como sugerido por Clemente et al. [ 10 ] também correlacionamos escores de IH com EPR-S e
variáveis   de TL externas, e algumas correlações puderam ser observadas: estresse e distância total em
M2 (-6,34; p <0,01); fadiga e s-RPE em M9 (0,589, p <0,05); dor muscular e s-RPE em M9 (0,487, p
<0,05); fadiga e s-RPE em M11 (0,469, p <0,05); e escore total do HI e distância total em M11 (0,489,
p <0,05). Esses resultados não estão de acordo com a literatura, o que sugere correlações não
significativas (r = 0,20) entre a EPR-s e a qualidade de sono percebida (a partir do questionário
Hooper) [ 10 , 48 ]. No entanto, Thorpe et al. [ 49] relataram associações entre EPR e fadiga percebida,
mas não com percepção da qualidade do sono. É importante notar que este último estudo analisou
dados de curtos períodos de treinamento (microciclos). Portanto, como o nosso estudo também
abrangeu períodos mais longos de treinamento, podemos supor que isso poderia ter influenciado os
resultados atuais.

Comparação de treinamento no período de partida-dia-menos na temporada

No presente estudo, também investigamos o padrão TL em relação ao número de dias antes de uma
semana de um jogo durante a fase de temporada.

Para TL externo, nossos dados forneceram o seguinte padrão diminuindo os valores de até MD-1: MD-
5> MD-4 <MD-3> MD-2> MD-1 para distância total e velocidade média, MD-5> MD -4> MD-3>
MD-2> MD-1 para HSD ( Tabela 2 ). Nossos resultados não estão de acordo com os melhores
jogadores da Premier League inglesa para distância total e velocidade média, onde foi encontrado um
rebaixamento da carga apenas no MD-1 [ 4 ].

Observamos também uma notável variação consistente no TL externo, a distância total percorrida, no
MD-1, quando a carga foi significativamente reduzida em comparação com o restante dos dias de
treinamento. Nossos dados corroboram com alguns estudos [ 4 , 8 , 49 ].

Finalmente, MD + 1 revelou resultado significativo apesar da duração limitada do treinamento (~ 20
min). A velocidade média e o HSD têm valores mais altos que todos os outros dias de partida menos.
Um argumento que pode justificar esses resultados pode ser a alta intensidade aplicada pelo técnico
(que não foi controlada neste estudo). Outra explicação está relacionada ao contexto, cronograma
competitivo e objetivos definidos para o gerenciamento de TL, uma vez que o MD + 1 teve pouca
duração (20min). Outra possível justificativa poderia estar associada a uma sessão de treinamento de
recuperação com menor carga para iniciantes e uma sessão de treinamento “normal” para não
iniciantes.

Quando comparamos o HSD (acima de 19Km / h) durante a temporada no match-day-min por
posições, uma diferença significativa foi encontrada entre as posições quando comparamos WD vs ST
e CD vs WD, CD vs WM em MD-2 no MD-2 . Além disso, quando comparamos a distância total
coberta, uma diferença significativa pôde ser observada entre CD (149m) vs WD (295m) em MD-3,
CD (103m) vs WD (289m) em MD-2 e CD (49m) vs WD (111m) no MD-1; CD (103m) vs WM
(240m), WD (289m) vs ST (134m) em MD-2; e também WD (111m) vs ST (43m) no MD-1 ( Fig 2 ).
Estes resultados estão de acordo com outros estudos [ 24 , 37 - 38 ] que relataram que os jogadores de
CM foram consistentemente encontrados para cobrir mais distâncias em geral, enquanto os jogadores
WM cobrem mais distâncias em alta velocidade de corrida.

Em relação aos dias de jogo, Reilly e Thomas [ 50 ] e Rienzi et al. [ 51 ] afirmou que as distâncias mais
altas são cobertas pelos jogadores de meio-campo (11,5 km); no entanto, Bangsbo [ 52 ] relatou que os
defensores e atacantes de elite cobriam aproximadamente a mesma distância (10 a 10,5 km). Isto pode
ser devido à natureza e papel da posição dentro da equipe, bem como estratégia de coaching e / ou
plano de jogo. Durante as sessões de treinamento, o técnico ou a equipe de condicionamento pode
achar vantajoso modelar o treinamento para obter esforço semelhante ou experimentar a mesma carga
de treinamento, independentemente da posição.

Para TL interno, os dados do RTE-s apresentaram um padrão não perfeito, diminuindo os valores de até
MD-1: MD-5 <MD-4 <MD-3> MD-2> MD-1 para s-RPE ( Tabela 2 ) , mas nenhuma entre as posições
dos jogadores ( Fig. 2 ). Observamos também uma notável variação consistente no R-E no MD-1 em
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jogadores de futebol de elite, quando a carga foi significativamente reduzida em comparação com o
restante dos dias de treinamento [ 4 , 8 , 49 ]. Além disso, os dados apresentados pelo s-RPE estão
associados à variação externa da LT.

Além disso, os escores do IH não revelaram variação nos dias anteriores à partida. Estes resultados
estão de acordo com os relatados por Haddad et al. [ 16 ], onde foi sugerido que fadiga, estresse, dor
muscular e sono não são os principais contribuintes do esforço percebido durante o treinamento
tradicional de futebol sem TL excessiva. Nossos resultados também não suportam Hooper e
Mackinnon [ 12] estudo porque a classificação autorreferida de bem-estar não permite a provisão de
meios eficientes de monitoramento de TL interna. De fato, a única exceção foi a categoria de qualidade
do sono, que revelou o menor valor e, portanto, a má qualidade do sono no MD-5. Esse valor mais alto
poderia estar associado ao estímulo imposto pela partida anterior. É importante lembrar que os
microciclos tinham diferentes padrões de semana e, consequentemente, o MD-5 também poderia estar
relacionado ao dia seguinte da partida.

Em oposição aos resultados apresentados para o externo em MD + 1, o TL interno, o s-RPE tem um
valor menor que todos os outros dias de jogo (33,6 au), mas o HI tem um valor maior que todos os
outros dias de jogo (15au) ( Tabela 1 ) . Esses resultados estão associados a uma sessão acumulativa de
treinamento de alta intensidade entre MD-5 e MD-2 e também apóia a afirmação de que os jogos
representam a carga de trabalho mais exigente de cada semana [ 7 , 24 , 25 , 34 , 36 ].

Aplicações práticas e limitações

Este estudo fornece informações úteis relacionadas ao TL empregado por uma equipe de futebol de
elite da Europa que jogou em uma competição europeia. Ele fornece mais evidências do valor de usar a
combinação de diferentes medidas de TL para avaliar completamente os padrões observados em toda a
temporada. Para treinadores e praticantes, o estudo gera valores de referência para jogadores de elite
que podem ser considerados ao planejar sessões de treinamento. No entanto, é importante lembrar que
a comparação de treinamento no período entre a partida e a partida foi analisada por valores médios e
os microciclos / semanas (período de 7 dias) da estação têm diferentes padrões, como mencionado
anteriormente. Outra limitação está relacionada aos inúmeros dados reais perdidos durante o período de
coleta de dados de 39 semanas devido a vários fatores externos além do nosso controle (por exemplo,
problemas técnicos com equipamentos, lesões de jogadores e transferências de jogadores). Por fim, a
tecnologia GPS utilizada neste estudo não permite relatar a diluição horizontal da precisão e, por essa
razão, os achados referentes à LT externa precisam ser interpretados considerando-se tal limitação
como afirmado em Beato et al. [27 ].

Conclusões

Em resumo, nós fornecemos o primeiro relatório em 10 mesociclos de uma temporada que incluiu
pontuações de IA e EPR para medir TL interna mais distâncias percorridas em diferentes intensidades
medidas por GPS, em jogadores de elite de futebol que disputaram competições européias. Nossos
resultados revelam que, embora existam algumas diferenças significativas entre os mesociclos, houve
pequena variação ao longo da temporada para as variáveis   internas e externas do TL utilizadas. Além
disso, observou-se que o MD-1 apresentou uma redução do LT externo durante a comparação de
treinamento match-day-min durante a temporada (independentemente do mesociclo) (isto é, redução da
distância total, HSD e AVS) e TL interno (s-RPE ). No entanto, a variável interna TL, HI não mudou,
exceto para MD + 1.
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