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RESUMO 

Apesar de apresentar alguns riscos à saúde, a exposição a ambientes hipobáricos podem 

apresentar adaptações benéficas para o desempenho físico. Em decorrência desse fato, 

recentemente, novos dispositivos que visam simular tal ambiente foram desenvolvidos e 

aprimorados. No entanto, há controvérsias os estudos realizados até o momento vêm 

demonstrando divergências em seus resultados. Desta forma, o presente estudo, 

utilizando o método de revisão sistemática, procurou investigar os efeitos da utilização 

de equipamentos que visam simular ambientes hipobáricos na aptidão aeróbica em 

indivíduos saudáveis, ativos e não aclimatados. A presente revisão sistemática foi 

realizada a partir da diretriz PRISMA, sendo determinado o período de busca entre 2010 

e 2020. Além disso, foram utilizados para a busca na base PUBMED os seguintes termos: 

simulated altitude AND exercise. Dentre 245 artigos encontrados, 8 foram selecionados 

para a devida análise, sendo observado o predomínio de participantes do sexo masculino, 

assim como, o uso de câmaras e instalações hipóxicas. Os estudos utilizaram protocolos 

experimentais variados que envolveram diferenças na altitude, no tempo de exposição à 

hipóxia simulada e nos métodos de treinamento/ exercício hipóxico. Possivelmente, tais 

diferenciações podem justificar as respostas encontradas nesta revisão. A partir dos 

estudos investigados, alguns dos ambientes hipobáricos simulados foram capazes de gerar 

um efeito benéfico na capacidade aeróbia, estresse oxidativo e eficiência bruta. No 

entanto, mais estudos envolvendo grupos amostrais diferenciados, bem como, a análise 

de tipos de treinamento de formas mais específicas torna-se necessários para a elucidação 

de alguns questionamentos. 

 

Palavras-chave: Altitude Simulada, Hipóxia Hipobárica, Hipóxia Normobárica, 

Exercício 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a sede confirmada no México, para os Jogos Olímpicos de 1968, novos 

olhares foram despertados para os efeitos que a altitude mais elevada causava no 

desempenho físico (FAULKNER; DANIELS; BALKE, 1967; DANIELS, 1979). A partir 

daí, vários estudos passaram a investigar as implicações negativas e os benefícios 

proporcionados pela altitude em determinados tipos de exercícios. Na literatura temos 

alguns estudos precursores como o de Balke, Nagle e Daniels (1965), ao investigar a 

capacidade aeróbia associando ao treinamento em altitude moderada, assim como outras 

pesquisas fizeram posteriormente (CERRETELLI et al, 1984; MAIRBÜRL et al, 1986). 

Inicialmente os trabalhos de treinamento em altitude eram realizados principalmente em 

áreas elevadas que ofereciam tais condições (PARK et al, 2016) e a maioria dos estudos 

contam com a participação de atletas visando a performance esportiva, advindas das 

alterações causadas pela hipóxia no organismo (WILBER, 2007; PARK et al, 2016).  

Segundo Connett et al. (1990) a hipóxia pode ser representada como uma 

concentração menor de oxigênio (O2) no ambiente, no sangue arterial ou tecidos. Com 

ascensão a altitudes elevadas ocorre uma redução da pressão barométrica que causa queda 

da pressão parcial de O2 no ambiente e consequentemente menor disponibilidade de O2 

para o organismo (SINEX; CHAPMAN, 2015). 

 Além da exposição à altitude natural, existem equipamentos capazes de obter essa 

diminuição de O2 no ambiente e no organismo por meio de ambientes simulados/ altitudes 

artificiais (PARK et al, 2016). Conforme descrito por Oliveira et al. (2017) a hipóxia 

pode ser fragmentada em duas categorias: hipóxia hipobárica (HH) aquela que acontece 

em altitude natural ou em câmaras de descompressão; e hipóxia normobárica (HN), no 

qual não se altera a pressão barométrica do ambiente, mas sim, a fração inspirada de 

oxigênio (FiO2), que pode ser via de inserção de nitrogênio ou filtração de oxigênio 

(WILBER, 2007).  De acordo com Ortiz-Prado et al. (2019) a hipóxia, seja ela decorrente 

da hipóxia normobárica ou hipobárica, afeta de modo direto os pulmões, sangue e 

músculo, em virtude da menor pressão do oxigênio inspirado. 

Kenney, Willmore e Costill (2020), descrevem que a menor pressão parcial de 

oxigênio (PO2) presente no ambiente hipobárico, provoca a necessidade de alterações nos 

sistemas cardiorrespiratórios e metabólicos como, por exemplo, o aumento da frequência 
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cardíaca (FC) e ventilação pulmonar e, a maior participação do metabolismo anaeróbio 

para a execução de uma atividade física de mesma intensidade. 

O treinamento em altitude é determinado pela associação entre exercício físico e 

um ambiente hipóxico, no qual o organismo desempenha as funções em situação de 

menor O2, acarretando em adaptações fisiológicas no indivíduo e que seriam positivas na 

performance física (LEVINE; STRAY-GUNDERSEN, 2006). 

Dentre as alterações em decorrência de tal exposição associada ao treinamento 

físico, destaca-se o aumento da produção de eritrócitos (hemácias). Tal aumento tem 

como objetivo propiciar o transporte de oxigênio pelo sangue e consequentemente suprir 

as necessidades dos tecidos (SCHMIDT et al, 2012). Embora seja a adaptação mais 

consistente decorrente do treinamento em hipóxia, outros fatores relacionados ou não ao 

desempenho aeróbio também podem ser alterados incluindo densidade, capacidade 

aeróbia, economia de exercício, função hemodinâmica, resposta ácido-base e estresse 

oxidativo (EO) (SINEX; CHAPMAN, 2015; SAUNDERS et al, 2004; SUMI; KOJIMA; 

GOTO, 2018; DOSEK et al, 2007; KIM et al, 2021; RABERIN et al, 2021).  

Com base nesta proposição, cientistas do esporte enxergaram uma importante 

forma de proporcionar melhorias da performance aeróbia de atletas em geral 

(NUMMELA et al, 2020). Em vista disso e das dificuldades associadas aos desafios 

práticos e logísticos de se treinar em altitudes reais (COPPEL et al, 2015), a partir da 

década de 90 em especial, uma variedade de dispositivos/ ambientes foram desenvolvidos 

a fim de utilizar tais resultados positivos para otimizar o treinamento (MAHER; 

FIGUEROA, 2016; PARK et al, 2016).  Dentre eles temos: quarto hipóxico, tendas 

hipóxicas, apartamentos hipóxicos, centro de treinamento hipóxicos e máscaras 

hipóxicas.  

Esses dispositivos e ambientes hipobáricos simulados são utilizados em 

associação com os métodos de treinamento em altitude. As formas de treinamento live 

high-train high (LHTH), live high- train low (LHTL) e live low- train high (LLTH) , 

segundo Wilber (2001) são os métodos contemporâneos mais utilizados para melhorar o  

desempenho esportivo, que podem ser aplicados via hipóxia hipobárica ou normobárica, 

dependendo da abordagem utilizada. Apesar de alguns dispositivos/ ambientes 

hipobáricos simulados terem sofrido inúmeras intervenções, ainda há muitas 

controvérsias sobre seus efeitos e alguns por serem relativamente novos no mercado não 

geram confiabilidade pois a variabilidade de métodos e técnicas são muito amplas, 

tornando difícil uma conclusão precisa. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Schmidt+W&cauthor_id=12471299
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Kim+SW&cauthor_id=33918616
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Diante desses aspectos citados anteriormente, pode-se dizer que para uma melhor 

compreensão desta temática, fazem-se necessários estudos no que diz respeito aos 

dispositivos e ambientes hipobáricos simulados em relação a sua eficácia na melhoria da 

capacidade aeróbia, bem como, quais métodos, técnicas, modalidades e variáveis de 

treinamento mais apropriada para cada ambiente hipobárico simulado. Também a 

associação desses dispositivos com a baixa altitude, quando esse último for de fácil 

acesso, menor custo e propício para o treinamento. 

Sendo assim, esta pesquisa pode ser justificada pela colaboração das necessidades 

atuais tanto dos pesquisadores, quanto dos indivíduos que utilizam esses equipamentos. 

Uma vez que a análise dos artigos se mostra favoráveis é possível indicar para o uso do 

condicionamento físico e com isso aperfeiçoar treinos e desempenho físico daqueles que 

almejam tais metas. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar por meio de uma revisão sistemática estudos que contêm dispositivos 

que simulam ambiente hipobárico, bem como, seus efeitos acerca da capacidade aeróbia 

em indivíduos adultos saudáveis e ativos.  

2.2 Objetivos específicos 

 

• Sugerir novas reflexões acerca de possíveis formas para melhorar a capacidade 

aeróbia com uso de ambientes hipobáricos simulados.  

 

• Apresentar reflexões sobre as variáveis de treinamento (intensidade, volume e 

duração), métodos e níveis de altitude durante o treinamento em altitude. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Hipóxia 

 

A exposição à altitude constitui um grande desafio para o ser humano em geral 

que reside numa cidade com altitudes superiores de 1500m em relação ao nível do mar. 

Tais limitações e dificuldades devem-se, principalmente, pelas alterações na pressão 

atmosférica e na pressão parcial de oxigênio atmosférico (PO2) (ORTIZ-PRADO et al, 

2019). Na altitude a pressão barométrica, que está relacionada com o peso do ar acima de 

um determinado ponto diminui, conforme o aumento da altitude. Assim, tal ambiente é 

denominado de hipobárico (pressão atmosférica baixa) (KENNEY; WILMORE; 

COSTILL, 2020). 

Os mesmos autores relatam que, no entanto, a porcentagem de gases no ar 

permanece constante independente da altitude. Contudo, a pressão parcial desses gases 

sofre redução de acordo com a queda da pressão atmosférica, isso gera uma deficiência 

de oxigênio ambiente e consequentemente produz uma série de efeitos a níveis teciduais 

(PEACOCK, 1998) e por sua vez influenciará no desempenho físico. Essa baixa 

concentração de PO2 no ar (pouco oxigênio) é denominada hipóxia (CONNETT et al, 

1990). 

Na literatura existe uma classificação para delimitar a altitude com relação a suas 

respectivas mudanças acentuadas. Próximo ao nível do mar (500 m), baixa altitude (até 

2000m), moderada (2000 a 3000 m), alta (3000 a 5500m) e extrema (> 5500m) 

(BÄRTSCH; SALTIN; DVORAK, 2008; MALLET et al, 2021). A partir de 1500m os 

efeitos da altitude se mostram mais notáveis, entretanto, a aclimatação neste nível pode 

ser útil. Conforme se ascende os sintomas tendem a piorar e agravar o desempenho físico 

e a aclimatação já não é tão eficiente assim (BÄRTSCH; SALTIN; DVORAK, 2008). 

Além da altitude real que representa um ambiente hipobárico, a redução da 

pressão barométrica e da fração inspirada de oxigênio (FiO2), feita com equipamentos 

específicos, são simuladores artificiais de altitude, que reduzem PO2 e leva a hipóxia 

sanguínea (OLIVEIRA et al, 2017). A hipóxia hipobárica (HH) é aquela que ocorre 

redução da pressão barométrica, como acontece em altitude natural ou em câmaras de 

descompressão que simulam a altitude, destarte, não se manipula a fração de oxigênio 

inspirado (CARVALHO, 2015; SINEX; CHAPMAN, 2015; OLIVEIRA et al, 2017). Por 

outro lado, na hipóxia normobárica (HN) há redução na fração inspirada de oxigênio 
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(FiO2) (SINEX; CHAPMAN, 2015; OLIVEIRA et al, 2017), mediante a inserção de 

nitrogênio ou filtração de oxigênio, dessa maneira a pressão atmosférica não é alterada 

(WILBER, 2007). Ambos os modelos de hipóxia proporcionam a redução de O2 para os 

tecidos acarretando na diminuição da saturação de O2 arterial (ORTIZ-PRADO et al, 

2019). 

 

3.2 Hipóxia no exercício e alterações no organismo 

 

Para manter o metabolismo muscular em repouso existe uma transferência 

contínua de O2 do ar para as células musculares (CALBET; LUNDBY, 2009), no qual a 

captação pulmonar e o transporte de O2 é realizado pelas hemácias (PANDEY; RIZVI, 

2010). No exercício físico a necessidade de O2 aumenta, conforme o trabalho muscular, 

levando ao limite o sistema de transporte de O2 em exercício máximo (CALBET; 

LUNDBY, 2009). À medida que a disponibilidade de O2 para os músculos diminui, a 

capacidade do exercício cai, limitando o sistema aeróbio e ativando o anaeróbio. Como 

em altitude a concentração de O2 diminui, do mesmo modo que a sua transferência para 

o músculo em ação, o desempenho se torna inferior com menor consumo de O2 

(CALBET; LUNDBY, 2009). No entanto, para contornar esse processo estressor 

provocado pela altitude, o corpo reage fazendo ajustes e novas respostas ventilatórias e 

cardíacas são desencadeadas para neutralizar a queda de distribuição de O2 para os tecidos 

(PEACOCK, 1998; HOOPER; MELLOR, 2015).  

Tais alterações são sinalizadas pelos quimiorreceptores periféricos dos corpos 

carotídeos que são sensíveis a baixa PO2 (LAHIRI, 2011). Inicialmente ocorre o aumento 

da ventilação minuto (hiperventilação) e da frequência cardíaca (FC), por conseguinte, o 

débito cardíaco (Q) também se eleva (MALLET et al, 2021). Concomitantemente ocorre 

uma redução do volume plasmático, em razão da perda de água pela ventilação 

aumentada, transpiração e produção de urina, contribuindo para uma hemoconcentração, 

que ajuda a manter a saturação de hemoglobina arterial (PEACOCK, 1998; NAEIJE, 

2010). 

Como resultado da hiperventilação temos um aumento da pressão arterial de 

oxigênio (PaO2), em virtude da queda de pressão parcial de gás carbônico (PCO2). Essa 

diminuição do PCO2 gera a alcalose respiratória, que é compensada pela excreção renal 

de bicarbonato de sódio (ZOUBOULES et al, 2018). Além do aumento da PaO2, a 
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hiperventilação consegue melhorar a oxigenação do sangue com outro mecanismo, 

mediante o deslocamento para a esquerda da curva de dissociação de hemoglobina de O2 

(CALBET; LUNDBY, 2009).  

As respostas fisiológicas cardiovasculares (FC, Q) em exercício submáximo são 

iguais às do repouso (BASUALTO-ALARCÓN et al, 2012). Com relação às respostas 

fisiológicas da hipóxia associado ao exercício máximo, tanto a FC, quanto o volume 

sistólico sofrem redução (NAEIJE, 2010). Por sua vez o Q em conjunto o gradiente de 

difusão reduzido interfere diretamente no O2 tecidual. (KENNEY; WILMORE; 

COSTILL, 2020) 

Saunders, Pyne e Gore (2009) cita como umas das consequências da exposição 

aguda no desempenho a redução do VO2max, decorrente da queda da saturação de 

oxigênio arterial (SaO2) (WEHRLIN; HALLÉN, 2006). Alguns estudos apontam essa 

queda do VO2max mais acentuada em indivíduos já treinados (WOORONS et al, 2005). 

Calbet et al. (2002) demonstrou que o VO2max pode ser reduzido em até 50% em relação 

ao nível do mar, de acordo com o grau de hipoxemia. Além disso, este mesmo autor inclui 

outros fatores responsáveis pela redução do VO2max (FiO2 reduzida, o comprometimento 

da troca gasosa pulmonar e a queda de VO2 máx).  

No estudo de Deb et al. (2017) mostrou que a hipóxia aguda provoca um efeito 

negativo em exercícios com duração superior a dois minutos, tal reação se deve a 

necessidade do substrato energético da via oxidativa que sustenta as atividades de longa 

duração e se encontra limitada. No entanto, em exercícios anaeróbicos, com duração 

inferior a dois minutos, a hipóxia não interferiu negativamente, pelo contrário, em alguns 

estudos ela se mostra benéfica no desempenho desencadeada pela menor resistência 

aerodinâmica advinda da pressão barométrica reduzida presentes em altas altitudes 

(CAMACHO-CARDENOSA et al, 2020) 

Para melhorar o desempenho em exercícios de resistência, vários autores sugerem 

realizar uma aclimatação, seja para competir em altitude ou ao nível do mar (LEVINE; 

STRAY-GUNDERSEN, 2006; CHAPMAN et al, 2016). Segundo Musa, Beidleman e 

Fulco (2010) a aclimatação é um acúmulo de adaptações fisiológicas que compensam a 

baixa PO2 do ambiente, geralmente ocorre quando o indivíduo se expõe de maneira 

crônica na altitude. A partir desse processo o débito cardíaco (Q) e fluxo periférico do 

sangue retornam ao normal, no entanto, a ventilação e a frequência cardíaca (FC), e as 

pressões sanguíneas continuam elevadas (MALLET et al, 2021). 
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É recomendado uma aclimatação de 2 a 5 dias e no mínimo duas semanas para 

competições em baixas e grandes altitudes, respectivamente, a fim de alcançar um 

determinado desempenho máximo (BÄRTSCH; SALTIN; DVORAK, 2008) 

Uma das adaptações hematológicas mais relevantes com a exposição crônica em 

altitude é o aumento da produção de hemácias. A hipóxia tecidual incita a liberação de 

eritropoetina (EPO) pelos rins, por meio do fator indutível de hipóxia (HIF) 

(JELKMANN, 2003; WINDSOR; RODWAY, 2007). A EPO é o hormônio glicoprotéico 

responsável pela estimulação da eritropoiese na medula óssea e aumento do volume 

concentrado de hemácias (JELKMANN, 2003). Com o tempo há um ganho líquido nos 

glóbulos vermelhos, resultando no aumento da massa das hemácias, e consequentemente 

na concentração de hemoglobina, portanto, na capacidade de transporte de O2 para os 

tecidos (HOOPER; MELLOR, 2011).  

Mesmo com a aclimatação e o restabelecimento do conteúdo arterial de O2 com o 

aumento dos glóbulos vermelhos, o VO2máx não fica equivalente aos valores do nível do 

mar (CALBET; LUNDBY, 2009). 

Hooper e Mellor (2011) apontaram a viscosidade do sangue como um ponto de 

compensação, já que a resistência do fluxo sanguíneo aumentada diminuiria essa 

distribuição. Porém, para muitos atletas e treinadores esse processo hematopoiético 

parece surtir efeito no desempenho físico, quando se realiza um período de aclimatação 

em altitude real ou artificial e logo em seguida desce para competir ao nível do mar 

(LEVINE, 2002; WILBER, 2007). No entanto, é necessário que a dose hipóxica seja 

suficiente para garantir a eritropoiese (LEVINE; STRAY-GUNDERSEN, 2006). 

Além do aumento de concentração de hemácias, outros aspectos decorrentes da 

exposição hipóxica, relacionados com à melhoria do desempenho aeróbico, também 

sofrem alterações, sejam elas centrais ou periféricas (MILLET et al, 2010). Como 

alteração periférica podemos citar a economia de exercício, que é a quantidade de energia 

por unidade de distância (KIM et al, 2021). A maior produção de ATP por mol de O2 e 

um nível de ATP menor em um determinado exercício submáximo, são dois fatores 

principais atrelados ao seu aumento, conforme demonstrado por Park, Park e Lim (2019) 

e Kim et al. (2021). Outro aspecto central seria o sistema hemodinâmico que desempenha 

uma relação direta com o desempenho físico, quando analisada sua disponibilidade de O2 

e capacidade de uso. A função hemodinâmica está ligada à atividade do fluxo sanguíneo 

em condições sistêmicas e seu fornecimento de O2, por meio de ajustes do organismo e 

do ambiente (KIM et al. 2021).  
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Não são somente essas três mudanças citadas no texto acima, que contribuem para 

melhorias na capacidade aeróbia quando o indivíduo se submete ao treinamento físico em 

hipóxia. Outros ajustes bioquímicos e estruturais são investigados e abordados na 

literatura como indutores de tal melhoria, destacando regulação do equilíbrio ácido-base, 

aumento da atividade da enzima glicólise, densidade mitocondrial, densidade capilar, área 

transversal do músculo esquelético, capacidade aeróbia máxima e atividade neural. 

(GORE; CLARK; SAUNDERS, 2007; SINEX; CHAPMAN, 2015). 

Paralelamente a essas mudanças que interferem diretamente na aptidão aeróbia, 

temos ajustes que indiretamente comprometem ou melhoram o treinamento hipóxico. 

Para Raberin et al. (2021) o estresse oxidativo (EO) é descrito como desequilíbrio entre 

os sistemas pró-oxidantes e antioxidantes, devido ao aumento de espécies reativas de O2. 

O próprio exercício físico proporciona um EO ao organismo (POWERS et al, 2020), em 

exposição hipóxica ele se torna mais acentuado (DOSEK et al, 2007). A hipoxemia 

modifica a eficácia do sistema antioxidante em decorrência do processo de espécies 

reativas de O2 elevado, que pode exceder a propriedade de defesa e danificar as 

macromoléculas (DOSEK et al, 2007). Outra mudança seria sobre a eficiência bruta, que 

corresponde à porcentagem de energia metabólica que entra, transformada em energia 

mecânica.  Alguns autores sugerem que as alterações no sistema respiratório e da potência 

no VO2max acarretam em diminuição da GE em exercícios na altitude (VAN ERCK et 

al, 2019; NOORDHOF et al, 2013). 

 

3.3 Dispositivos/ambientes e métodos de treinamento hipóxico 

 

Visto que a hipóxia pode otimizar o desempenho através do maior aporte de O2 

no sangue, decorrente do aumento da concentração de hemácias, além de outras alterações 

não hematológicas, o interesse de atletas e treinadores sobre o treinamento hipóxico 

ganhou novos olhares. Como realizar o treinamento em altitude natural é mais difícil, em 

virtude da logística, tempo, custo (COPELL et al, 2015) e outras demandas, não demorou 

muito a surgir equipamentos tecnológicos que são capazes de simular hipóxia como 

alternativa mais acessível até mesmo cômoda para seus usuários (COPPEL et al, 2015; 

PARK et al, 2016). Além de dispositivos e ambientes hipobáricos simulados, 

simultaneamente diversos métodos de treinamento hipóxicos foram desenvolvidos com o 

propósito de obter resultados mais significativos (WILBER, 2001). 
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O método de treinamento live high- train high (LHTH) é considerado o 

treinamento clássico de altitude. Nessa abordagem é necessário viver e treinar em altitude, 

seja natural ou simulada, com o fim de aumentar o volume de hemácias, e ao nível do 

mar o VO2máx, obtendo melhora na capacidade aeróbia (WILBER, 2007). Alguns 

autores sugerem um tempo de duas/três semanas no mínimo para garantir adaptações 

fisiológicas (SINEX; CHAPMAN, 2015), em competição na altitude e nível do mar, 

respectivamente. Uma altitude ideal seria de 1800 a 2500 m, pois, inferior a essa altitude 

corre o risco de não obter as alterações necessárias e superior, há maior probabilidade de 

causar riscos ao atleta (SAUNDERS; PYNE; GORE, 2009). Porém, esse método conta 

com uma limitação importante que é a dificuldade de se manter a mesma intensidade de 

treinamento daquelas executadas ao nível do mar (PARK et al, 2016). Na literatura se 

encontram vários estudos acerca deste método (BONNE et al, 2014; SHARMA et al, 

2017). 

Na década de 90, Levine e Stray-Gundersen (1997), desenvolveram a abordagem 

live high- train low (LHTL), que consiste em viver em altitude, mas treinar em ambientes 

próximos ao mar. Diferente do LHTH, esse método visa agregar os benefícios 

hematopoiéticos mais a manutenção da intensidade de treinamento e fluxo de O2 sem 

prejudicar o desempenho já existente (LEVINE; STRAY-GUNDERSEN, 2006; 

WILBER, 2007; BEJDER; NORDSBORG, 2018). Millet et al. (2010), aponta como 

altitude ideal dessa abordagem os valores entre 2200 e 2500 m para induzir a aceleração 

de eritropoiese com duração de quatro semanas e no máximo de 3100 m para variáveis 

não hematológicas, sendo abaixo de três semanas tempo suficiente para tais alterações. 

Esses dados corroboram com as indicações propostas por Levine e Stray-Gundersen 

(2006), que também aconselham não utilizar uma altitude superior por aspectos 

secundários da aclimatação. 

Por último temos o método live low-train high (LLTH), que corresponde viver em 

ambientes normobáricos e treinar na altitude, essa abordagem conforme Wilber (2007) 

descreve se divide em treinamento hipóxico intermitente (IHT) e exposição hipóxica 

intermitente (IHE). No IHT são realizadas breves exposições hipóxicas associado a 

sessões de treinamento físico, enquanto o IHE é somente uma curta exposição, ambos 

têm alternância hipóxia e normóxia (MILLET et al, 2010). Alguns autores citam que por 

ter menor tempo de exposição, custo e esforço, essa abordagem gera interesse por parte 

dos atletas em relação aos outros dois métodos (MCLEAN; GORE; KEMP, 2014). 

Entretanto, por sua exposição ser em torno de três horas e de duas a cinco sessões por 
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semana, ela não é capaz de induzir uma adaptação eritropoiética, logo suas mudanças são 

não hematológicas (PARK; SHIN; LIM, 2018). 

Quanto aos dispositivos e ambientes hipobáricos simulados foram desenvolvidos 

equipamentos desde os menos robustos, como a máscaras de restrição de ar, até os que 

são mais complexos como os quarto hipóxico, tendas hipóxicas, apartamentos hipóxicos, 

centro de treinamento hipóxicos, que necessitam de mecanismos específicos para simular 

altitude. 

Dentre eles a máscara de treinamento de elevação (MTE) se torna um modelo 

mais econômico e de fácil uso quando se pratica exercício físico, além de servir como 

aclimatizador antes do ingresso em altitudes elevadas (WARREN; SPANIOL; 

BONNETTE, 2017). A máscara possui mecanismos como válvulas de fluxo e tampas de 

resistência ajustáveis, que limita a quantidade de ar para seu interior e, consequentemente, 

ao pulmão (VOLKOV; MIROSHNIKOV; FORMENOV, 2019; WARREN; SPANIOL; 

BONNETTE, 2017). Apesar de ser uma aparente alternativa para o propósito em questão, 

pesquisas mostram que a ETM não induz a hipóxia, nem estimula alterações 

hematológicas, sendo avaliado mais como um dispositivo de treinamento respiratório 

(PORCARI et al, 2016). Outro dispositivo é uma máscara que recebe uma mistura gasosa 

por meio de um cilindro ou gerador, denominada de máscara de hipóxia normobárica 

(CARVALHO, 2015).  

Os outros ambientes hipobáricos simulados vão se dividir quanto ao tipo de 

hipóxia, ou seja, hipobárica ou normobárica. Aqueles ambientes de HH utilizam o sistema 

de retirada de pressão do ambiente, resultando na diminuição de pressão de O2, como 

exemplo a câmara hipobárica. Segundo Carvalho (2015) são utilizadas válvulas de vácuo 

na remoção da pressão do interior da câmara. Esse modelo reproduz exatamente os efeitos 

da altitude real (CARVALHO, 2015). 

         Um exemplo de ambientes hipobáricos por HN, é o apartamento hipóxico por 

diluição de nitrogênio, esse equipamento foi desenvolvido por finlandeses com a 

finalidade de se conseguir um ambiente hipóxico, já que as características geográficas de 

alguns países não permitem altitudes elevadas (RUSKO, 1996). A pressão barométrica 

desse ambiente continua igual, todavia, a fração inspirada de O2 é diminuída, para isso é 

necessário retirar o ar do ambiente e introduzir nitrogênio comprimido no sistema de 

ventilação (WILBER, 2001, 2007).  

 Wilber (2001, 2007) apresenta outro modelo de ambiente hipobárico simulado 

projetado por meio da filtração de O2, correspondendo a uma casa/ apartamento ou 
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barraca hipóxica. Nesse ambiente é utilizado uma membrana que filtra o oxigênio de um 

determinado lugar, reduzindo a concentração molecular desse gás. Posteriormente, esse 

gás é bombeado por um gerador para o apartamento ou barraca, conseguindo assim um 

ambiente hipóxico normobárico (WILBER, 2001, 2007). 

Tanto os ambientes simulados de HH, quanto os HN, possuem alto grau de 

precisão e eficiência, entretanto, alguns autores analisam se esses simuladores de altitude 

realmente induzem a hipóxia e se seus efeitos são compatíveis e correspondentes com as 

mudanças de altitude real (CONKIN; WESSEL, 2008; WOODS et al, 2017).  Posto isso, 

observamos que há vários métodos e dispositivos para o treinamento em hipóxia, o que 

abre lacunas nas metodologias e deixam resultados controversos. 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão bibliográfica sistemática sendo 

estruturada de acordo com as normativas sugeridas pela Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (PAGE et al, 2021). Segundo estes 

autores, a revisão sistemática consiste em uma importante forma de síntese do 

conhecimento possibilitando a visualização de forma objetiva de conclusões obtidas em 

vários estudos, além de evidenciar possíveis lacunas ainda não preenchidas na literatura 

científica.  

Primeiramente, foi realizado um levantamento dos artigos científicos publicados 

a partir de 1º de janeiro de 2010 até 27 de outubro de 2020 existentes na base de dados 

National Library of Medicine databases – the National Institutes of Health (PubMed), 

utilizando os descritores em inglês simulated altitude e exercise.  

A base de dados PUBMED é uma plataforma de pesquisa gratuita, sob a 

responsabilidade do National Library of Medicine, relacionada à literatura biomédica e 

áreas afins. Possui mais de 32 milhões de citações e resumos que contribuem na busca de 

materiais acadêmicos, além de informações relevantes para melhorar a saúde.  (NLM, 

2021). 

Os critérios de inclusão utilizados no presente estudo foram: (1) artigos que 

contêm indivíduos adultos saudáveis e ativos; (2) artigos com a presença de adultos não 
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residentes de locais de altitudes; (3) artigos que utilizaram exercício/treinamento físico 

aeróbio; (4) artigos nos quais estivem presente ambiente hipobárico simulado e; (5) 

artigos científicos publicados e disponíveis no formato completo nas bases de dados e 

períodos mencionados.  

Não foram incluídos no presente estudo: (1) artigos de revisão analítica, meta-

análise ou sistemática; (2) artigos publicados fora do período mencionado; (3) artigos 

com grupo amostral que incluía crianças, adolescentes e idosos; (4) artigos nos quais os 

participantes eram classificados com nível de atividade física de sedentário e atletas; (5) 

artigos com metodologias cuja intervenção não incluía a participação de exercícios físicos 

aeróbios e; (6) artigos onde os participantes que residiam em altitude. 

A busca dos artigos ocorreu de forma conjunta na base pelos dois pesquisadores, 

utilizando os descritores simulated altitude e exercise, no banco de dados PUBMED. 

Seguindo o protocolo pré-determinado para revisões sistemática (PAGE et al, 2021), 

foram analisados os títulos dos periódicos pelos dois integrantes da pesquisa de forma 

separada. Os artigos encontrados foram dispostos em uma planilha de dados (Microsoft 

Excel versão 2019) tendo as colunas dispostas pelo título, ano, perfil amostral (idade, 

sexo) e existência de alguma morbidade. Além disso, foram definidas duas colunas como 

sendo apto e não apto sendo em ambas necessária a justificativa para a inclusão ou 

exclusão. Após a primeira análise dos artigos, seguiu-se para a próxima etapa, na qual foi 

realizada a análise por resumo dos estudos selecionados, utilizando-se dos mesmos 

procedimentos iniciais. Por último, foi realizada a leitura completa dos textos e aqueles 

que atenderam os critérios de inclusão foram incluídos na revisão. 

Em todas as etapas de seleção e inclusão dos estudos, foram realizadas pelos dois 

pesquisadores de forma separada (Carvalho, C.D e Vieira, V.S.)1, os artigos que 

obtiveram opiniões distintas para a sua inclusão ou exclusão, foram analisados por uma 

terceira pessoa (de Oliveira, A)2, sendo sua opinião considerada como definitiva por se 

tratar do pesquisador de maior experiência na área, sendo o número de artigos incluídos 

para a devida análise. 

 
1
 Discentes autores do trabalho em questão. 

2
 Docente orientador. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi, por meio de uma revisão sistemática, analisar 

os estudos que utilizaram ambientes hipobáricos simulados na melhoria da capacidade 

aeróbia de indivíduos adultos ativos aparentemente saudáveis. 

Conforme a metodologia apresentada, o presente estudo resultou na identificação 

de 245 artigos envolvendo os descritores mencionados, não sendo encontrado estudos 

duplicados, tendo em vista a busca de artigo ter ocorrido em apenas um apenas um banco 

de dados. Após a análise por títulos e resumos o pesquisador A selecionou 31 estudos 

para a leitura completa dos artigos, enquanto o pesquisador B, selecionou 32 artigos. 

Destes, 10 estudos se mostraram divergentes quanto a sua inclusão ou exclusão, sendo 

encaminhados para o terceiro avaliador. Ao observar a figura 1, e tendo como 

embasamento a metodologia proposta por Page et al. (2021), 32 estudos foram 

considerados elegíveis dentro do objetivo proposto para a análise de seu texto na forma 

completa, sendo o restante excluídos da seleção. 

Após tal seleção, 24 artigos dos 32 selecionados foram removidos, tendo em vista 

tratar-se de: (1) estudos com sujeitos atletas, sedentários, crianças (n=17); (2) estudo com 

intervenção que não envolvia exercícios aeróbios (n=1) e; (3) outros (n=6). Desta forma, 

oito artigos foram considerados elegíveis e incluídos para a análise nesta revisão, sendo 

estes dispostos em uma tabela para análise do objetivo, perfil amostral, metodologia, 

resultados e conclusão (Tabela 1). No que diz respeito à amostragem dos trabalhos, pode-

se dizer que esses foram compostos por adultos jovens com faixa etária entre 20 e 40 

anos, sendo que cinco estudos avaliaram somente os indivíduos do sexo masculino 

(DEBEVEC et al, 2014; FAULHABER et al, 2020; NEYA et al, 2013; SELLERS et al, 

2016; VAN ERCK et al, 2019) e três utilizaram amostra com ambos os sexos (NETZER 

et al, 2017; PARK; SHIN; LIM, 2018) (JUNG et al, 2019). Além disso, o número 

amostral destes estudos variou entre 6 (NETZER et al, 2017) e 21 participantes (VAN 

ERCK et al, 2019). 
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Figura 1- Fluxograma de elegibilidade dos estudos, segundo critérios Prisma.
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Conforme descrito por Kenney, Wilmore e Costill (2020), sabe-se que o sexo 

influencia as respostas fisiológicas durante o exercício físico. Ao examinar a análise dos 

parâmetros cardiovasculares, nota-se menores valores de volume sistólico e sanguíneo no 

público feminino. Tal diferença, segundo os mesmos autores, está relacionada a uma 

menor estrutura anatômica do coração neste público quando comparado aos homens. 

Sendo assim, espera-se que as mulheres ao apresentarem tais alterações, necessitam de 

uma maior sobrecarga cardiovascular, principalmente em ambientes hipobáricos. No 

entanto, no estado de repouso, um estudo feito por Boos et al. (2016), sobre os efeitos do 

sexo nas respostas cardiopulmonares à hipóxia normobárica aguda, não mostrou interação 

entre a hipóxia e o sexo em repouso. Em outro estudo, Burtscher et al. (2018) relata que 

as respostas fisiológicas e do desempenho foram semelhantes entre homens e mulheres 

em altitude, apenas sutis diferenças na extensão e curso do tempo de aclimatação foram 

percebidas. 

Nos estudos de Jung et al. (2019) e Park, Shin e Lim, (2018), utilizando 

amostragem contendo tanto homens, quanto mulheres, o fator sexo não interferiu nos 

parâmetros avaliados ratificando os achados no estudo em repouso. Já em Netzer et al. 

(2017), foi observado um aumento na saturação periférica de oxigênio em mulheres na 

altitude de 3500 m em hipóxia hipobárica (HH) comparado à hipóxia normobárica (HN), 

sendo para o sexo masculino, tanto em HH quanto HN. Segundo os autores, esse aumento 

está relacionado com os maiores níveis de progesterona, levando a um aumento do 

impulso respiratório. 

Ao analisar a idade dos participantes dos estudos selecionados, percebe-se a 

hegemonia na participação de um público classificado, segundo Gallahue e Ozmun 

(2005) como adultos jovens. Tal seleção está atrelada a uma série de fatores, dentre eles: 

melhor faixa etária para alcance de picos de desempenho e das medidas fisiológicas 

(MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016), menor risco de ocorrências graves advindas da 

exposição a diferentes ambientes, menor número de prevalência de comorbidades que 

poderiam influenciar os achados encontrados (BRASIL, 2021). No entanto, embora tais 

fatores sejam importantes para a realização de uma pesquisa com tais objetivos, um 

estudo proposto por Levine; Zuckerman e Defilippi (1997) mostrou que o efeito da 

exposição em altas altitudes em idosos eram semelhantes aos dos jovens, tanto de forma 

aguda quanto de forma crônica. Contudo, o mesmo estudo evidenciou que a exposição
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Tabela 1: Descrição dos objetivos, gênero, idade, metodologia, resultados e conclusão dos artigos selecionados: 

 
AUTORES OBJETIVO AMOSTRA METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSÃO 

Neya, 

et al.  

(2012)¹ 

Quantificar as mudanças de 

Hbmass e VO2max após 

treinamento combinado 

com exposição noturna a 

3000 m.  

14 ♂ 

21± 2 

TF de 22 dias: Gr. AS (3000m; n=7): 

10h/noite (21 noites) e Gr. CON 

(1300 m; n=7).  EF: 12 a 18 km/h por 

20 min [(+1 km/h/ → 20 km/h (1%)]. 

ALT > CON: ↑ VO2max 

absoluto e tendência de ↑ na 

Hbmass absoluta, EPO nos dias 1 e 

5 em altitude. 

Combinação da AR 

e  

AS aumentou 

Hbmass e o VO2máx. 

 

Debevec,  

et al. 

(2014)² 

Mudanças em marcadores 

de EO (10 dias de HN com 

ou sem TF diário). 

14  ♂ 

HCE: 25,8 

(2.4) 

HCS: 24,8 

(3,1) 

TF de 10 dias: 

HCE (AS 4000m; n=8); 

HCS (n = 6).  2 h TF diário: 50 % da 

PAmax hipóxica. 

HCE: ↑ PAmax, SOD, CAT e 

FRAP (P1),  ↓ AOPP (P2) 

HCS: ↑nitrotirosina (P1) e AOPP  

(P2) 

 TF atenuou o EO 

induzido na 

exposição à HN. 

Sellers,  

et al.  

(2016) ³ 

Efeito de MTE na aptidão 

anaeróbia e aeróbia. 

17 ♂ 

19,47(1,2) 

TF de 6 sem: 

Gr. MTE (AS: 2.743,2 m; n= 9) e Gr. 

COM (NM; n=8). 

TFRES, TFBAS: 4 sessões/sem. 

Valores semelhantes entre os 

grupos (VO2max e tempo de 

exaustão). 

A MTE não 

apresentou 

benefícios quanto à 

aptidão anaeróbia e 

aeróbia. 

Park, 

et al.  

(2018) 4 

O TFIT em HN na 

capacidade aeróbica e 

anaeróbica. 

10 ♂ 

22,9 (3,9) 

10 ♀ 

22,5 (2,6) 

TF de 6 sem: Gr.CON( NM; n=10) 

Gr. IHT (AS: 3000 m; n=10). 

EF: 80% FCmáx; 30 min e 90% da 

FCmáx (10rep) 

Gr. IHT: ↓ VO2, VCO2 HHb e 

Lac; ↑ O2Hb, TOI, VO2max e 

400 m/CR Gr. CON: ↓ Lac 

A HN melhorou a 

eficácia do 

exercício aeróbio. 

♂: sexo masculino; ♀sexo feminino; NM: normóxia; HH: hipóxia hipobárica; HN: hipóxia normobárica; AS: altitude simulada; AR: altitude real; ALT: altitude; EF: exercício físico; 

TF: treinamento físico; Gr. Grupo; CON: controle; VO2max: consumo máximo de oxigênio; VO2: consumo de oxigênio; MTE: máscara de treinamento de elevação; FC: frequência 

cardíaca; SpO2: nível de saturação de oxigênio. ¹ HBmass: massa de hemoglobina; EPO: eritropoietina;  ² EO: estresse oxidativo, HCE: confinamento hipóxico com exercício; HCS: 

confinamento hipóxico sedentário; PAmax: potência aeróbia máxima SOD: superóxido dismutase; CAT: catalase; FRAP: poder antioxidante redutor de ferro; AOPP: produtos de 

proteína de oxidação avançada; P1: imediatamente antes do retorno à normóxia após 10 dias ; P2:  após as primeiras 24 horas de volta à normóxia;   ³ TFRES: treinamento de resistência; 

TFBAS: treinamento básico;  4 TFIT : Treinamento intermitente; IHT: treinamento hipóxico intermitente; FCmáx: frequência cardíaca máxima; VCO2: produção de dióxido de carbono; 

Hhb: concentração de desoxi-hemoglobina e mioglobina; Lac: lactato sanguíneo; O2Hb:concentração de oxi-hemoglobina e mioglobina; TOI: índice de oxigenação tecidual; CR: contra 

relógio;   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neya+M&cauthor_id=23118056
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Debevec+T&cauthor_id=23846158
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sellers+JH&cauthor_id=26356482
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Tabela 1: Descrição dos objetivos, gênero, idade, metodologia, resultados e conclusão dos artigos selecionados (continuação): 

AUTORES OBJETIVO GÊNERO 

IDADE 

METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSÃO 

Netzer,  

et al.  

(2017) 

Comparar caminhada em 

esteira (HN) e uma 

caminhada campo (HH). 

4 ♂ e 2 ♀ 

28.3 ± 8.2 

2 ensaios EF: NH. AS 2800 a 

4200 m e HH. 4205m.  

EF de 7 h: 1,6 km/h e 

inclinação 14,2% e caminhada 

na montanha. 

NH: ↑ SpO2  

HH: ↑ FC 

 

Diferentes respostas nos 

exercícios em HN e HH 

Jung,  

et al. 

(2019) 5 

MTE na hemodinâmica e 

na VFC em repouso. 

9 ♂  28,1± 1,52 

6 ♀  25,3 ± 1,63 

2 ensaios EF: Gr. MTE (AS 

1828 m) e Gr. CON (NM). EF 

(ciclismo): 40 min/ 50% e 70% 

do VO2pico 

MTE: ↑ PAS repouso; ↓ SpO2 

(70% do VO2pico)  

VFC: = 2 ensaios 

Usar um MTE (70% do 

VO2pico) induz hipoxemia 

modesta. 

Van Erck, 

et al. 

(2019)6 

A altitude na GE na 

mesma IRE e PO e a 

altitude na mudança 

de GE no IRE. 

 

21 ♂ 

26 ± 5 

3 testes progressivos máximos 

e 5 testes GE (AS: 0, 1500m e 

2500 m). EF: 100 W + 

↑25W/min (90 rpm) e GE: 55% 

ṖO máxima NM e AS. 

 

Pré-GE / IRE: efeito negativo a 

2500m.  Efeito da ALT na ↓ GE 

no EAI não foi claro. GE / PO: 

ALT resultou em pouca ↓ da 

GE 

A GE ↓ na ALT quando o 

exercício é realizado na 

mesma IRE 

Faulhaber  

et al.  

(2020)7 

Exposição aguda ao NH e 

HH e suas respostas em EF 

submáximo 

8 ♂  

23 ± 3 

3 testes (3.150m) 

 NH e HH, intervalo de 7 dias. 

EF: Ciclismo submáximo (100, 

150 e 200 W) 5 min. 

NH E HH = FC, SpO2 e PSE 

HH: ↑EV (O2), ↑[Lac] 

Respostas equivalentes 

entre NH e HH. 

♂: sexo masculino; ♀sexo feminino; NM: normóxia; HH: hipóxia hipobárica; HN: hipóxia normobárica; AS: altitude simulada; AR: altitude real; ALT: altitude; EF: exercício físico; 

TF: treinamento físico; Gr. Grupo; CON: controle; VO2max: consumo máximo de oxigênio; VO2: consumo de oxigênio; MTE: máscara de treinamento de elevação; FC: frequência 

cardíaca; SpO2: nível de saturação de oxigênio. 5 VFC: variabilidade da frequência cardíaca; PAS: pressão arterial sistólica; VO2pico: consumo pico de oxigênio.  6 GE: eficiência bruta; 

IRE: intensidade relativa do exercício; PO: potência absoluta; Pré-GE: coleta antes do EF; Nmar: nível do mar; EAI: exercício de alta intensidade; AS: altitude simulada;  7 PSE: 

percepção subjetiva do esforço; EV: equivalente ventilatório; O2: oxigênio; [Lac]: concentração de lactato.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Netzer%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28243206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jung%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31223186


14 

 

 

 

de idosos portadores de doença arterial coronariana deveria restringir as atividades nos 

primeiros dias e, assim, garantir o processo de aclimatação. 

Conforme mencionado no objetivo da presente revisão, as amostragens contidas 

nos trabalhos em análise eram compostas por indivíduos ativos aparentemente saudáveis. 

No presente estudo, o termo “aparentemente saudável” foi definido como àqueles(as) 

participantes que não apresentaram quaisquer relatos de doenças pré-existentes, bem 

como, o não uso de medicamentos controlados. No entanto, o termo “saúde”, conforme 

mencionado pela Organização Pan- Americana da Saúde/ Organização Mundial de Saúde 

(OPAS-OMS, 2016), como “um completo estado de bem estar físico, mental e social, não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade”, apresenta-se de uma forma bastante ampla, 

sendo possível observar possível limitação nos estudos quanto ao preenchimento deste 

perfil nos indivíduos avaliados. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010, p. e1078) considera-se 

uma pessoa adulta ativa aquela que “(...) realiza 150 minutos por semana de atividades 

físicas de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de atividade vigorosa, ou a 

combinação entre as mesmas”. No entanto, tais pontos de corte vêm sendo atualizados 

sendo que, atualmente, a mesma organização recomenda a realização de 150 a 300 

minutos por semana ou 75 a 150 minutos por semana para as atividades físicas de 

intensidade moderada e vigorosa, respectivamente (BULL et al, 2020).  

Dos artigos analisados no presente estudo, observa-se o uso de terminologias 

como recreacionalmente ativos, condicionamento físico moderado, treinados 

recreacionalmente, moderadamente treinados, corredores universitários, ciclistas 

treinados. Tais termos ampliam de forma demasiada o devido enquadramento dos 

participantes como “ativos”, sendo considerados perfis que vão desde a prática de um ou 

duas sessões por semana, atendendo o ponto de corte outrora sugerido pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2010); até praticantes de meia e longa distância. Mesmo assim, 

tal critério é importante para a diferenciação das respostas em ambientes NH ou HH entre 

indivíduos sedentários, ativos e atletas. 

De acordo com McArdle, Katch e Katch (2016), os parâmetros cardiovasculares, 

metabólicos e respiratórios são diferentes nos indivíduos sedentários, treinados(ativos) e 

atletas, quando expostos ao exercício físico aeróbio. O aumento do volume sistólico (VS) 

decorrente do exercício físico para pessoas sedentárias e treinadas é menor em relação 

aos atletas. Em contrapartida, a frequência cardíaca (FC) dos indivíduos sedentários 
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acelera rapidamente promovendo um consumo de oxigênio menor, enquanto a FC dos 

atletas sobe menos e o consumo de oxigênio é maior. Como reflexo, tem-se o aumento 

do débito cardíaco (Q) nos atletas advindo principalmente do aumento do VS, sendo esta 

adaptação mais significativa no exercício aeróbio.  

Na altitude as diferenças das aptidões cardiorrespiratórias se mantêm como as 

encontradas em ambientes normobáricos (CAMPOS; COSTA, 1999). Porém, conforme 

apresenta-se em alguns estudos, o efeito da hipóxia aguda em um exercício máximo em 

mulheres treinadas e sedentárias, evidencia-se um maior decréscimo no VO2max e na 

potência máxima em indivíduos treinados em endurance comparado aos indivíduos 

sedentários (WOORONS et al, 2005). A explicação, segundo esses autores, seria devido 

à maior dessaturação arterial advinda da difusão limitada. 

Outro fator importante de controle para a discussão em torno dos trabalhos 

analisados no presente estudo, está na adaptação dos participantes ao ambiente hipobárico 

(aclimatação ou aclimatização).  Dos estudos selecionados, nenhum apresentou 

protocolos neste sentido, sendo no máximo realizado uma sessão para adaptação ao uso 

da máscara de treinamento (SELLERS et al, 2016). Além disso, dois estudos restringiram 

participantes que tivessem sido expostos a elevadas altitudes antes do estudo (DEBEVEC 

et al, 2014; FAULHABER et al, 2020) e, outros dois, definiram como critérios de 

exclusão indivíduos que fizeram treinamento em altitudes elevadas nos 6 meses anteriores 

(NETZER et al, 2017; PARK; SHIN; LIM, 2018). 

Tais cuidados, como pode ser observado por diversos estudos, torna-se relevante. 

As respostas fisiológicas de indivíduos aclimatados/aclimatizados diferem dos não 

aclimatados/aclimatizados. Conforme relato de McArdle, Katch e Katch, (2016), a 

exposição aguda a altitude promove o aumento do impulso ventilatório e do fluxo 

sanguíneo tanto no repouso quanto em atividade física de intensidade submáxima, 

resultando no aumento da FC submáxima. Além disso, tendo em vista a baixa pressão 

atmosférica do ar neste tipo de ambiente, a pressão de oxigênio arterial, tem como 

consequência o aumento da produção de eritropoetina cujo benefício poderá ser melhor 

observado com a aclimatação (JELKMANN, 2003). Desta forma, a não diferenciação do 

perfil amostral neste sentido poderia resultar em análises conflitantes dentro da proposta 

do presente estudo. 

Quanto aos objetivos dos estudos analisados, observa-se, em sua maioria, a 

utilização de parâmetros sanguíneos, cardiovasculares, ventilatórios, estresse oxidativo, 

metabólicos, capacidade aeróbia e de eficiência na execução da performance como 
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variáveis principais e a sua análise em diferentes tipos de altitudes, sendo em ambientes 

reais e ou simulados. 

Tais parâmetros de controle condizem com as principais diferenças nas respostas 

orgânicas neste tipo de ambiente. Conforme descrito por Kenney, Willmore e Costill 

(2020), a exposição aguda a elevadas altitudes é capaz de produzir respostas imediatas 

como o aumento da FC em repouso e submáxima, assim como no volume corrente. Sendo 

assim, percebe-se a importância do acompanhamento destes parâmetros no sentido de 

monitorar as respostas cardiorrespiratórias neste ambiente de baixa pressão atmosférica.  

Quanto ao acompanhamento dos parâmetros hematológicos, a exposição aguda à 

altitude também resulta em redução do volume plasmático, aumento de hematócrito e da 

concentração de hemoglobina (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). Tais alterações, 

promovidas em detrimento da baixa eficiência do organismo em captar oxigênio 

atmosférico em níveis hipobáricos, evidencia a necessidade de seu controle em exercícios 

físicos, haja vista a necessidade de maior demanda respiratória nesta situação.  

Por fim, a análise do metabolismo energético, bem como, os resíduos metabólicos 

resultantes na atividade realizada, podem ser importantes dados para a compreensão da 

performance e rendimento do corpo em elevadas altitudes. Neste caso, a verificação de 

uma maior ou menor prevalência de um metabolismo, assim como, a constatação de uma 

variação da eficiência na execução da atividade proposta pode indicar o quão influente é 

o ambiente hipobárico. 

Visando subdividir as formas metodológicas para o entendimento do impacto do 

uso de máscaras que possibilitem o efeito de um ambiente hipobárico, observa-se que 

dentre os estudos selecionados, dois trabalhos usaram máscara de treinamento de 

elevação (JUNG et al, 2019; SELLERS et al, 2016), cinco utilizaram 

ambiente/câmara/instalação hipóxia hipobárica ou normobárica (DEBEVEC et al, 2014; 

FAULHABER et al, 2020; NETZER et al, 2017; NEYA et al, 2013; PARK; SHIN; LIM, 

2018) e um usou uma máscara conectada a uma bolsa de ar (VAN ERCK et al, 2019).  

A máscara de treinamento de elevação (MTE) se torna um modelo mais 

econômico e de fácil uso quando se pratica exercício físico, além de servir como 

aclimatizador antes do ingresso em altitudes elevadas (WARREN; SPANIOL; 

BONNETTE, 2017). Tal equipamento limita a quantidade de ar que entra na máscara, por 

meio de válvulas de fluxo e tampas de resistência ajustáveis e, consequentemente, ao 

pulmão (VOLKOV; MIROSHNIKOV; FORMENOV, 2019; WARREN; SPANIOL; 

BONNETTE, 2017).  Apesar de ser uma aparente alternativa para o propósito em questão, 
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a falta de pesquisas com MTE em relação à capacidade aeróbica e com diferentes 

modalidades de treinamento constitui fator limitador para observar a possível eficácia na 

simulação hipóxica (BIGGS et al, 2017; MAHER; FIGUEROA, 2016).  

O treinamento usando câmaras e instalações hipóxicas consiste na retirada de 

pressão do ambiente (CARVALHO, 2015) enquanto tendas de hipóxia normobárica 

visam simular altitude por via de inserção de nitrogênio ou filtração de oxigênio 

(WILBER, 2007). Neste caso tal simulação apresenta grande possibilidade de precisão e 

de eficiência, sendo, no entanto, o custo elevado devido ao seu alto padrão de 

desenvolvimento e tecnologias sendo seu principal limitador (WILBER, 2007; 

CARVALHO, 2015).  

Dos estudos selecionados, quatro foram conduzidos sobre o efeito do treinamento 

em altitude (DEBEVEC et al, 2014; NEYA et al, 2013; PARK; SHIN; LIM, 2018; 

SELLERS et al, 2016), sendo os demais referentes ao exercício em altitude (NETZER et 

al, 2017; JUNG et al, 2019; VAN ERCK et al, 2019; FAULHABER et al, 2020).  

Dentre os estudos que realizaram treinamento em altitude, Neya et al. (2013) e 

Debevec et al. (2014) usaram maior tempo de exposição à hipóxia, totalizando mais de 

200 horas. No estudo de 2013, foi utilizado como metodologia de treinamento o live high- 

train low (LHTL), na qual os participantes viveram em altitude real de 1300 a 1800 m, 

mais 10 horas de exposição noturna à hipóxia simulada de 3000 m, salientando que neste 

trabalho não foi informado o tipo de ambiente simulado utilizado, HH ou HN. 

A LHTL é uma das abordagens utilizadas para simular a altitude, projetada com 

base nos estudos de Levine e Stray-Gundersen na década de 90 (LEVINE; STRAY-

GUNDERSEN, 1997). Ela baseia-se no princípio de obter benefícios concomitantes do 

aumento no volume dos glóbulos vermelhos e da manutenção da intensidade do 

treinamento oferecida pelo nível do mar (WILBER, 2007; BEJDER; NORDSBORG, 

2018). Segundo Millet et al. (2010), o tempo ideal na altitude para induzir a aceleração 

de eritropoiese é de 4 semanas, enquanto abaixo de 3 semanas são suficientes para efeitos 

positivos na mudança de economia, tamponamento muscular, recuperação ventilatória 

hipóxica, entre outros. Já o estudo de Neya et al. (2013), demonstrou um aumento do 

VO2máx e tendência de aumento de massa de hemoglobina (Hbmass) com 3 semanas de 

treinamento. 

O estudo de Debevec et al. (2014) condicionou seus participantes a uma hipóxia 

contínua simulada de 4000 m por 10 dias, confinando-os em uma instalação hipóxia 

normobárica. Levando em consideração os aspectos metodológicos do treinamento 
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utilizado, classificamos este estudo como uma abordagem live high- train high (LHTH). 

No método LHTH os indivíduos vivem e treinam em altitude, seja ela natural ou 

simulada, com uma exposição contínua podendo durar dias ou semanas (LIZAMORE; 

HAMLIN, 2017). Conforme apresentado por Saunders, Pyne e Gore (2009) são 

necessárias mais de 3 semanas e com uma altitude superior a 2000 m, para a obtenção de 

adaptações fisiológicas no desempenho com o treinamento LHTH. Além disso, uma das 

limitações desse método é a realização de treinamento com intensidades mais baixas 

comparadas ao nível do mar (PARK et al, 2016).  

Outra adaptação à altitude está ligada ao aumento do estresse oxidativo decorrente 

da geração aprimorada de espécies reativas ao oxigênio e diminuição de defesas 

antioxidantes (DOSEK et al, 2007; DEBEVEC et al, 2014) e exercícios de alta 

intensidade podem prejudicar as capacidades antioxidantes. Debevec et al. (2014) em seu 

estudo usou exercício com intensidade moderada conseguindo resultados favoráveis no 

estresse oxidativo. 

O método abordado por Sellers et al. (2016) e Park, Shin e Lim (2018) foi o 

treinamento hipóxico intermitente (IHT), no qual o indivíduo é submetido a breves 

exposições de hipóxia juntamente com o treinamento com finalidade de melhorar o 

desempenho físico (LEVINE, 2002). Segundo Wilber (2007), o IHT é uma das 

abordagens usadas no live low- train high (LLTH), no qual o indivíduo vive ao nível do 

mar e treina em altitude. Esse método envolve menor custo, menos esforço e tempo em 

relação aos regimes de LHTH, LHTL (PARK; SHIN; LIM, 2018). Sellers et al. (2016) 

usaram a máscara de treinamento de elevação como dispositivo para simular hipóxia, 

configurada a 2.743 m, enquanto Park, Shin e Lim (2018), utilizaram a câmara de hipóxia 

hipobárica (3000 m), sendo em ambos sugerido um treinamento de 6 semanas. Os dois 

estudos usaram exercícios variados com intensidade relativamente alta. Sellers et al. 

(2016) relataram não ter encontrado benefícios fisiológicos com o uso da máscara. No 

entanto, como esse dispositivo é novo, mais estudos tornam-se necessários para o devido 

debate destes resultados. Park, Shin e Lim (2018) analisaram parâmetros metabólicos na 

economia de exercício, visto que o IHT não induz melhoria no desempenho pelas 

variáveis hematológicas devido ao menor tempo de exposição à hipóxia. De acordo com 

seus resultados, os parâmetros metabólicos avaliados se mostraram positivos na economia 

de exercício. 

Daqueles que realizaram exercícios em altitude, dois estudos tiveram como 

proposta avaliar os efeitos do exercício tanto na hipóxia hipobárica (HH) quanto na 
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normobárica (HN). Para Coppel et al. (2015) acredita-se que há diferenças nas respostas 

fisiológicas entre a HH e a HN. Netzer et al. (2017) e Faulhaber et al. (2020) realizaram 

um teste em altitude real e outro em câmara hipóxica, com altitudes de 2800 a 4200m e 

3150m, respectivamente, usando a mesma altitude para os testes HN e HH. No entanto, 

o teste de HH do primeiro estudo foi realizado em ambiente aberto e utilizaram uma 

câmara de hipóxia normobárica via inserção de nitrogênio para o teste de HN, ao contrário 

de Faulhaber et al. (2020) que utilizaram uma sala fechada no teste de HH e não 

especificou qual tipo de câmara hipóxica utilizado no experimento. Os intervalos dos 

testes variaram entre 7 dias a 28 dias.   

Netzer et al. (2017) realizaram um exercício prolongado de 7 horas, enquanto 

Faulhaber et al. (2020) empregaram um exercício progressivo de aproximadamente 20 

minutos, ambos com uma intensidade moderada. No primeiro estudo, houve um aumento 

no nível de saturação de oxigênio (SpO2) em HN e da FC em HH. Segundo os autores, as 

respostas fisiológicas observadas na FC entre os dois ambientes, podem ser explicadas 

pelo solo irregular e radiação solar do ambiente real. Já o estudo de Faulhaber et al. (2020) 

não evidenciou diferenças nos parâmetros cardiorrespiratórios e SpO2 nos testes, 

comparando HH e HN, a não ser uma pequena alteração no padrão ventilatório em HH. 

Assim, pode-se supor que o tipo de ambiente utilizado (fechado ou aberto) poderia ser 

um dos possíveis motivos para explicar as diferenças em HH e HN. 

Jung et al. (2019) realizaram exercícios utilizando a MTE com altitude de 1828 

m, analisando os efeitos em duas diferentes intensidades. Neste caso, somente no 

exercício de alta intensidade notou-se uma hipoxemia modesta. O autor presumiu que o 

aumento da carga respiratória pode ser insuficiente em exercícios de alta intensidade, 

acarretando assim uma leve hipóxia, o que não ocorreu para o exercício de intensidade 

moderada.  

Em um recente estudo realizado por Woorons e Richalet (2021), mostrou que a 

queda de SpO2 está diretamente ligada ao nível de intensidade física e condicionamento 

físico dos participantes quando expostos ao exercício em hipóxia aguda. No entanto, é 

importante levar em consideração o dispositivo utilizado, assim como, o nível de 

condicionamento dos participantes presentes no estudo. 

A altitude interfere em várias variáveis de desempenho sendo a eficiência 

mecânica bruta (GE) uma delas. Diferente das demais abordagens desta revisão, Van Erck 

et al. (2019), utilizaram como dispositivo de hipóxia uma máscara conectada a uma bolsa 

de ar (hipóxico ou normobárico), para analisar a eficiência mecânica bruta. Os resultados 
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mostraram que quando utilizado a mesma intensidade relativa do nível do mar a GE foi 

menor em altitude, entretanto, quando foi utilizado a mesma potência absoluta a GE 

oscilou em menor grau, segundo os autores essas alterações poderiam ser explicadas pelo 

menor VO2max. Os próprios autores apontaram problemas em alguns pontos na medição 

decorrente de problemas técnicos, o que pode contribuir para resultados incertos. 

Em relação a altitude simulada ou real parece existir uma faixa específica na dose 

de altitude que traria resultados mais satisfatórios em relação a metodologia abordada, 

entre 2000 e 2500m como aponta Levine e Stray-Gundersen (2006) para LHTL e 

Saunders, Pyne e Gore (2009) para a LHTH, acima de 2000m. Nesta revisão não foi 

possível verificar tal associação em virtude de metodologias e altitudes totalmente 

distintas entre os estudos. 

A princípio podemos notar que em três estudos os resultados mostraram de forma 

direta, que os ambientes hipobáricos simulados trouxeram resultados positivos para a 

melhoria da capacidade aeróbia, como aumento de VO2max, provável aumento de 

HBmass, diminuição de estresse oxidativo (NEYA et al, 2013; DEBEVEC et al, 2014; 

PARK; SHIN; LIM, 2018). De forma indireta, podemos apontar os estudos que seriam 

possíveis meios de otimizar o desempenho. No estudo de Jung et al. (2019) o uso da MTE 

provocou uma hipoxemia arterial modesta, no entanto, não podemos confirmar que seu 

uso acarreta em alterações hematológicas ou não hematológicas e consequentemente em 

possível melhora da aptidão aeróbia, porém ele conseguiu promover uma hipóxia leve. O 

estudo de Faulhaber et al. (2020) mostrou que há equivalência do ambiente HN para HH, 

posto isso presume-se que o ambiente hipóxico normobárico possa ser uma ferramenta 

para potencializar o desempenho de resistência. Van Erck et al. (2019) retratou que a 

eficiência mecânica bruta sofre menos alterações em altitude quando a mesma potência 

absoluta é reproduzida, sendo considerado um efeito positivo em provas de contrarrelógio 

em altitude. 

Dois estudos apontaram que os dispositivos ainda carecem de mais investigações, 

uma vez que seus resultados não indicaram um possível benefício com o uso destes 

instrumentos. Netzer et al. (2017), encontrou respostas diferentes em seu estudo 

comparando HH e HN, o que leva a crer que indiretamente o ambiente HN não 

promoveria alterações fisiológicas ou alterações não tão pronunciadas como em HH. Por 

último, temos o estudo de Sellers et al. (2016) este foi o único que não apresentou nenhum 

benefício diretamente na aptidão aeróbia, usando como dispositivo a MTE.  
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Podemos destacar que há poucos estudos correlacionando os diversos tipos de 

dispositivos hipóxicos que simulam altitude (câmaras, instalações, tendas, máscaras) e 

seu real efeito na aptidão aeróbica. Geralmente são encontrados trabalhos abordando 

apenas uma metodologia específica (LHTH, LHTL, LLTH) que contam principalmente 

com a participação de indivíduos atletas (RUSKO; TIKKANEN; PELTONEN, 2004; 

MCLEAN; GORE; KEMP, 2014; SHARMA et al, 2017; BEDJER; NORDSBORG, 

2018; GIRARD et al, 2020). 

Quanto às limitações nos estudos revisados, podemos dizer que diversos 

procedimentos metodológicos presentes nos artigos, impossibilitam um viés específico, 

já que existem várias abordagens para simular hipóxia. Sendo que os métodos utilizados 

nos estudos variam tanto na mesma abordagem quanto em abordagens diferentes. Alguns 

trabalhos apresentaram problemas logísticos, técnicos e/ou participantes incapazes de 

terminar seus exercícios, além da impossibilidade de cegar os indivíduos, tais obstáculos 

contribuem para resultados imprecisos. Nota-se também limitação quanto a altitude 

simulada, já que alguns estudos preferem altitudes consideradas baixas, pois não 

prejudicam a qualidade do treinamento (GORE; CLARK; SAUNDERS, 2007) e seriam 

ambientes mais fáceis de realizar treinamento devido ao custo e comodidade, enquanto 

outros optam por altitudes mais elevadas. 

Ainda no que diz respeito à limitação dos trabalhos analisados, constatamos que 

o número da amostra foi relativamente pequeno em alguns estudos, e que os resultados 

encontrados podem ser incapazes de se sustentar. Nos trabalhos estudados também foi 

percebido que algumas variáveis de treinamento se mostraram bem distintas como a 

intensidade e duração de treinamento/ exercício, além da duração de exposição a hipóxia, 

impedindo uma melhor confiabilidade dos dados obtidos. Assim como foi exposto na 

revisão de McLean, Gore e Kemp (2014), essa inconstância também ocorre entre as 

modalidades de treinamento, graus de hipóxia, resultados de desempenho além daqueles 

já citados acima, quando avaliados na abordagem LLTH. 

Outro ponto que dificultou a nossa revisão sistemática, foi encontrar estudos 

específicos com simuladores hipóxicos, já que é um meio controverso, no qual os estudos 

não seguem uma direção, em relação a idade, equipamentos simulados utilizados e nem 

na questão do treinamento da capacidade de resistência. Além de que, alguns estudos não 

especificaram o tipo de ambiente hipóxico utilizado, deixando lacunas nas nossas 

análises. 
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À vista disso e para as eventuais pesquisas a serem realizadas no intuito de 

melhorar as explicações e respostas sobre este tema, podemos sugerir um padrão de 

metodologia a ser seguido pelos artigos, com especificidades de treinamento aproximadas 

para garantir uma melhor precisão entre os estudos.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente estudo foi, por meio de uma revisão sistemática, analisar 

os estudos que utilizaram ambientes hipobáricos simulados na melhoria da capacidade 

aeróbia de indivíduos adultos e ativos aparentemente saudáveis. Foi possível verificar que 

em alguns estudos os ambientes hipobáricos simulados contribuem para a melhoria da 

capacidade aeróbia, porém existe uma variedade de metodologias que dificultam 

encontrar uma convergência nos resultados. Alguns estudos não apresentaram resultados 

positivos para aprimoramento do desempenho, no entanto, temos que considerar a alta 

variabilidade relacionada com intensidade do exercício, tempo de exposição hipóxica, 

altitude, além de interferências externas como descritas em alguns trabalhos. Com isso, 

vemos uma necessidade de mais estudos em cima desses simuladores hipobáricos para 

resultados congruentes. 

Sugerimos que estudos futuros ampliem o escopo da investigação em como 

combinar os métodos e as variáveis do treinamento com intuito de estimular a aptidão 

aeróbia por meio da exposição à hipóxia simulada. E aqueles que fazem uso de tais 

dispositivos se atentem para os reais benefícios dos métodos e desses novos aparelhos 

tecnológicos, que tem como objetivo induzir a hipóxia e consequentemente uma 

otimização do desempenho físico. 

Esse estudo foi importante para entendermos como funciona os simuladores 

hipóxicos e quais efeitos poderiam acarretar na capacidade aeróbia, além de compreender 

os mecanismos que levariam a uma melhora no desempenho dos atletas. Foi possível 

notar que os resultados dos artigos divergem em relação aos usos dos equipamentos, mas, 

devido as especificidades de cada estudo e métodos de treinamento em altitude fica difícil 

direcioná-los para um ponto específico. Para nós, futuros profissionais de educação física 

é interessante saber das possibilidades de instrumentos que poderiam otimizar a 

capacidade de resistência dos nossos alunos e atletas, bem como, quais métodos são 
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eficazes ou quais equipamentos podem proporcionar essa melhora de forma segura e 

concreta.  

Por fim, este trabalho estimulou mais ainda nossa vontade de realizar uma 

pesquisa de campo com o uso de uma máscara de treinamento de elevação, para sabermos 

quais os verdadeiros benefícios ou malefícios, do seu uso para a melhora no desempenho 

físico, se é que a máscara de treinamento de elevação consegue induzir alguma adaptação 

fisiológica no organismo. 
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