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RESUMO: O objetivo foi realizar uma revisão de literatura sobre a influência de diferentes 
métodos de treinamento do tênis de campo (TC) em parâmetros fisiológicos. Realizamos uma 
busca sobre os métodos de treinamento tradicional e global do TC nas bases de dados 
Pubmed, Scielo e Google Acadêmico com as palavras-chave: Tênis de Campo, Métodos de 
Treinamento e Aspectos Fisiológicos. Durante o jogo são exigidas diferentes capacidades 
físicas e grupos musculares, com começos e paradas de rápidos estímulos. O estilo de bola, 
superfície (piso da quadra), gênero e estilo de jogo, modificam as capacidades físicas e 
variáveis fisiológicas, como frequência cardíaca, consumo de oxigênio e concentração de 
lactato, podendo influenciar na fadiga, modificando o desempenho do atleta e 
consequentemente o resultado do jogo. Concluímos que os métodos podem ser utilizados no 
planejamento do treinamento do TC em fases distintas do treinamento e devem estar de 
acordo com as capacidades físicas e variáveis fisiológicas exigidas durante o jogo. 
 
PALAVRAS CHAVE: Tênis de Campo, métodos de treinamento, aspectos fisiológicos. 
 
 
ABSTRACT: The objective was to perform a literature review on the influence of different 
training methods of field tennis (CT) on physiological parameters. We performed a search on 
traditional and global TC training methods in Pubmed, Scielo and Google Scholar databases 
with the keywords: Field Tennis, Training Methods and Physiological Aspects. During the 
game different physical abilities and muscle groups are required, with beginnings and stops of 
fast stimulus. The ball style, surface (court tread), gender and style of play, modify physical 
abilities and physiological variables, such as heart rate, oxygen consumption and lactate 
concentration, can influence fatigue, modifying athlete performance and consequently the 
outcome of the game. We conclude that the methods can be used in the planning of CT training 
at different stages of training and should be in accordance with the physical and physiological 
variables required during the game. 
 
KEYWORDS: Field Tennis; Training Methods; Physiological Aspects. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Tênis de Campo (TC) é um esporte imprevisível que demanda alta exigência 

técnica, específica e física (LUCCA & LUCCA, 2009; PÍFFERO & VALENTINI, 2010). 

Adicionalmente, a utilização de diferentes capacidades físicas tendem a aumentar a 

fadigas  e reduzir a precisão dos golpes (KOVACS, 2007). 

Estudos no TC evidenciam duas principais metodologias de treinamento 

realizados dentro da quadra (PÍFFERO & VALENTINI, 2010). Dentre estas, a 

metodologia de treinamento tradicional (MTT) que é focada na técnica dos golpes e a 

repetição do movimento e a metodologia de treinamento global (MTG) onde os atletas 

estão empenhados em descobrir problemas e estratégias do jogo. (DOOLITTLE, 

1995; YOUNG, 1985; BOLONHINI, 2009; PÍFFERO & VALENTINI, 2010; GALATTI 

ET al., 2014; AQUINO et al., 2015). Os parâmetros fisiológicos devem ser 

constantemente investigados para fornecer informações aos na preparação de 

programas de treinamento (Kovacs, 2007). 

Entretanto, apesar do treinamento de modalidades esportivas ser foco de 

muitos estudos ao longos dos anos (GALATTI et al., 2014), a literatura brasileira 

referente a metodologia de treinamento do TC é escassa, sendo negativo aos 

cientistas, treinadores e atletas da área em questão a obterem um conhecimento 

eficaz acerca dos efeitos fisiológicos que as diferentes metodologias de treinamento 

do TC podem apresentar (GOMES, 2001; CORTELA, 2013). 

Diante disso, torna-se necessário entender quais os efeitos fisiológicos que os 

modelos de treinamento do TC e qual sua interferência no desempenho-resultado de 

atletas durante o jogo. Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de 

literatura sobre a influência de diferentes métodos de treinamento do TC em 

parâmetros fisiológicos em situações de jogo. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo utilizou de revisão de literatura, segundo Marconi  & Lakatos 

(2010), esse tipo de pesquisa baseado na literatura já existente, busca compreender 
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novos significados do fenômeno estudado, nesse caso, os aspectos dos modelos de 

treinamentos Tradicional e  Global, como utilizá-los no planejamento do TC, baseado 

nas variáveis fisiológicos do jogo para o desempenho do atleta. Foram utilizados 

artigos publicados em língua inglesa e portuguesa, nas bases de dados Pubmed, 

Scielo e Google Acadêmico, os descritores usados para à obtenção dos estudos 

foram: “tênis de campo”, “métodos de treinamento” e “aspectos fisiológicos”, os termos 

foram combinados aleatoriamente entre si e traduzidos para o inglês para busca em 

bases internacionais. 

  

METODOLOGIA DE TREINAMENTO TRADICIONAL 

 

MTT também chamada de Tecnicista ou Analítico-Sintético, temo como 

principais características o aprendizado, desenvolvimento e lapidação da técnica, 

abrindo mão de jogos reduzidos, focada no fundamento da modalidade (BOLONHINI, 

2009). 

O treinamento por meio desse método no TC chamado de drills, consiste em 

repetições de movimentos e exercícios, até que o indivíduo execute com facilidade, 

buscando a perfeição e automatização dos golpes, situações de problemas-soluções 

referentes à tática são pouco trabalhadas, na maioria das vezes em apenas jogo 

formal. Trabalha-se de maneira parcial, ou seja, o ensino ocorre por partes, e assume 

algumas definições que apontam para um mesmo ponto, onde as habilidades são 

treinadas fora de situações de jogo, para que posteriormente sejam transferidas 

(GALATTI et al., 2014; BOLONHINI, 2009; PÍFFERO & VALENTINI, 2010). 

A vantagem de utilizar esse método está relacionada a melhora e lapidação do 

gesto motor e correções em determinados fundamentos, predominantemente 

trabalham-se as vias anaeróbias, resultando em uma economia de energia devido à 

maior eficiência na execução do golpe, consequentemente, aumentando a tolerância 

à fadiga (FERRAUTI et al., 2001; PÍFFERO & VALENTINI, 2010). Porém, pode 

distanciar o atleta da prática real do jogo, podendo ter um desenvolvimento tático de 

maneira gradativa, se trabalhado com volumes altos, sem controle de cargas 

adequados, pois a percepção subjetiva de esforço (NAKAMURA et al., 2010) 
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mensurada durante esses tipos de treinamentos não estão dentro da realidade do 

jogo, trazendo um controle de carga não fidedigno, podendo acarretar em situações 

de lesão ou overtraining (LUCCA & LUCCA, 2009; BOLONHINI, 2009; AQUINO et al., 

2015). 

No planejamento de uma preparação do TC esse tipo de método é realizado 

apenas durante a pré-temporada, dependendo da faixa etária e nível do jogador os 

volumes e intensidades são estabelecidos, tenistas profissionais chegam a realizar 3 

períodos de treinos em um dia, com duração média de 1h30 cada sessão 

(CASCALES, 2017). 

 

METODOLOGIA DE TREINAMENTO GLOBAL 

 

MTG também chamada de Desenvolvimentista ou Contemporâneo, aborda que 

o ensino-aprendizagem-treinamento esportivo deve ocorrer em um contexto completo 

e dinâmico, focado na problemática tática, onde a capacidade motora é assemelhada 

ao fazer como um todo, do início ao fim do processo, pois os movimentos, são 

geralmente de assimilação, tendo em vista que as modalidades esportivas durante o 

jogo são intermitentes e imprevisíveis. Corresponde pela apresentação de grandes 

unidades ao mesmo tempo, neste caso o MTC assemelha-se a uma simulação do 

jogo em sua total realidade (BOLONHINI, 2009; GALATTI et al., 2014).  

Tal método tem como vantagem a melhora dos golpes aliados ao 

desenvolvimento da tática, trabalhando em seu volume total a via aeróbia, tendo o 

consumo de oxigênio (VO2) e frequência cardíaca (FC) estimulados, a exigência 

dessa via está relacionada ao tempo de duração do jogo que pode ter em média 1 

hora ou até mais de 4 horas de partida, e no planejamento desse treinamento 

podemos manipular a predominância das vias ATP-CP e Anaeróbias, uma das 

vantagens do MTG são de treinar as situações intermitentes e imprevisíveis que 

acontecem no jogo real, utilizando tabelas de percepção de esforço (PSE) para o 

controle carga individualizado próximos da realidade do Tenista (FERNANDEZ et al., 

2006). 
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No planejamento de uma preparação do TC esse tipo de método é utilizado nas 

fases de Pré-Competição e Competição com ênfase em exercícios reais, trocas de 

bolas com objetivos, movimentação e mudança de direção, sempre atrelando e 

enfatizando o objetivo dos treinos com o reflexo do jogo, para que o tenista possa 

assimilar na hora da competição. No período de competição também trabalha-se as 

questões psicológicas e táticas fora de quadra para um melhor rendimento 

(CASCALES, 2017). 

Pesquisa realizada por Píffero & Valentini (2010) foi obtido como resultado que 

ambos os métodos não têm vantagens quando se comparados para a melhora do 

gestor motor em indivíduos iniciantes e competidores nas fases infantis e juvenis, já o 

programa global tem vantagem na locomoção dos indivíduos dentro do jogo. Analisar 

gestor motor e locomoção dentro de quadra, implica em respostas fisiológicas quanto 

economia de energia e influenciando na eficiência dos golpes, podendo interferir na 

fadiga, sendo a maior consideração no delineamento de programas (CARPENTER et 

al., 1998; FERRAUTI et al., 2001). 

 

VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS DO JOGO 

 

Segundo Kovacs (2007) os parâmetros fisiológicos devem constantemente 

serem investigados para fornecerem informações aos treinadores e atletas auxiliando 

na preparação de programas eficientes, principalmente quando falamos de fadiga, 

recuperação e lesões. Uma partida de TC envolve combinações de altas e baixas 

intensidades, caracterizado por rápidos começos e repentinas paradas, solicitando 

demandas energéticas mistas, pois, exige do atleta tanto em termos do componente 

ATP-CP, Anaeróbio quanto do fornecimento Aeróbio de energia, considerado um 

esporte com ações motoras de predominância anaeróbio intermitente com 

recuperações aeróbias, dados obtidos por análises de frequência cardíaca e 

concentração de lactato durante partidas de atletas profissionais (FERNANDEZ et al., 

2006; SANTOS et al., 2012). 

A duração da partida varia entre um pouco mais de uma hora ou mais de cinco 

horas, porém o tempo jogo efetivo são por volta de 30%, um jogador percorre  uma 
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média de até 3 metros por tiro, sendo de 8-12 metros de tiro por ponto disputado, a 

atividade de disputa de ponto pode variar entre ataques curtos (04-10 segundos) e 

médios (10-20 segundos), com intervalos de 60-90 segundos padronizados pela ITF, 

sendo que em um ralli disputam média de 3 golpes, sendo 300 a 500 esforços de alta 

intensidade (PARSONS & JONES, 1998), em um espaço entre 2,5-4,5 metros com 

média de 4 mudanças de direção (FERRAUTI et al., 2003; FERNANDEZ et al., 2006;). 

As superfícies, gêneros e tipo de bola podem interferir nas demandas alterando 

os dados acima, temos 3 tipos de superfície sendo quadra de grama = jogo rápido, 

quadra sintética = jogo médio e quadra de saibro = jogo lento, as bolas são escolhidas 

dependendo o tipo de superfície, bolas tipo 1= velocidade rápida, tipo 2 = velocidade 

média e tipo 3 = velocidade lenta (COOKE & DAVEY, 2005). Em superfícies mais 

lentas o treinamento deve ser mais aeróbio, a disputa de rallis em partidas do gênero 

feminino tendem a serem mais longas, média 7 segundos, quanto na masculina é de 

5 segundos (FERNANDEZ et al., 2006). 

As intensidades são mensuradas por frequência cardíaca (FC), consumo de 

oxigênio (VO2) e concentrações de lactato sanguíneo (La), ações motoras de alta 

intensidades são mais relevantes, pois são momentos definitivos que podem definir 

ganhar ou perder a partida (FERRAUTI et al., 1998; FERNANDEZ et al., 2006; 

SANTOS et al., 2012). 

Durante o jogo é percebido que o comportamento tático do jogador, defensivo 

ou ofensivo, também influenciam nessas variáveis, onde o momento de ataque tem 

maiores intensidades, para atletas entre 20 a 30 anos a FC varia entre 140-160 bpm 

durante a partida, subindo para 190-200 bpm durante rallis longos, as respostas de 

FC devem ser analisadas com cautela, devido nem sempre refletir a variações de VO2 

durante o jogo e podem ser influenciadas por desidratação ou temperatura corporal 

(NOVAS et al., 2003; FERNANDEZ et al., 2006). 

O VO2 para atletas masculinos são de 55ml/kg/min e feminino de 45ml/kg/min, 

considerado níveis moderadamente elevados quando comparados a indivíduos não 

treinados, segundo Ghorayeb & Barros (2004) adultos normais para gêneros 

masculino são entre 40 e 50 ml/kg/min., e para o feminino, entre 32 a 38 ml/kg/min, 

porém baixo, comparado a outras modalidades esportivas intermitentes com bola, 
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exemplo o futsal, onde os valores são de 49-59ml/kg/min (JUNIOR et al., 2006; 

FRANCO et al., 2010). Está variável, preditora de performance, também é importante 

para mensurar as intensidades durante o jogo e é influenciada devido o estilo de jogo 

(KONIG et al., 2000; FERNANDEZ et al., 2006). É necessário maiores pesquisas com 

essa variável (KOVACS, 2007) 

Concentrações de lactato durante o jogo permanecem baixas (1,8-2,8 mmol), 

já nas disputas de rallis podem aumentar até 8 mmol, podendo ter maior envolvimento 

de processos anaeróbios para fornecimento de energia, necessitando das pausas já 

regulamentadas pela ITF, para o atleta metabolizar o lactato. As concentrações 

elevadas de lactato durante o jogo podem ser fator crucial no desempenho do atleta, 

pois implica na fadiga muscular e diminuição das ações motoras, afetando de forma 

quantitativa e qualitativa o padrão do movimento (KOVACS, 2007; NETO et al., 2007) 

 

CONCLUSÃO 

 

A elaboração do planejamento do treinamento e a escolha de metodologias no 

TC devem ser elaborados de acordo com o objetivo real do jogo, levando em 

consideração tempo da partida, tempo de disputa do ponto, estilo de jogo, bola e 

superfície, gênero, capacidades físicas exigidas, variáveis fisiológicas como 

frequência cardíaca, concentração de lactato, consumo de oxigênio e vias metabólicas 

e percepção subjetiva de esforço para controle de cargas. 
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