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1ª Parte – Principais Conceitos   
 
 

Problemas de saúde relacionados ao esporte, tais como o esgotamento (também conhecido como overtraining), 

doenças e lesões são problemas bastante difundidos em esportes competitivos. Apenas nos EUA, 1.5 milhões de atletas 

de ensino médio e universitários sofrem algum tipo de lesão todo ano 12,18. 
 

 

A causa de overtraining e de lesões é multifatorial, mas estudos recentes identificaram o gerenciamento inadequado da 

carga de trabalho como sendo uma das principais causas 2,3,4,9. 
 

 

Esse manual irá apresentar estratégias baseadas em evidências de gerenciamento da carga de trabalho, com o objetivo de 

alcançar e de manter desempenhos maiores, ao mesmo tempo em que reduz o risco das doenças e lesões. 
 

Gerenciamento da Carga de Trabalho: solução para um melhor desempenho e 
menos lesões 
O excesso de fadiga tem um papel fundamental nas lesões esportivas, pois ele atrapalha a capacidade do atleta em tomar 

decisões, coordenação e o controle neuromuscular 13. O risco de lesão aumenta quando a carga externa excede a 

capacidade do atleta13. 

 
Por exemplo, no Hóquei no Gelo profissional, o tempo médio de jogo por jogador é um indicador importante das 

concussões23.No futebol, a fadiga central do atleta contribui diretamente nas lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) 24. 
 

A maioria das lesões e doenças ocorrem quando:  
1) Os atletas estão psicologicamente e/ou fisicamente destreinados para suportar a carga de trabalho estabelecida 

(destreinado ou não preparado adequadamente para a tarefa específica)4, ou; 
 

2) Os atletas estão bem condicionados e treinados, mas precisam de descanso13. 
 

Um sistema eficaz de gerenciamento da carga de trabalho ajuda a diminuir o risco de lesão. Ao identificar fadiga em 

excesso e as suas causas, o sistema constantemente está adaptando o descanso, a recuperação e as cargas de 

treinamento/competição do atleta, baseando-se nos níveis gerais da fadiga (física e psicológica), bem-estar, 

condicionamento, saúde e da recuperação do atleta13. 
 

Definições 
Carga (ou carga de trabalho) é a combinação dos estressores relacionados e não-relacionados ao esporte13. Carga é maior 
do que a carga de treinamento sozinha.  Carga inclui também as competições, trabalho, atividades de recreação, família, 
trabalhos domésticos etc. De acordo com o conceito apresentado por Impellizzeri32 (agora aceito mundialmente), a Carga 
pode ser dividida em duas subcategorias: carga externa e carga interna. 

 

 

Carga Externa 
Carga externa é o estímulo externo aplicado ao atleta13. É o trabalho físico (qtd. de sprints, peso levantado, distância total 
percorrida etc.) realizado pelo atleta durante competições, treinos e no dia-a-dia. 

 

 

Carga Interna 
Carga interna é a resposta psicológica e fisiológica individual à carga externa. É influenciada por fatores genéticos 

somados ao estressores diários, ambientais e fatores biológicos13.
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Carga Interna vs. Carga Externa 
Enquanto a carga externa fornece informações a respeito do trabalho realizado e a capacidade de desempenho do atleta, 

a carga interna é o gatilho usado para as adaptações induzidas pelo treino 16. 

 
O monitoramento diário da carga interna pode (1) ajudar a identificar a necessidade de recuperação, (2) prever 
diminuição no desempenho, (3) antecipar possíveis problema de saúde e (4) ajustar o treinamento e as periodizações. 

 
Termo                          Definição 

Carga de Trabalho  Combinação dos estressores relacionados e não-relacionados ao esporte 

Carga Externa          Estímulo externo aplicado ao atleta 

Carga Interna           Resposta fisiológica e psicológica à carga externa, combinada com os estressores externos 
 

Como Calcular a Carga Interna 
Carga interna é geralmente calculada através das medidas indiretas, como por 

exemplo a frequência cardíaca e a concentração de lactato, além também das 

medidas subjetivas como por exemplo o esforço percebido (e.g. avaliação do esforço 

percebido). 
 

O Método PSE da Sessão 
É um método do cálculo da carga interna simples, eficiente e cientificamente validado 
que utiliza a escala de Percepção Subjetiva de Esforço da sessão (PSE da sessão). Foi 

desenvolvido pelo cientista esportivo Dr. Carl Foster 2,3. Essa técnica exige que o atleta 
avalie a dificuldade da sessão de treinamento como um todo numa escala de pontos (1-
10). A multiplicação da dificuldade da sessão pela duração (em minutos), resulta na 
“Carga” dessa sessão em unidades arbitrárias, sendo assim: Carga = PSE da sessão x 
duração da sessão (em minutos). 

 

 

O método PSE da sessão não precisa de equipamentos e tem sido validado no 
monitoramento de carga interna em treinamentos e competições em vários esportes. 

 

A Escala de PSE modificada e utilizada para a avaliar dificuldade das sessões3
 

 
Nota             Descrição 

0                  Descanso 

1                  Muito, muito fácil 
2                  Fácil 
3                  Moderado 
4                  Um pouco difícil 
5                  Difícil 
6                  * 
7                  Muito difícil 
8                  * 

9                  * 
10                 Máxima 

 
 

Figura 1 – Coleta de dados da 

PSE após treino do app 

(cortesia do 

AthleteMonitoring.com)
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Os primeiros cálculos pelo método PSE da sessão 3
 

 
1.           Carga de Trabalho da Sessão = PSE da sessão x duração (minutos) 
2.           Carga de Trabalho Diária = soma de todas as Carga de Trabalho da Sessão do dia 
3.           Carga de Trabalho Semanal = soma de todas as Carga de Trabalho Diária da semana 
4.           Monotonia = desvio padrão da Carga de Trabalho Semanal 
5.           Tensão = Carga de Trabalho Diária ou Semanal x Monotonia 

 

 

Métodos com Frequência Cardíaca 
O monitoramento da frequência cardíaca é frequentemente utilizado para calcular a carga interna. Esse método precisa 

do uso de um monitor cardíaco. 

 
Embora o método seja cientificamente sólido, o monitoramento da carga interna baseado na frequência cardíaca tem 
importantes limitações: 

 
1)    Ele é baseado no relacionamento linear entre a FC e a razão do consumo de oxigênio (Vo2) durante exercícios de 

estados estacionários (sustentáveis)30. Esse relacionamento existe apenas durante esforços submáximos (< 85% 
ou VO2max), restringindo a eficácia do monitoramento da frequência cardíaca para atividades aeróbicas. 

 
2)    O monitoramento da frequência cardíaca subestima a carga interna durante atividades anaeróbicas de curta 

duração e alta intensidade 27 (sprints, treinos de força etc.). 

 
3)    A FC oscila diariamente durante o repouso, exercícios máximos e submáximos29 (até 6.5 % da FC submáxima30). 
Sem uma regulação frequente nas Zonas de Treinamento (baseadas na FC) individuais, os cálculos da carga interna 
derivados da FC serão provavelmente imprecisos. 

 
Mesmo que o monitoramento da frequência cardíaca forneça algumas informações fisiológicas extras durante as 
atividades aeróbicas ou em alguns eventos, ela não pode ser utilizada de forma precisa para calcular a carga interna 
durante atividades mais curtas e intensas que os atletas realizam durante treinos e/ou competições. 

 
O método PSE da sessão é mais simples e nos dá uma quantificação mais precisa da carga interna 25 e que pode ser 

aplicada a um número maior de esportes, assim como nos treinos e competições 27. 
 

Como Calcular a Carga Externa 
A carga externa é normalmente calculada através de vários acessórios como o GPS, cronômetros, acelerômetros, 
dinamômetros etc. 

 

Rastreadores de Atividades/GPS/Acelerômetros 

GPS, acelerômetros etc., podem fornecer 
informações importantes de carga externa (trabalho 
feito) durante as sessões de treino e de eventos 
competitivos.  Por exemplo, com um dispositivo GPS 
ou acelerômetro, é possível contar o número de 
acelerações / desacelerações, a distância total 
percorrida, o número de sprints etc., realizadas 
durante a competição ou sessão de treinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Rastreadores GPS (cortesia da ASI-FieldWiz)
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Com essas informações, torna-se mais fácil a tarefa de prescrever protocolos de treinamento que simule as demandas 
de carga externa das competições, servindo também para orientar programas de reabilitação e detectar os picos de 
carga externa que aumentam a probabilidade de risco de lesão. 

 

Carga interna deve ser a prioridade número 1 
Vários fatores além da carga externa influenciam na resposta do atleta ao treino (estresse, fadiga pré-treino, motivação, 
problemas familiares etc.), podendo finalmente se pensar na correspondência direta entre a carga externa e a carga 

interna31. 
Mesmo os rastreadores de atividade tornando o cálculo da carga externa mais simples, eles não calculam como os atletas 

reagem e se adaptam a carga externa que foi aplicada31. Apenas os cálculos da carga interna, como PSE da sessão podem 
fornecer esse tipo de informação. 

 

Quer dizer, o monitoramento da carga externa é mais fácil de fazer e oferece excelentes informações (com equipamentos 
são apropriados), mas o monitoramento da carga interna deve ser a principal prioridade, principalmente quando o objetivo 

principal é manter os atletas saudáveis e com bom desempenho durante toda a temporada / período / ciclo. 
 

Como encontrar a carga de trabalho ótima 
A carga de trabalho ótima é um alvo em movimento. Ela é diferente para todo atleta e muda constantemente de acordo 

com vários fatores como idade, estado de saúde, período do ano, condições do treinamento, níveis de fadiga / 

recuperação, estressores não relacionados ao esporte etc. 
 

Encontrar a carga de trabalho ótima e continuar adaptando os programas de treinamentos de acordo com a capacidade 

de mudança de cada atleta é ambos arte e ciência. É um processo contínuo que normalmente exige um monitoramento 

diário da (1) carga interna, (2) pelo menos uma medida da carga externa (geralmente duração do treino ou distância), (3) 

acompanhamento das métricas de Bem-Estar (Wellness). Essas medidas serão utilizadas para ajustar o programa de treino 

do atleta, sua recuperação e descanso. 
 

 
Figura 3 – Relacionamento Carga x Desempenho x Lesão 

 

As principais métricas 
Mesmo com décadas de pesquisas científicas e experiências dos atletas, nenhum indicador singular para risco de lesão 

elevado ou overtraining foi encontrado 13.
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Hoje, a abordagem mista para o gerenciamento da carga de trabalho e de recuperação é considerada a melhor prática12, 

13. Ela inclui a coleta e a análise das medidas subjetivas e objetivas, além do monitoramento atento e da otimização das 
métricas escolhidas. 

 
Observação: muitas das métricas abaixo são apropriadas tanto para cargas internas (PSE da sessão) como para cargas 
externas que foram coletadas através de GPS /rastreadores / acelerômetros. 

 
Embora os limiares e indicadores apresentados nesse manual estejam publicados na literatura científica, eles devem ser 

usados como um guia e não como números “mágicos”, pois existe uma enorme variação entre indivíduos. 
 

 

Carga Crônica (CC) 
Essa é a carga média semanal, geralmente calculada se baseando nas quatro semanas anteriores, mas em algumas vezes, 
pode ser calculada com um período maior. Normalmente quanto maior o valor da Carga Crônica, mais condicionado e 
forte o atleta. Em algumas situações, a Carga Crônica pode ser calculada utilizando a Média Móvel Exponencial (MME) da 
carga. 

 

 

Carga Aguda (CA) 
A Carga Aguda representa a carga acumulada da semana atual. Normalmente, quanto maior alta a carga aguda 

(comparada a carga crônica), mais cansado o atleta se encontra. Em algumas situações, a CA pode ser calculada também 
utilizando períodos mais curtos (e.g. três dias). 

 

 

Índice de Prontidão (IP) 
Similar ao índice Equilíbrio Treino e Estresse (TSB) proposto por Andrew Coogan17. O Índice de Prontidão descreve a 
diferença entre a carga crônica e a carga aguda (CC – CA), ou entre “aptidão” e fadiga”. Um índice de Prontidão positivo, 
indica uma fase do atleta onde se espera níveis baixos de fadiga e os níveis de desempenhos considerados bons. 

 

 

Monotonia 
O Índice de Monotonia foi proposto por Carl Foster3 e calcula a variação das cargas diárias durante a semana. Treinos 
intensos combinados com um Índice de Monotonia (>2), tornam-se um importante fator de risco para doenças e 

overtraining3. 
 

 

Tensão 
Os primeiros trabalhos de Foster demonstravam que 89% das doenças e lesões poderiam ser explicadas pelos “picos” no 

Índice de Tensão ocorridos nos 10 dias antecedendo o incidente3. Assim, o monitoramento da Tensão pode ser uma boa 

maneira de controlar as adaptações individuais devido às cargas de trabalho, evitando doenças e lesões relacionadas a 

sobrecarga3. 
 

Relação de Carga Aguda: Crônica 
A Relação de Carga Aguda:Crônica (ACWR)4,9,18 calcula o relacionamento entre a Carga Aguda (carga da semana atual) e 
a carga crônica (carga média das quatro últimas semanas). A ACWR é uma medida útil para detectar picos na carga, tanto 
interna quanto externa. 

 
O monitoramento da ACWR ajuda a manter a carga de trabalho do atleta alta e dentro da zona de risco baixo (0.8-1.3). 
Quando a ACWR é muito baixa (menor do que 0.8) ou muito alta (1.5 ou mais), o risco aumenta e a carga de trabalho 
provavelmente precisará ser ajustada.
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Figura 4 – Um pico na Monotonia pode aumentar o risco de overtraining durante 7-10 dias, mesmo que a ACWR se encontre 
num nível ótimo 

 

Aumento Semanal da Carga 
Representa a porcentagem do aumento de carga entre uma semana e outra. É um fator determinante de risco de lesão: 

estudos mostram que muitas lesões estão associadas com mudanças bruscas ou picos nas cargas semanais 9,4,3. Quando a 

carga relacionada a semana anterior aumenta ≥15 %, o risco de lesão aumenta em até 50%4. O monitoramento das 
alterações da carga entre uma semana e a próxima, ajuda a detectar os picos da carga e na prevenção de lesões. 

 

 

Horas de Treinamento Semanal 
Pesquisas recentes 26 conduzidas por Neeru Jayanthi, um especialista em lesões em esportes juvenis, indicam que quando 
atletas mais jovens treinam ou competem mais horas por semana do que o indicado para a idade (por exemplo, quando um 
atleta de 12 anos de idade treina ou compete 18h/semana), o risco de lesão devido à sobrecarga pode aumentar em até 
70%. 
Usando a idade do atleta para guiar o volume de 
treinamento semanal e do período de competição é uma 
forma simples e efetiva que pode ajudar a maximizar a 
performance, ao mesmo tempo que promove um 
desenvolvimento atlético mais eficaz. 

 

 

Métricas de Bem-Estar (Wellness) 
Solicitar o preenchimento de um questionário de 
autoavaliação dos atletas é um método preciso e confiável 
para identificar a prontidão para treinar e calcular o 
impacto dos estressores não-relacionados ao esporte no 

processo de recuperação do atleta 5,7,11. 
Jogadores universitários de Hóquei no Gelo informam o seu 
feedback após o jogo no sistema AthleteMonitoring.com. 

Pontuações baixas no questionário de Bem-Estar podem 
indicar uma possível sub-recuperação psicológica ou física, 
precisando assim de ajustes no programa de treinamento 
ou de competição. Questionários de Bem-Estar 
autorrelatados são a principal prevenção das lesões. 

Figura 5 – Atletas podem utilizar tablets para 

preencher o questionário diário de Bem-Estar 
(cortesia de AthleteMonitoring.com) 
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Feedback pessoal 
O Feedback do atleta, seja oral ou escrito, pode ajudar a identificar possíveis problemas com a motivação, estresse, fadiga 

e treinamento. É uma informação importante e frequentemente ignorada pelos treinadores mais ocupados. Quando um 
atleta relata um feedback negativo, ele deve ser levado a sério, pois provavelmente indica problemas motivacionais e/ou 
problemas subjacentes maiores. 

 

 

Satisfação com o treinamento 
A satisfação do atleta com os treinos e as competições deve ser cuidadosamente monitorada e otimizada por dois motivos: 
1) é um fator importante e determinante na motivação interna. A motivação interna prevê justamente o empenho e a 

persistência de um atleta 19 e;  

2) a falta de satisfação está diretamente associada com o cansaço e o esgotamento1. Para melhorar o empenho, a motivação 
e o desempenho dos atletas, os treinadores são incentivados a criar ambientes que permitam aos atletas terem uma 
experiência de satisfação dentro do esporte. 

 

Outras medidas importantes 
Com equipamentos específicos disponíveis, alguns testes diários adicionais de fadiga neuromuscular e de recuperação, 
tais como o teste do Salto Vertical Contramovimento (SVCM) e/ou outros testes musculoesqueléticos, podem fornecer 

mais informações a respeito das lesões e de recuperação 20.  Os resultados desses testes permitem que os treinadores 
gerenciem diariamente e individualmente os atletas de acordo com seus treinamentos e condições de recuperação. 

 

2ª Parte- Começando o Gerenciamento da Carga de Trabalho   
 

Um sistema de gerenciamento de carga de trabalho efetivo pode ser implementado de maneira fácil, seguindo os passos 
abaixo: 

 

Estabeleça um relacionamento de confiança e comunicação aberta 
Por conta de informações fornecidas pelos atletas serem usadas de forma extensiva para quantificar a carga interna, o 

bem-estar e a prontidão pré-treino, para que o seu sistema de monitoramento funcione, você deve primeiro estabelecer 

um relacionamento de confiança e de comunicação aberta entre os atletas, o time de treinadores e a equipe médica. 
 

Garantir a colaboração dos atletas e ter as equipes médicas e de performance trabalhando juntas para monitorar e 

controlar a carga, são componentes cruciais para o sucesso de um sistema de gerenciamento de carga de trabalho21. 
 

Utilize um sistema especializado como o AthleteMonitoring 
Ferramentas de monitoramento grátis (Excel, Google Forms etc.) podem ser utilizadas, mas normalmente são menos 

eficientes em termos de tempo, menos seguras, precisam de muito trabalho de programação e não conseguem centralizar 

grande quantidade de dados a partir das várias fontes possíveis. 
 

AthleteMonitoring (www.athletemonitoring.com) é um sistema simples e robusto de gerenciamento de dados dos atletas 

e da carga de trabalho que irá simplificar o gerenciamento da carga de trabalho diário e aumenta a adesão dos atletas e 

da equipe. 
 

AthleteMonitoring irá lhe ajudar a: 
 

1) Coletar dados importantes e com qualidade com o mínimo de esforço; 
 

2) Acompanhar as métricas de Bem-Estar, da carga externa e interna dos atletas, centralizando suas informações; 
 

3) Facilitar a interpretação das principais métricas de forma efetiva em termos de tempo. 
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Figura 6 – Painel de Controle do AthleteMonitoring mostrando a integração de todas as métricas e alertas individuais 

que simplificam as tomadas de decisões no gerenciamento da carga de trabalho, baseando-se em métodos baseados 

em evidências.  

 

Para aumentar a adesão do atleta com a coleta dos dados, estabeleça um protocolo que permita que os atletas tenham 

tempo de inserir os seus dados, como por exemplo, ao final de cada treino ou durante a volta-à-calma. 
 

Configure o AthleteMonitoring para enviar automaticamente lembretes de SMS 30 minutos após o treino ou solicitar que 

os atletas coloquem um lembrete em seus celulares. A consistência dos dados é fundamental. 
 

Foco nos básicos 
Para maximizar a participação dos atletas e da equipe com o seu sistema de gerenciamento de carga de trabalho, foque 
nos aspectos básicos. 

 

Avalie apenas o que realmente tiver impacto no desempenho e na saúde do seu atleta (esqueça os dados “de enfeite”), 

e mantenha o seu sistema de monitoramento o mais simples possível. 
 

Tentar implementar imediatamente um sistema de monitoramento do atleta em larga escala provavelmente 

sobrecarregará os atletas e a equipe, resultando em perda de tempo e pouca adesão em toda organização. 

A seção abaixo apresenta uma sugestão de processo de quatro etapas para implementação de um sistema de 

monitoramento de atleta que foque na performance e na prevenção de lesões. 

Monitorar 

Saúde 

Monitorar 

Carga 

Externa 

Monitorar 

Carga 

Interna 

Monitorar 

Bem-Estar 

Diariamente 
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            Monitoramento Diário de Bem-Estar 

Objetivo: identificar problemas de prontidão para o treinamento; identificar fadiga em excesso; problemas no estilo de 
vida 
Ferramentas: questionário Diário de Bem-Estar 

Quando começar: imediatamente 
 

 

Monitoramento de Saúde 
Ferramentas: formulário de lesões preenchido pelo atleta ou pesquisa semanal de saúde / Questionário OSTRC. 
Objetivo: identificar problemas importantes de saúde e de prontidão; melhorar a comunicação entre atletas e equipe 
médica e de treinadores. Descobrir lesões por uso excessivo e doenças em estágios iniciais (impactam na capacidade de 
treinar ou de competir) antes que elas se tornem problemas maiores e que levem a atenção médica ou perda de tempo; 
melhorar a prevenção de lesão e a epidemiologia. 
Quando começar: depois de 4-6 semanas ou quando a adesão ao monitoramento do Bem-Estar for satisfatória. 

 

 

Monitoramento da Carga Interna 
Ferramentas: PSE da sessão & formulário de satisfação autorrelatado. 
Objetivo: calcular a resposta individual à carga externa; encontrar picos nas cargas para cálculos da carga interna; evitar 
overtraining; reduzir picos na carga; coletar feedbacks e identificar problemas motivacionais. 
Quando começar: depois de 4-6 semanas ou quando a adesão com o monitoramento do Bem-Estar e as lesões informadas 
pelos atletas estiverem satisfatórias. 

 

 

Monitoramento da Carga Externa 
Ferramentas: GPS, rastreadores de saltos etc. 
Objetivo: encontrar picos em cargas para cálculos da carga externa; garantir que as cargas de treinamento e externas 

estejam equivalentes com as demandas do campeonato. 

Quando começar: imediatamente ou quando a adesão com o monitoramento do Bem-Estar e as lesões informadas pelos 
atletas estiverem satisfatórias. 

 

Instruindo treinadores e funcionários 
A aprovação do treinador é essencial. Ajude treinadores a entenderem a utilidade do seu sistema de gerenciamento da 

carga de trabalho, organizando um seminário para treinadores. 
 

 
 

Durante o primeiro seminário, você irá explicar 

como o processo de monitoramento funciona.  A 

importância do monitoramento da carga interna 

e externa, como interpretar a dificuldade da 

sessão (PSE da sessão), como a carga é calculada 

e como identificar atletas em risco usando dados 

de bem-estar e métricas da carga. Explique 

também o que fazer quando o atleta é 

identificado em situação “em risco”. 

 
 

 
 
 

               Figura 7 – Seminário educacional para jogadores (cortesia de 
Antônio Calado) 

Depois do seminário inicial de aprendizado, 

cadastre os treinadores na sua plataforma 

AthleteMonitoring para que eles possam 

conhecer e acompanhar atletas e utilizar seus 

dados.
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Não se esqueça de mostrar frequentemente os resultados positivos nos encontros com os treinadores. Use tabelas, 

quadros e gráficos para demonstrar os resultados positivos dos atletas, a taxa de redução de lesões etc. Inclua os 

comentários dos registros de treinamentos dos atletas relacionados as forças e fraquezas nos treinamentos dos atletas e 

nos desempenhos em campeonatos. 
 

Instruindo atletas 
Organizar um seminário regular educacional do aplicativo 

para atletas e pais (se você trabalha com atletas jovens) é 

uma forma comprovada de aumentar as taxas de adesão. 
 

Encoraje os atletas a levarem seus aparelhos de celular e 

apresente o aplicativo durante um tutorial interativo usando 

um projetor e uma tela grande. Efetue o login como um atleta 

e navegue online junto com os atletas para demonstrar como 

completar um questionário diário de Bem-Estar, como inserir 

registros do treino, como informar uma lesão, registrar uma 

sessão de treino etc. 
 

Nos programas juvenis, as medidas subjetivas devem incluir a 

satisfação, bem como a dificuldade de compreender o treino e 

o jogo a partir de uma perspectiva técnica e tática. Explique 

como avaliar a PSE da sessão depois de cada sessão.
 

Toda essa informação precisa ser explicada claramente e em 

termos muito simples, especialmente no que diz respeito ao 

significado da PSE. 

Figura 8 Seminário educacional para atletas e pais 
(cortesia de Caroline Robins)
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Juntando Tudo: O Fluxo de Trabalho do Gerenciamento de Carga de Trabalho 
O fluxograma abaixo ilustra a integração de todas as métricas e processos de tomadas de decisões. Esse modelo pode 
ser usado como um padrão geral para um sistema prático e baseado em evidência de gerenciamento de carga de trabalho. 

 

 
 

Figura 9 – Fluxograma proposto do Controle da Carga de Trabalho utilizando métricas e métodos baseados em evidências 
 

3ª Parte – Evitando Erros Comuns no Gerenciamento da Carga de Trabalho  
 

Essa seção apresenta estratégias simples e efetivas no gerenciamento da carga de trabalho que irão lhe ajudar a 
construir atletas mais resistentes, mantê-los bem condicionados, saudáveis e preparados para vencer. 
 

Certifique-se que os atletas estejam adequadamente preparados para tolerar a 
carga de trabalho solicitada 
Atletas muitas vezes se lesionam no final do jogo, percebem seus desempenhos caindo durante periodização/ 
campeonatos, cometem erros táticos no fim de uma corrida ou ficam doente no final de um camp de treinamento intenso. 

 
Muitas vezes, esses problemas são totalmente previsíveis. Eles ocorrem porque os atletas não estão adequadamente 

preparados para as demandas físicas e psicológicas impostas pelo treino ou competição3,4.  
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Essa falta de prontidão produz a fadiga em excesso, que por sua vez reduz o controle motor, impede a concentração, e 

torna os atletas mais vulneráveis às lesões e infecções2,4,5. 
 

O que fazer 

Para garantir que os atletas estejam adequadamente preparados para as demandas do esporte, siga esses passos: 
 

1)    Avaliar de forma precisa os treinos e as competições, identificando os Principais Indicadores de Performance (KPI 

– Keys Points of Performance) do esporte.  Os KPIs são objetivos (número de sprints, número de arremessos, 
intensidade e duração do trabalho etc.), e subjetivos (o que o atleta acha mais difícil de realizar durante o 
campeonato visado). 

 
2)    Aplicar testes específicos dos KPI’s identificados para comparar o nível atual de condicionamento do atleta em 

relação aos requisitos do esporte. 

 
3)    Aumentar a carga progressivamente para melhorar a capacidade de desempenho do atleta até o nível exigido 

pelos KPI’s específicos. 
 

4)   Monitorar a Razão da Carga de Treino Aguda:Crônica minuciosamente para cargas internas e externas (uma a 

duas métricas específicas do esporte), garantindo que ela fique entre 0.8-1.3 2. Uma razão (ACWR) maior do que 
1.3 indica que a carga semanal do atleta é maior do que o atleta está preparado e o risco de lesão / doença 
aumentará de forma significativa.  

 

Aumente a carga semanalmente BEM lentamente 
Um aumento brusco na carga de trabalho é um dos 

principais fatores de risco para lesões. O risco se torna 

particularmente alto quando atletas: 

 
1) retornam após uma lesão 
2) retornam completamente ao treinamento depois de um longo  
período de inatividade (e.g. baixa temporada) 
3) são sujeitos a um aumento rápido e acentuado da carga 
(e.g. torneios, camps, agendas cheias etc.) 

Picos nas taxas de lesões são geralmente observados 
durante os períodos de aumento no volume de treino após 
pausas planejadas. Por exemplo, um recente estudo 

norueguês 1 demonstrou que todos os atletas que 
retornam ao esporte em menos de cinco meses após uma 
reconstrução do LCA, sofre novamente uma lesão no 

joelho1. 

 

 
 
 
 
 

Figura 10 – Probabilidade de lesão aplicando diferentes 

alterações semanais na carga (extraído da referência 3)

 

Outro estudo de Gabbett2 demonstrou que quando a carga de treino aumenta em até 15% ou mais entre uma semana 

e a seguinte, o risco de lesões aumentam em até 50%. O aumento da carga muito rápido é um fator de risco significativo. 
 

 

O que fazer 

Para reduzir o risco, as decisões para o retorno do atleta ao esporte devem ser baseadas em pesquisas científicas 
recentes no campo da medicina do esporte e, mesmo quando as pressões externas aumentam para um retorno mais 
rápido aos treinos / competição, deve-se permitir ao atleta lesionado o tempo de recuperação recomendado. 

  Aumente a carga de treino progressivamente (<10%/semana), utilizando sempre o feedback do atleta e as pontuações 

recebidas do questionário de Bem-Estar para guiar a progressão da carga 3.
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Uma das melhores medidas preventivas para atletas retornando da baixa temporada é fazer com que continuem a 
treinar e permaneçam condicionados mesmo durante a baixa temporada. 

 
Planeje sua periodização na baixa temporada para que a carga da última semana da baixa temporada seja cerca de 
15-20 % menor do que a carga da primeira semana da pré-temporada. Nesse caso, a mudança na carga estará na zona 
de risco moderado, tornando o retorno para a pré-temporada muito menos arriscado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Taxa de lesões sazonal da primeira divisão de voleibol NCAA. Extraída da Ref. 20 
 
 

Quando os atletas estão hesitantes em treinar durante a baixa temporada, agendar uma sessão de testes de 
condicionamento na primeira sessão da pré-temporada pode servir como um incentivador. Em todo caso, mantenha o 
aumento da carga entre as semanas consecutivas abaixo de 15% para manter o risco de lesões em níveis mínimos. 

 

Utilize as cargas de treino apropriadas de acorco com a idade 
 

Quando a carga total do treinamento e/ou da competição excede a capacidade de recuperação do atleta, a probabilidade 
de esgotamento e lesões por uso excessivo ocorrerem aumenta. Isso afeta geralmente os atletas mais jovens competindo 

em muitos times ou esportes.



  

© 2019, Francois Gazzano – Todos os direitos reservados   

 

 
  

 

 
Figura 12 – Relacionamento entre lesões vs. horas de exposição em atletas universitários (extraído da referência 17) 

 

 
 

Pesquisas recentes6 indicam que quando atletas mais jovens treinam ou competem mais horas por semana do que o 
proposto para a sua idade (e.g.: quando um atleta de 12 anos treina ou compete mais do que 12h/semana), o risco de lesões 
por uso excessivo pode aumentar em até 70%. 

 
Mesmo sendo um pré-requisito para conseguir a alta performance, a capacidade de manter um volume alto de carga - 
enquanto permanece saudável – é um processo que leva anos e tentar acelerar provavelmente produzirá resultados 
negativos. 

 
Da mesma forma, a capacidade para manter um volume alto de cargas de trabalho diminui com a idade. Atletas mais velhos 
(mesmo em níveis profissionais) geralmente tem uma menor capacidade para tolerar as altas cargas de trabalho que 
estavam acostumados quando mais jovens. Mesmo que muitos ainda consigam ter um ótimo desempenho, certifique-se 
de ajustar a carga de trabalho individualmente, baseando-se nas respostas da carga interna e nas pontuações de Bem-
Estar. 

 

 

O que fazer 

Monitorar o volume semanal de treinamento e de campeonatos (em horas), dias de descanso e o Bem-Estar diariamente. 
Certificar-se de que na programação semanal tenha pelo menos um dia de descanso completo, pois treinos intensos 

combinados com o Índice de Monotonia alto (>2) é um fator de risco importante para doenças e overtraining7. Alterne 
entre dias difíceis, fáceis, moderados e descanso.
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Figura 13 – Uma receita para lesões – A Razão da Carga de Treinamento Aguda: Crônica em excesso, Monotonia alta e ausência 
do dia de descanso. 

 

Aumente gradualmente o volume do treino semanal ao longo de vários meses, mas APENAS quando os valores de 
Bem-Estar indicarem uma adaptação positiva à carga aplicada (i.e., sem fadiga em excesso, com boa qualidade de 

sono, estresse baixo, humor estável etc.). 
 

No caso dos atletas mais jovens, utilize a idade para direcionar o volume de treinamento ou da competição. Esta é uma 

abordagem simples e efetiva para maximizar a performance, preservando a saúde do atleta. 
 

Finalmente, reduza propositalmente a carga de treinamento (entre 40-50%) durante época de provas, volta às aulas e 
outros períodos estressantes que você esteja ciente. 

 
Por último, mas não menos importante, instrua os atletas, treinadores e os pais a respeito dos riscos associados ao volume 
(alto ou baixo) de treinos e a necessidade de manter os níveis das cargas semanais de acordo com a idade. Você pode 
instruí-los a respeito durante os encontros, explicando o impacto das cargas em excesso ou do pouco treinamento nas 
lesões, na fadiga e no baixo desempenho.  Use materiais impressos, slides ou sites da internet para melhor explicação. 

 

Ajuste as cargas de treino diariamente 
 

Sem o monitoramento diário da reação do atleta à carga e os ajustes subsequentes no programa / periodização, até 
mesmo o programa de treinamento mais minuciosamente escrito terá grandes chances de obter resultados negativos 

inesperados. 

O motivo é simples: a tolerância de cada atleta à carga aplicada varia durante o dia e é afetada por vários fatores, como o 
nível de treinamento, condicionamento, saúde, nutrição, sono, estresse, fadiga etc. Quando as cargas não são ajustadas 
diariamente, ocorrerão diferenças cada vez maiores entre os resultados esperados do treinamento e os resultados reais. 
Essa discrepância deixa os atletas doentes antes ou depois de uma competição, lesionados, ou não atingem o desempenho 
máximo como fora planejado.
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O que fazer 

Como treinadores, frequentemente esquecemos que atividades não-esportivas e estressores externos3 (trabalho, amigos, 

colégio, financeiro, estresses familiares) são fatores determinantes na fadiga antes do treino, na qualidade do sono, na 
recuperação, na motivação e por último, no desempenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14 – Exemplos de perguntas de Bem-Estar (extraído da referência 18) 

 

Uma solução simples, confiável e cientificamente validada para identificar os estressores externos ao esporte8,9,10 é pedir 
para que os atletas preencham um pequeno questionário de Bem-Estar, usando a pontuação do resultado para ajustar a 

carga diariamente 3,8,9,10. 
 
Para melhorar o comprometimento do atleta para o preenchimento, utilize questionários curtos e que contenha de cinco 

a seis perguntas relacionadas aos sintomas de overreaching, como por exemplo: alteração de humor, qualidade de sono, 
dor, fadiga em excesso etc. Depois que os atletas completarem o questionário, analise as respostas para identificar quais 
deles estão precisando de recuperação ou de descanso e, da mesma forma, identifique aqueles que estão se adaptando 
bem ao estímulo da carga de treino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Visualização dos resultados diários do bem-estar (cortesia do AthleteMonitoring.com)
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Quando um atleta possui uma pontuação baixa do Bem-Estar, reduza a carga diária, como por exemplo substituir uma 
sessão de treino forte por outra leve, reduzir o número de intervalos etc. Se os sintomas persistirem por mais de dois ou 
três dias, reduza a carga de 40-50% durante os próximos 7-10 dias e converse com o atleta para identificar se no seu estilo 
de vida, no treino ou mesmo em fatores ambientais, existem causas possíveis de estresse. Quando a pontuação do Bem-
Estar está boa e reflete uma adaptação positiva à carga de trabalho, aumente levemente a carga da semana seguinte (4-
5%). 

 

Não esqueça do fator diversão 
Atletas jovens reclamam da “falta de diversão” como sendo a razão número um para o abandono do esporte12. Treinadores 
frequentemente se importam mais nos aspectos técnicos, táticos e fisiológico do treinamento e às vezes, esquecem que a 
diversão é um fator determinante da motivação própria, que por sua vez é um indicador direto de esforço e persistência do 
atleta 13. 

 
O auge do desempenho num esporte exige que os atletas estejam bem condicionados, motivados e prontos para competir 
tanto fisicamente quanto mentalmente. A satisfação do atleta no treinamento tem um papel importante na equação do 
desempenho. Independentemente da idade e do nível de desempenho, quando atletas não gostam do que fazem, eles não 
ficarão motivados a treinarem forte e sendo assim, não serão capazes de treinar e competir no melhor da sua capacidade. 

 

 

O que fazer 

Uma forma simples de aumentar o comprometimento, a motivação e a performance dos atletas é pedir para que eles 

informem o nível da diversão das sessões de treinamento para que depois, seus programas e sessões de treinos sejam 
ajustados para que eles possam ter uma experiência mais satisfatória no esporte. 

 
Trabalhe com os mais altos padrões profissionais, mas não se leve tão a sério.  Sorria frequentemente, converse com 
atletas, esteja aberto para mudanças no programa de última hora e acrescente alguma diversão nas sessões de treinos. 
Acrescentar a diversão na sessão de treino não precisa de nada muito elaborado. A diversão pode ser na forma de jogos 
durante o aquecimento, desafios, revezamento de equipe ou realizar a parte de volta-à-calma direcionada ao atleta de 
forma individual. 

 
Tenha cuidado ao usar treinos extremamente fortes, em circuitos ou no estilo militar. São treinos que podem ser 
motivadores uma vez ou outra, mas raramente são divertidos para todos os atletas. São mentalmente difíceis e 

aumentam o risco de lesão e doenças, incluindo a rabdomiólise19. Se você precisar usá-los, faça com moderação E apenas 
com atletas bem condicionados e preparados adequadamente para esses tipos de treinos. 

 

Busque sempre o feedback dos atletas, treinadores e profissionais de saúde 
O sucesso de qualquer sistema de monitoramento depende da colaboração entre atletas, treinadores e a equipe de 
saúde, incluindo a vontade de compartilhar o feedback. Sem o interesse dos atletas em compartilhar regularmente 
feedbacks honestos, juntamente com sua receptividade para adaptar os programas baseado nas sugestões dos atletas, 

o seu sistema de monitoramento não irá funcionar14. 

 
Nós temos muito o que aprender dos atletas, treinadores e profissionais de saúde. Atletas experientes geralmente tem 
mais horas de treino e de competições do que a maioria dos cientistas de esporte e dos treinadores de força e 
condicionamento físico.  Atletas experientes e o Head Coach sabem o que funciona bem para eles e o que não funciona. 
Seus feedback e sugestões tornarão o seu sistema melhor e mais efetivo. O feedback deve ser sempre solicitado. 

 
Quando os atletas compartilham seus feedbacks pessoais e você mesmo assim, não procura trabalhar com os dados 
relatados, ou se as informações fornecidas são utilizadas contra eles em forma de punição, chacotas, ou afastando-os da 
escolha do time etc., eles irão parar de compartilhar. Quando o Head Coach compartilha feedbacks, recomendações ou 
sugestões e você não os respondem adequadamente, eles provavelmente irão procurar outra pessoa para substituir você.
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O que fazer 

Um sistema de monitoramento robusto depende da honestidade, confiança, respeito mútuo e de uma comunicação 
aberta. Pare receber feedback significativos, que é a única informação da qual você pode obter informações úteis, você 
deve confiar nos atletas, nos treinadores e nos profissionais de saúde. E eles devem confiar em você. Se eles param de 
cooperar, os seus esforços em monitorar estarão fadados ao fracasso. 

 
Atletas devem saber o motivo de você estar coletando os feedbacks: servem para ajudar aos atletas a ter um melhor 
desempenho e a permanecerem saudáveis a maior parte do tempo. Assim que a confiança entre vocês for estabelecida e 
eles souberem que podem informar o feedback e/ou sugestões pessoais sem ter medo de consequências negativas, eles 
estarão dispostos a compartilhar estas informações com você. 

 
Quando disserem que estão cansados ou que não gostaram de algumas sessões de treino etc., certifique-se de ajustar 
(após discutir os ajustes planejados com o treinador) o programa para incluir as observações relatadas pelos atletas. Eles 
ficarão gratos e até mesmo mais comprometidos para o sucesso da equipe. 

 

Foco no que realmente importa 
 

Na era da tecnologia do esporte, sensores sem fio e grandes campanhas de marketing dos fabricantes de dispositivos, ficou 

mais fácil focar nas métricas erradas, tornando o treinador sobrecarregado com o fluxo de dados sem utilidade alguma. Dar 

atenção a dados errados / incorretos levará a decisões do controle de carga incorretas, perda de tempo e de recursos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Um monitoramento compreensivo das medidas objetivas e subjetivas (cortesia do AthleteMonitoring.com) 
 

Segue 3 exemplos de como escolher as métricas úteis no controle da carga de treinamento em situações específicas: 
 

GPS no Futebol 

Se você acompanhar (rastreia) o volume das corridas rápidas (High-speed running - HSR) dos atletas de futebol com 
um GPS preciso, você será capaz de monitorar os picos na carga de HSR, o que provavelmente aumentará o risco de 
lesão. Esta é uma medida útil. 

 

PSE da sessão para corrida 

Se vários atletas realizam o mesmo treino de corrida e alguns acharam o treino mais difícil do que outros (diferenças de 
níveis de condicionamento, fadiga pré-treino etc.), isso terá impacto nas sessões de recuperação após o treino.
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Rastreadores de atividade não detectam essas diferenças individuais e são incapazes de calcular como cada atleta lida 
com a corrida em alta velocidade. O método do PSE da sessão é a ferramenta selecionada para calcular a carga interna do 
atleta. 

 

 

Monitorando a frequência cardíaca no voleibol 

Similarmente, usar a frequência cardíaca para calcular a carga interna para jogadores de voleibol normalmente leva a erros 
na estimativa da carga. A razão é simples: a medida da frequência cardíaca subestima a carga interna de atividades de 

curta duração e alta intensidade (como voleibol)16. Elas não conseguem calcular de forma precisa a carga interna dos 
jogadores de voleibol. O método PSE da sessão será mais efetivo. Além disso, uma medida da carga externa, como por 
exemplo número de saltos, sprints etc. serão também informações úteis. 

 
 

O que fazer 

Use as ferramentas tecnológicas de acordo com as suas funções: calcular a carga externa, ou carga interna (geralmente 
monitores de frequência cardíaca) mas apenas para situações específicas (atividades aeróbicas de 3 minutos ou mais). 
Usando-as para outras propostas que não as indicadas, provavelmente produzirá dados sem sentido, levando a tomadas 
de decisões erradas.  

 
Para monitorar a resposta individual do atleta à carga externa na maioria dos esportes, o método PSE da sessão é um 

dos melhores métodos disponíveis hoje. 
 

Conclusão 
Controlar a carga de treinamento e otimizar o desempenho do atleta, enquanto se promove a participação do atleta 
sem lesões é relativamente simples. Para otimizar o desempenho e minimizar o risco de lesão: 

 
1. Comece com as ferramentas corretas. 
2. Monitore as principais métricas. 

3. Aumente a carga semanal progressivamente. 
4. Evite picos na carga. 

5. Alterne entre dias de treino leves, moderados e fortes. 
6. Use os dados de Bem-Estar do atleta para direcionar os ajustes na carga diariamente. 

7. Seja proativo no gerenciamento da carga de treinamento e na de competição durante os períodos mais estressantes. 
8. Certifique-se que os atletas tenham uma experiência satisfatória no esporte. 

 
 

Sobre o autor   Francois Gazzano é treinador de performance e especialista em monitoramento de atletas, 

que se graduou na Universidade de Montreal em Ciência do Exercício. Como treinador de força 

e condicionamento físico em período integral, foi consultor na Europa e na América do norte 

durante mais de 15 anos, ajudando dezenas de atletas jovens, de elite e profissionais em vários 

tipos de esportes a atingirem o melhor desempenho das suas vidas. Francois é o Fundador & 

CEO do AthleteMonitoring.com (http://www. athletemonitoring.com), um sistema de 

gerenciamento de dados de atletas e de otimização da carga de trabalho baseado em evidências 

e usado por organizações esportivas de elite no mundo todo. 

 
Você pode entrar em contato com Francois através do francois@athletemonitoring.com 
Twitter: @gazzanofrancois

mailto:francois@athletemonitoring.com
mailto:@gazzanofrancois
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Adaptação / Tradução   
Allan Bruno, conhecido como Bruno Kokoro, é treinador de CrossFit e especialista em 

bioenergética e periodização. Atualmente ministra cursos e palestras sobre Performance e 

Desempenho Humano falando sobre Bioenergética, Avaliações e Periodização Fluida. Utiliza 

tecnologias recentes como NIRS (Near Infra-Red Spectropy) para o cálculo do nível de 

saturação do oxigênio muscular e o Omegawave para identificar o estado de prontidão 

completo do atleta através da HRV (Heart Rate Variability) somado a Omegametria (DC 

Potencial). 

 
Você pode entrar em contato com Bruno através do brunokokoro@gmail.com 
Instagram: @brunokokoro 
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