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Introdução: este estudo de caso caracteriza-se pelo acompanhamento de dois diferentes 

macrociclos de treinamento em relação à sistematização da preparação inicial de 

temporada através do controle da dinâmica das alterações de diferentes marcadores 

funcionais externos de treinamento e de competição. A participante possuía 20 anos, 

sendo vice-campeã brasileira adulta da prova dos 100metros rasos e, campeã sul-

americana adulta do revezamento 4 x 100metros rasos no ano de 2003. Objetivo: 

sistematização inicial da preparação da atleta no primeiro macrociclo anual. Através do 

controle de alguns marcadores funcionais externos de treinamento e de competição, 

procurou-se relacionar os resultados obtidos destes indicadores com a metodologia 

aplicada e o desempenho obtido da atleta. Metodologia: A metodologia aplicada 

utilizou o sistema de cargas concentradas, também conhecida como periodização em 

blocos proposta por Yuri Verkhoshanky (1990). Resultados: Os marcadores funcionais 

externos apresentados para este estudo, através da literatura específica, mostraram 

evolução entre os seus valores inicias e o valores coletados em períodos posteriores do 

macrociclo. Os valores coletados serviram como orientação para uma melhor adequação 

da metodologia aplicada, culminando na repetição do melhor resultado desportivo da 

atleta na prova estudada. Conclusão: Observou-se uma queda no final do período de 

preparação, na dinâmica da alteração dos marcadores funcionais externos, pela 

característica do modelo de treinamento empregado. Entretanto, nas etapas posteriores 

do treinamento (períodos pré-competitivo e competitivo) com a manifestação do feito 

posterior duradouro do treinamento (EPDT), ocorreu um crescimento dos marcadores 

propostos, possibilitando o acompanhamento  objetivo dos efeitos das diferentes 

seqüências de conteúdos de treinamento, e mostrando estreita relação entre a evolução 

nos testes propostos e o aumento do desempenho competitivo.  
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