
O que é treino de hiit? Entenda como 
funciona e os benefícios 

 

O que é HIIT? 
 
O termo HIIT vem do inglês e significa Treino Intervalado de Alta Intensidade. 
 
O HIIT é um modelo de treinamento estruturado em exercícios aeróbicos de alta intensidade 
com curto tempo de execução e descanso. 
 
Os exercícios em ritmo acelerado resultam em um grande aumento no consumo de oxigênio 
pelas células do organismo. Para atender esta demanda de picos de oxigênio o 
metabolismo é acelerado resultando em queima de calorias até 15% maior do que um treino 
aeróbico comum. 
 
 
Outra vantagem do HIIT é que devido ao fato de unir repetições rápidas com alta 
intensidade o corpo queimará calorias e ao mesmo tempo continuará realizando a 
construção muscular! 
 

Benefícios do HIIT 
 
Você já imaginou perder calorias sem se preocupar perder massa muscular? Parece 
mágico, né!? este é o principal motivo do grande sucesso que o HIIT está tendo não só aqui 
no Brasil, mas em grande parte do mundo. 
 
Este modelo de treino oferece ainda outros benefícios como: 
 

● Ativa a circulação: Por ser um exercício de alta intensidade o HIIT ativa a circulação 
sanguínea melhorando o funcionamento do sistema cardiovascular do organismo e 
inclusive do coração. 
 

● Melhora o processamento e uso da glicose pelo organismo: Devido ao alto consumo 
energético que está atrelado a intensidade dos exercícios, o organismo precisa 
otimizar o processamento das moléculas de glicose para geração de energia e 
consequentemente há uma redução desta taxa na corrente sanguínea. 

 
● Auxilia na queima de gordura: O HIIT é um treino de alta intensidade e o seu 

principal benefício é o aumento de metabolismo pelo organismo que como 
consequência gera queima de gordura e ganho de definição muscular. 



 
● Melhora os níveis de colesterol: Com a redução dos níveis de gordura no organismo 

o HIIT também consegue melhorar os níveis de mal colesterol no organismo, 
garantindo maior qualidade de vida. 
 

● Melhora o condicionamento físico: Exercícios de alta intensidade são ferramentas 
valiosas para quem precisa melhorar o condicionamento físico e a resistência do 
organismo e já são muito utilizados por atletas de alto nível para ganho de 
performance. 

● Não exige equipamentos: O HIIT não exige necessariamente a utilização de 
quaisquer equipamentos e seu protocolo pode ser seguido em treinos livres. 

 
 

Como fazer um treino HIIT? 
o treino HIIT não segue um exercícios selecionados ou pré-determinados. O praticante 
precisa apenas garantir que durante os exercícios serão realizados em curtos e intensos 
intervalos de exercícios e descanso. 
 
Existem alguns métodos para prática do HIIT, sendo dois os mais comuns atualmente: 
 
 
 Método Tabata 
 
O Tabata é o método de treino intervalado mais conhecido atualmente, sendo idealizado 
pelo pesquisador japonês Izumi Tabata. 
 
Como funciona: O método Tabata é formado por 8 ciclos com 20 segundos cada de 
atividade de alta intensidade, seguidos por intervalos de descanso de 10 segundos. 
 
  
Método Gibala 
O método  Gibala é assim conhecido devido ao seu criador o pesquisador canadense Martin 
Gibala. 
 
Como funciona: São realizados inicialmente 3 minutos de aquecimento e logo após 
exercícios de alta intensidade com 8 a 12 ciclos de  60 segundos, seguido de 75 segundos 
de descanso. 
 
E você, vai ficar parado aí? Comece hoje mesmo a colocar em prática os treinos HIIT e tire 
suas próprias conclusões! 
 
 
 
 



 


