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PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO 

Procedimentos preparatórios de avaliação 
 

Na actividade diária do laboratório existem um conjunto de procedimentos de 

preparação que necessitam ser executados, para que um conjunto de testes possa ser 

realizado com resultados credíveis e precisos. Neste sentido é objectivo fazer uma 

descrição daqueles que são necessários para a realização das avaliações do triatlo. 

 

Unidade Quark B
2 

o Esta unidade, cuja finalidade é a realizar a análise de gases dos testes 

cardiorrespiratórios, deve ser ligada 30 a 45 minutos antes da realização 

do primeiro teste. Este tempo permite o aquecimento das células de 

análise do dióxido de carbono e do oxigénio; 

o Executar o software Quark b
2;

 

o Após aquecimento, devem ser realizadas diversas calibrações: 

 Calibração externa – no menu de calibração do software 

seleccionar room air; durante esta operação a sonda deve estar 

numa zona arejada; verificar se os valores reportados se 

encontram de acordo com os valores de referência; repetir a 

operação no caso de os valores apresentados serem anormais; 

 Calibração interna – abrir válvula da garrafa do gás de calibração; 

ajustar/verificar a pressão (4-6 bar) ligar a sonda ao ponto de 

saída do gás na unidade Quark B2; no menu de calibração do 

software seleccionar gas; verificar se os valores reportados se 

encontram de acordo com os valores de referência; repetir a 

operação no caso de os valores apresentados serem anormais; 

 Calibração da turbina – colocar a turbina na seringa de calibração 

conectada com o fluxómetro; no menu de calibração do software 

seleccionar turbine; bombear com velocidade continua toda a 
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extensão da seringa de forma a injectar 3 litros de ar; terminar por 

ordem do software; 

 Gravar o relatório das calibrações diárias em formato PDF na 

pasta existente no servidor. 

 Preparar banho para limpeza das máscaras e bandas do cardiofrequêncimetro: 

o 5 litros de água + 150 ml e Korsolex + 150 ml de Hipoclorito de sódio. 

 

Força dos membros inferiores 

o Ligar o transdutor, o emissor e computador onde irão ser recolhidos os 

dados; 

o Colocar a zero o transdutor, carregando na tecla “0” no painel frontal. 

o Ligar o computador de recolha dos dados tendo em atenção a colocação 

da “pen” para recepção do sinal dos emissores; 

o Iniciar o programa clicando no ícone “Athlete Performance Evaluation 

System”; 

o Clicar no ícone “Configuração”; 

o Carregar no ícone “dispositivos”; 

o Inserir a palavra passe para aceder aos dispositivos; 

o Clicar no ícone do Legpress para entrar no ecrã de calibração: o software 

avança para a página onde se pode ver qual o offset (Volts), assim como 

outras configurações que se definiu não alterar;  

o Para se avaliar se o instrumento está “calibrado” o valor que aparece no 

canto superior direito do gráfico quadriculado que aprece no lado direito 

do ecrã deve ser o mais aproximado a zero (0); 

o Se o valor não estiver nessa, é necessário carregar no ícone à esquerda da 

palavra “offset” que dará a opção “calibrar dispositivo”; 

o No quadro seguinte podemos ver qual a “tensão de entrada”, esse valor 

deve ser igual ao valor que o sensor lê como “ruído”. Se necessário, pode 

ser introduzido qual o número observado na caixa imediatamente abaixo 

da opção “offset (Volt); 

o Clicar no ícone confirmar (√) situado no canto inferior esquerdo para 

terminar a calibração. 



 

Anexo I - Pág. 3 

Força do tronco  

o Verificar o estado da bateria da cassete de recolha de dados dos 

equipamentos de avaliação de força do tronco e se necessário colocá-la a 

carregar durante 30 minutos. 

 

Preparação do material da avaliação da prova de natação 

o 1 caixa de tiras de teste de lactato; 

o Analisador de lactato (Lactate Pro); 

o 2 Bandas de cardiofrequêncimetro com relógio (T31); 

o 1 frasco de álcool; 

o 1 maço de papel absorvente; 

o 6 lancetas; 

o 3 fichas de recolha de dados; 

o 1 lápis; 

o 1 borracha; 

o Tabela de andamentos; 

o 2 cronómetros. 
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Protocolos 
 

Avaliação antropométrica 

Nos jovens atletas e importante saber como variam os diferentes componentes da 

composição corporal de acordo com a idade, sexo e estado de maturação, especialmente 

durante a adolescência. Mas tratando-se de atletas com grandes volumes de treino, é 

importante compreender a influência deste treino sistemático na composição corporal. 

Em atletas, a gordura pode ter uma influência potencialmente negativa no desempenho. 

No entanto, o contrário também acontece. Em atletas do sexo feminino, baixos níveis de 

gordura estão relacionados com maturação sexual tardia, irregularidade menstrual e 

transtornos alimentares. O controlo do peso e a necessidade de redução, é em muitos 

casos um problema com muitos atletas. Existem ainda preocupações associadas, como é 

o caso de potenciais complicações metabólicas ligadas com a redução de peso por 

longos períodos de tempo e comportamentos de controlo do peso que podem originar 

desordens alimentares, principalmente entre atletas do sexo feminino (Malina, 2007).  

Neste protocolo, através de um conjunto de procedimentos, são efectuadas medições 

estandardizadas e utilizadas pela Unidade de Avaliação e Controlo de Treino, que vão 

permitir através de equações determinar a composição corporal dos atletas, mais 

concretamente as percentagens de massa gorda, massa livre de gordura e massa 

muscular.  

Simultaneamente os dados relativos ao peso, servem para determinar o VO2 relativo 

(ml/kg/min) resultante dos dados dos testes cardiorrespiratórios realizados. 

 

Questões preliminares 

Há um conjunto de procedimentos preliminares que devem ser tidos em consideração 

para assegurar o conforto o atleta avaliado e facilitar as medições a realizar: 

 Assegurar que existe espaço livre suficiente em volta do atleta, permitindo ao 

avaliador movimentar-se facilmente à volta do atleta; 

 Realizar estas medições numa zona em que exista alguma privacidade; 
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 Solicitar ao atleta tire a roupa e o calçado, ficando apenas com: calções, no caso 

dos rapazes; Calções e “top”, ou fato de banho (duas peças) no caso das 

raparigas; 

 Ser célere na marcação dos pontos anatómicos e medições, uma vez que se está 

a invadir um espaço pessoal, principalmente nas medidas frontais, que pode 

incomodar os atletas; 

 Explicar ao atleta os procedimentos, objectivos e que partes do seu corpo serão 

tocadas; 

 O atleta deve estar em pé, relaxado, com os braços pendentes ao longo do corpo; 

 As medições devem ser realizadas por dois técnicos. Um medidor e um 

marcador. O medidor deve dizer com voz audível e clara as medidas que 

realizou da seguinte forma: 34,5 – “três, quatro, vírgula, cinco”. O marcador 

quando assenta os dados deve repetir igualmente em voz alta para assegurar que 

não existem erros, devido à pronúncia ou má compreensão. 

 

Peso 

O atleta deve estar na posição bípede, com o peso igualmente distribuído nos dois pés e 

colocados no centro da plataforma da balança. Os braços devem estar pendentes ao 

longo do corpo e o atleta deve olhar em frente (Gore, 2000). 

O valor deve ser registado após a estabilização do valor que se encontra no mostrador 

da balança. 

 

Altura/estatura 

Antes de solicitar que o atleta se posicione novamente na balança, subir a régua do 

estadiometro e colocar a haste móvel na horizontal. 

O atleta deve subir de costas para a balança, colocando o peso distribuído nos dois pés, 

com os calcanhares juntos e o terço anterior dos pés afastados. A cabeça deve estar 

colocada no plano de Frankfurt (plano horizontal que passa pelo ponto tragion (bordo 

superior do canal auditivo externo) e pelo ponto orbital (ponto médio do bordo médio 

do bordo inferior da cavidade orbitária)). Para minimizar a curvatura lombar, o medidor 

deve colocar uma mão na coluna lombar e a outra mão na zona esternal para fazer uma 
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ligeira tracção. Deve igualmente fazer uma tracção da zona cervical, posicionando as 

mãos na mandíbula, com os dedos a chegar à apófise mastóide. Antes de medir o atleta, 

este deve fazer uma inspiração profunda (Gore, 2000). Colocar a haste móvel em 

contacto com o vertex, certificando-se esta está na horizontal, uma vez que esta é 

flexível. 

Aferir e registar a medida após o atleta sair da balança. 

 

Marcação dos pontos anatómicos 

Previamente à medição das pregas e perímetros deve ser efectuada a marcação dos 

pontos anatómicos de modo a tornar mais célere o processo. Para tal será necessário fita 

métrica e caneta 

A marcação do local das pregas, deve ser efectuado do lado direito do atleta. 

Pregas (Teixeira, Sardinha, & Themudo Barata, 2008) 

Tricipital – prega vertical, marcada a meia distância entre a projecção externa do 

acrómio e o olecrâneo (ângulo de 90º entre o braço e o antebraço) e 

medida na linha braqueal posterior com o braço relaxado ao longo do 

corpo; 

Subescapular – prega destacada na diagonal, na direcção da linha de clivagem natural 

da pele (inclinação de ±45º), imediatamente abaixo do ângulo inferior da 

omoplata. Para tal, deve ser encontrado através de palpação o bordo 

inferior da omoplata; Marcar a linha oblíqua sobre a linha de clivagem 

natural da própria pele; O ponto vai servir de orientação para a marcação 

da linha vertical e horizontal sobre a linha de clivagem (1 a 2 cm); 

Bicipital – prega vertical, medida na linha anterior braqueal, com o braço relaxado ao 

longo do tronco. A marcação do local segue o procedimento da marcação da 

prega tricipital, sendo a meia distância entre o acrómio e o olecrâneo 

transposta para a zona do bicípete através de uma circunferência com a fita 

métrica; 
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Peitoral – prega diagonal, marcada a meia distância entre a linha axilar anterior e o 

mamilo (só nos rapazes); 

Abdominal horizontal – prega horizontal, medida 1 cm abaixo do umbigo e 3 cm ao 

lado; 

Abdominal vertical – prega vertical, medida 2 cm ao lado direito do umbigo; 

Supra-ilíaca média – prega destacada obliquamente à linha axilar média e 

imediatamente acima da crista ilíaca, ao longo da clivagem 

natural da pele. Para tal, deve-se encontrar a crista ilíaca, marcar 

uma linha horizontal paralela à linha de clivagem, marcar uma 

linha vertical na continuação da linha axilar média (mas 

perpendicular à linha horizontal), medir a prega obliquamente; 

Supra-ilíaca anterior – prega destacada obliquamente em cima da espinha ilíaca antero 

superior; 

Crural – prega vertical, medida na linha mediada coxa, a meia distância entre o sulco 

inguinal e o início da patela. O atleta deve apoiar o corpo sobre a outra perna 

relaxando a que vai ser avaliada; 

Geminal – prega vertical, medida na zona média e interna de maior perímetro do 

gémeo, com o joelho e a coxa num ângulo de flexão a 90º. 

 

Procedimentos de medição 

 A mão esquerda do medidor deve destacar a prega do tecido muscular, sendo a 

medição realizada com o adipometro na mão direita; 

 O adipometro deverá ser colocado perpendicularmente à prega e medir a 

totalidade da mesma; 

 Destacar a prega, estando para tal as pontas dos dedos indicador e polegar 

afastadas 8 centímetros; 

 Destacar a prega a 1 centímetro do locar da medição; 

 Aguardar aproximadamente 4 segundos antes de fazer a leitura do adipometro; 

 Após leitura, ter o cuidado de abrir novamente as pinças do adipometro antes de 

o retirar da prega. 
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Perímetros 

Abdominal – circunferência tirada ao nível do umbigo, no final de uma expiração 

normal; 

Cintura – circunferência obtida na zona de menor volume do abdómen. Zona situada 

entre o final da grelha costal e o início das cristas ilíacas. Este ponto é 

facilmente identificável se for solicitado ao atleta para fazer uma flexão 

lateral. Nesta situação será identificada uma dobra na pele. 

Anca – circunferência tirada na zona de maior volume das nádegas; 

Coxa – Circunferência tirada a meia distância entre o sulco inguinal e o início da patela; 

Geminal – circunferência tirada na zona de maior volume do gémeo; 

Braço sem contracção – circunferência obtida no braço direita, a meia distância entre o 

acrómio e o olecrâneo, com os membros superiores pendentes 

ao longo do corpo; 

Braço com flexão - circunferência obtida no braço direita, a meia distância entre o 

acrómio e o olecrâneo, com os membros superiores pendentes ao 

longo do corpo. Cotovelo flectido a 90º. 

Braço com contracção - circunferência obtida a meia distância entre o acrómio e o 

olecrâneo, com o braço direito em elevação superior e 

anterior ficando paralelo ao solo. Cotovelo flectido a 90º. 

Solicitar ao atleta para fazer uma contracção máxima 

isométrica. 

 

Procedimentos de análise 

Os dados resultantes destas medições serão utilizados para determinar a percentagem de 

massa gorda e a massa muscular perdita. 

Para tal serão utilizadas as seguintes equações: 

 

Equações de Slaughter e col., (1988) para a massa gorda 

 %MG rapazes = 0.735*(Σ Pregas:Tricipital+Geminal)+1.0 

 %MG raparigas = 0.610*(Σ Pregas:Tricipital+Geminal)+5.1 

 

Equação de massa muscular (7 aos 24 anos) (Poortmans e col., 2005) 
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 MM (kg) = Altura * [(0,0064*PBC
2
) + (0,0032*PMC

2
) + (0,0015*PGC

2
)]+ 

(2,56 * Sexo) + (0,136 * idade) 

PBC (Perímetro do braço corrigido) = Perímetro braço sem contracção – (prega Tricipital/10); 

PMC (Perímetro da coxa corrigido) = Perímetro da coxa – (prega crural/10);  

PPC (Perímetro do gémeo corrigido) = Perímetro da perna – (prega geminal/10);  

Perímetros: cm; Altura: m; Pregas: mm; Sexo: Fem=0, Masc=1; Idade: anos 

Numa análise mais simplista e rápida que apenas serve para fazer comparações intra-

individuais, utilizar-se-á o somatório de todas as pregas. Rapidamente e sem recurso a 

equações complexas é possível verificar as alterações de massa gorda. 
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Avaliação da força do tronco 

A avaliação da força máxima de tronco é realizada em regime de isometria recorrendo a 

três equipamentos distintos que efectuam a medição da força nos movimentos de flexão, 

de extensão e de rotação bilateral. 

A realização destes testes de avaliação é justificada pelo facto de permitir identificar 

desequilíbrios nos músculos rotadores do tronco entre lado esquerdo e direito, e entre 

flexores e extensores do tronco. Permite ainda caracterizar esta população de jovens 

triatletas e em avaliações subsequentes tem um papel de controlo. 

 

Procedimentos para a execução dos testes 

Estes testes são realizados em três equipamentos da marca David®, que através de uma 

“cassete” permite obter uma leitura da força instantânea e máxima aplicada em 

Newtons.  

 Verificar se a “cassete” tem energia para proceder à recolha da avaliação; 

 Introduzir a “cassete” de leitura dos dados no espaço próprio do lado direito da 

máquina onde se vai realizar a avaliação; 

 Carregar no botão “on” até aparecer a opção “Device”; 

 Carregar em “+” ou “-“ para escolher o modelo da máquina (F110, F120, F130) 

e carregar em OK para aceitar; 

 Carregar em OK para passar a opção User Nr: 00000; 

 Carregar em OK para passar à opção Search Index; 

 Acertar o ângulo pré-determinado em que será realizada a avaliação; 

 Em cada avaliação serão efectuadas duas repetições de treino, em que é 

solicitado ao atleta que faça 50% da sua força, separadas por 30 segundos de 

pausa e três repetições máximas separadas por 90 segundos de pausa; 

 As repetições devem durar aproximadamente 3 segundos, sendo o atleta 

incentivado durante este tempo; 

 No final de cada repetição registar o valor obtido, iniciar o cronómetro para 

contabilizar o tempo de pausa e limpar o valor máximo registado no leitor da 

“cassete” carregando na opção “reset”; 

 Depois de finalizadas as avaliações a “cassete” deve ser arrumada na pasta, 

depois de se verificar o nível da bateria se necessário coloca-la a carregar; 
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 Os equipamentos onde se realizam estas avaliações podem ser adaptados às 

dimensões corporais dos atletas, sendo os pontos resultantes desta adaptação 

registados para futuras avaliações. Dado que existe variação nos procedimentos 

destas adaptações nos diferentes equipamentos, estas serão descritas adiante. 

 

Flexão do tronco  

Este movimento será realizado num ângulo de 15 graus, em que o atleta na posição de 

sentado, terá de realizar força máxima na flexão do tronco, contra uns apoios colocados 

ao nível dos ombros e tórax, sendo para tal seguidos os seguintes procedimentos: 

 Acertar a altura do banco para que o ponto de referência existente no encosto 

esteja ao nível das cristas ilíacas; 

 Com o atleta sentado no banco, o apoio dos pés deve ficar regulado a uma altura 

que permita que os joelhos do atleta fiquem num plano ligeiramente superior ao 

grande trocânter; 

 Colocar o cinto e ajustar o aperto de modo a fixar a cintura pélvica; 

 Colocar e ajustar o fixador dos membros inferiores, de modo a minimizar a 

acção dos membros inferiores durante as contracções dos flexores do tronco; 

 Obter feedback em relação ao desconforto provocado pelo aperto dos fixadores 

dos membros inferiores. No caso de o atleta manifestar desconforto, pode 

“aliviar-se” este fixador nas pausas. 

 

Extensão do tronco 

Este movimento será realizado igualmente num ângulo de 15 graus, em que o atleta na 

posição de sentado, terá de realizar força máxima na extensão do tronco, contra um 

apoio colocado ao nível das omoplatas, sendo seguidos procedimentos semelhantes: 

 Acertar a altura do banco para que o ponto de referência existente no encosto 

esteja ao nível das cristas ilíacas; 

 Com o atleta sentado no banco, o apoio dos pés deve ficar regulado a uma altura 

que permita que os joelhos do atleta fiquem num plano ligeiramente superior ao 

grande trocânter; 

 Acertar a altura do apoio dorsal de modo a ficar situado ao nível do terço 

inferior das omoplatas; 
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 Colocar o cinto e ajustar o aperto de modo a fixar a cintura pélvica; 

 Colocar e ajustar o fixador dos membros inferiores, de modo a minimizar a 

acção dos membros inferiores durante as contracções dos flexores do tronco; 

 Obter feedback em relação ao desconforto provocado pelo aperto dos fixadores 

dos membros inferiores. No caso de o atleta manifestar desconforto, pode 

“aliviar-se” este fixador nas pausas; 

 Informar o atleta de que antes da realização das repetições deve retirar a folga do 

equipamento para que a que os valores de força registados não fiquem 

desvirtuados devido ao impacto dos batentes no sensor; 

 

Rotação do tronco 

Este movimento será realizado com repetições igualmente num ângulo de 15 graus à 

esquerda e à direita, em que o atleta na posição de sentado, terá de realizar força 

máxima na rotação do tronco, através de um movimento em que o que o atleta tentará 

movimentar os membros inferiores: 

 Ajustar a altura do apoio dorsal de modo a ficar ao nível das omoplatas; 

 Ajustar os fixadores laterais dos membros inferiores. Deve solicitar-se feedback 

ao atleta, já que o avaliador, nesta situação não tem sensibilidade em relação ao 

aperto deste equipamento; 

 Ajustar o fixador frontal dos membros inferiores; 

 Ajustar os fixadores superiores aos ombros do atleta; 

 Colocar uma folga no equipamento e solicitar que o atleta faça força tentando 

movimentar as pernas. Com o movimento que esta folga permite o atleta 

consegue compreender em que sentido deve aplicar a força. 

 

Procedimentos de análise 

Os valores registados em Newtons devem ser convertidos em quilos para registo na 

ficha de resumo a entregar aos atletas e treinador. 

Diferenças superiores a 5% entre rotadores direito e esquerdo, e entre flexores e 

extensores devem ser considerados como desequilíbrio muscular e deve ser aconselhado 

trabalho de força para debelar estas diferenças.  
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Força máxima isométrica dos membros inferiores 

Embora a força não seja uma das qualidades físicas determinantes na performance no 

triatlo, foi já encontrada uma relação significativa da força dos flexores da perna com 

performance global de triatletas femininas, assim como força absoluta dos membros 

inferiores contribui decisivamente para o ciclismo (Sleivert & Wenger, 1993).  

Neste sentido será realizada uma avaliação da força isométrica dos membros inferiores, 

em que para além de se obterem os valores de força máxima, serão encontrados os 

valores de taxa de produção de força. 

Esta avaliação será realizada num equipamento tipo legpress, através de uma plataforma 

de forças que detecta deformações na estrutura, sendo o sinal emitido pelos sensores, 

captada por uma rede electrificada e cuja voltagem enviada a um amplificador H&B. 

Esse sinal depois enviado para um emissor Plux
®
, que transmite por rede wireless para 

um software Plux
®
 que traduz o sinal eléctrico em informação utilizável para avaliação.  

 

Procedimentos para a execução do teste 

 Iniciar o programa clicando no ícone “Athlete Performance Evaluation System” 

 Clicar em “Atletas e Sessões”; 

 Na lista de atletas, para introduzir um novo atleta clicar em “adicionar atleta”; 

 No ecrã “novo atleta” colocar o nome, dominância, sexo, data de nascimento e 

modalidade: 

o Se a modalidade ainda não existir no menu, pode adicionar-se 

carregando no sinal “+” que se imediatamente à direita; 

 Finalizar clicando em “√” (no canto inferior esquerdo); 

 A seguir e uma vez que o atleta fica seleccionado por defeito, deve-se adicionar 

a sessão (quarto ícone na barra à esquerda). Importante salientar que se o atleta 

já existir, os procedimentos anteriores não necessitam de ser repetidos; 

 O menu seguinte mostra qual a listagem de protocolos já existentes e prontos 

para serem utilizados numa avaliação: 

o Se necessário pode-se criar um novo protocolo clicando no primeiro 

ícone do lado esquerdo onde se vê múltiplas pastas com um sinal de “+”; 

 Confirmar a sessão ou protocolo, clicando no símbolo “√” (no canto inferior 

esquerdo); 
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 De volta para a lista de atletas, quando se clica na sessão a realizar, aparecerá 

uma caixa de diálogo onde é pedido o nome do técnico responsável; 

 Solicitar ao atleta que se deite no banco da máquina tipo legpress, colocando os 

dois pés ligeiramente afastados na plataforma de forças. Os joelhos dever estar 

igualmente ligeiramente afastados e num ângulo de flexão de 110º entre a coxa e 

a perna (medir com um goniómetro – se necessário movimentar a cadeira, 

desapertando os parafusos e voltando a fixa-los de seguida, após correcção do 

ângulo); 

 No ecrã de avaliação inserir os dados de peso, altura do atleta e furo do banco; 

 Explicar ao atleta o que irá ser avaliado, qual a forma como deverá produzir 

força contra a plataforma (contracção máxima o mais rápido possível durante 

aproximadamente 3 segundos); 

 Para iniciar uma avaliação deve- se carregar no ícone →, o qual inicia o teste, 

com o início da contagem decrescente no topo da barra á esquerda: 

o Para suspender a avaliação, pode-se a qualquer momento durante a 

contagem decrescente carregar no ícone ||. Para recomeçar a contagem, 

deve carregar no mesmo ícone; 

 No final da avaliação escolher qual o melhor resultado obtido pelo atleta (maior 

valor de força máxima, mas no caso de existir uma repetição com um valor de 

força aproximado, mas com uma taxa máxima de produção de força claramente 

superior, escolher esta repetição); 

 Para “confirmar” a avaliação, carregar no símbolo “√” (no canto inferior 

esquerdo); 

 Solicitar a produção de um relatório clicando no ícone de uma impressora com 

uma folha por detrás, podendo optar-se por gravar em PDF ou imprimir. 

 

Protocolo 

Duas repetições de treino, separadas por 30 segundos de pausa, em que é solicitado ao 

atleta que produza um valor de força submáximo (±50%), mas que o faça de forma 

explosiva e mantenha a contracção durante ±3 segundos. 
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Três repetições em que é solicitado, separadas por 90 segundos de pausa, em que é 

solicitado ao atleta que produza força máxima, de forma explosiva e mantenha a 

contracção durante ±3 segundos. 

 

Procedimentos de análise 

Registar os valores de força máxima e de taxa de produção de força, transformados em 

quilogramas, na ficha de resumo. 

Na segunda e subsequentes avaliações emitir um relatório comparativo. 
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Flexibilidade Sit&Reach 

Neste teste é avaliada a flexibilidade da musculatura posterior dos membros inferiores e 

extensores do tronco. Trata-se de um teste unilateral em que são avaliados os dois 

membros inferiores separadamente. 

 

Procedimentos para a execução do teste 

 Explicar ao atleta o objectivo da avaliação e os procedimentos a executar; 

 Solicitar que o atleta se descalce; 

 Solicitar ao atleta que se sente encostado à parede apenas com um dos membros 

inferiores em extensão. O outro membro inferior encontra-se flectido com a 

planta do pé junto à face interna da coxa do membro inferior em extensão; 

 Encostar a caixa de flexibilidade à planta do pé do membro inferior que se 

encontra em extensão; 

 Marcar o ponto 0 – pedir ao atleta que encoste os ombros à parede e coloque a 

ponta dos dedos médios, com as mãos sobrepostas e membros superiores em 

extensão em frente à régua. Ajustar a régua para que a sua ponta fique encostada 

aos dedos médios do atleta;  

 Solicitar ao atleta que realize duas execuções de treino antes de cada repetição 

máxima. Alongar suavemente, fazendo um expiração suave até ao ponto onde 

começa a sentir desconforto e esperar alguns segundos; 

 Solicitar ao atleta que execute uma extensão máxima de forma lenta e continua 

com as mãos sobrepostas e sem flectir o joelho, permanecendo no ponto máximo 

durante 3 segundos. Executar 3 repetições; 

 O valor a registar corresponde ao ponto mais distante do dedo médio que se 

encontra mais recuado. 

 

Material: Caixa de flexibilidade; Tapete; Lápis; Ficha de registo. 

Procedimentos de análise 

Registar na ficha de resumo os valores mais elevados para os dois membros inferiores.  

Verificar a existência de desequilíbrios (diferenças superiores a 5%) e aconselhar 

trabalho de flexibilidade para debelar estas diferenças. 
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Flexibilidade na extensão do ombro 

Neste teste é avaliada a flexibilidade da musculatura envolvida no movimento de 

extensão da articulação escapulo-umeral. Trata-se de um teste bilateral em que são 

avaliados os dois membros inferiores em simultâneo. A relevância de avaliar este 

parâmetro baseia-se na importância da flexibilidade desta articulação para a técnica de 

crol na natação.  

 

Procedimentos para a execução do teste 

 Explicar ao atleta o objectivo da avaliação e os procedimentos a executar; 

 Solicitar que o atleta se deite em decúbito ventral num colchão com a cabeça na 

posição neutra (se possível); 

 Colocar uma pequena almofada sob o abdómen para evitar uma hiperlordose; 

 Colocar a haste fixa do goniómetro paralela ao solo e ao longo do tórax. O fulcro 

deverá ficar colocado no eixo da articulação. A haste móvel deverá ficar 

colocada no eixo longitudinal do braço ao nível da tuberosidade deltóide e o 

epicôndilo umeral (Van Roy & Borms, 2009); 

 Solicitar ao atleta que coloque os membros superiores em extensão, com as 

palmas das mãos juntas sobre a região lombar e que realize uma extensão 

máxima, permanecendo no ponto máximo durante 3 segundos. Executar 3 

repetições; 

 O valor a registar corresponde ao ângulo observado no goniómetro. 

 

Material: Goniómetro; Tapete; Lápis; Ficha de registo. 

 

Procedimentos de análise 

Registar na ficha de resumo o valor mais elevado. 
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Teste progressivo de natação 

O motivo da realização deste teste prende-se com o facto de ser importante conhecer a 

resposta cardiovascular e metabólica em diferentes velocidades de nado em piscina, 

embora este segmento da prova de Triatlo se realize em águas abertas (mar ou rio). Este 

teste permite determinar frequências cardíacas e lactatémia nas diferentes velocidades 

de nado. Permite igualmente determinar com que velocidade e frequência cardíaca 

ocorrem o limiar láctico e o OBLA. O conhecimento destes parâmetros é útil para se 

conhecer o perfil fisiológico do atleta no segmento de natação, monitorizar as 

adaptações provocadas pelo treino e prescrever as intensidades de nado 

 

Procedimentos para a execução do teste 

 Colocar banda emissora de frequência cardíaca no atleta certificando-se que os 

sensores ficam colocados horizontalmente ao nível do apêndice xifóide. Uma 

nota importante é que o teste deve ser realizado com um fato de banho de 

competição para evitar o deslizamento da banda para baixo durante a execução 

do teste; 

 Colocar um relógio receptor de frequência cardíaca preso nas alças traseiras do 

fato de banho, dado que nesta zona estão minimizadas as perdas de sinal; 

 Explicar o protocolo ao atleta e os procedimentos para a recolha do lactato; 

 Calçar luvas para proceder à recolha de lactato; 

 Limpar o lóbulo da orelha direita com um toalhete com álcool e picar o atleta 

com uma lanceta; 

 Recolher uma gota de sangue para medir o lactato de repouso; 

 Durante a realização dos patamares controlar o andamento confrontado os 

tempos parciais num cronómetro com a folha de rimos de nado; 

 Após o final de cada patamar, solicitar ao atleta que saia da água e se sente na 

borda da piscina; 

 Registar a frequência cardíaca final, tempo, número de braçadas e parcial dos 

últimos 50 m;  

 Recolher uma gota de sangue para medir lactato sanguíneo no final de cada 

patamar; 



 

Anexo I - Pág. 19 

 Após final do teste recolher uma gota de sangue para medir o lactato na 

recuperação (3º minuto) e registar a frequência cardíaca (1º e 3º minuto); 

 O papel absorvente utilizado na limpeza de restos de sangue no lóbulo da orelha 

deve ser colocadas num recipiente para resíduos biológicos existentes no 

laboratório, juntamente com as luvas. As lancetas e tiras de análise de lactato 

devem ser colocadas num recipiente para seringas descartáveis. 

 

Protocolo 

Realizar-se-á uma adaptação do protocolo utilizado pela Comissão Australiana do 

Desporto para avaliação de atletas de triatlo, conforme descrito por Gore (2000).  

Será um teste máximo progressivo por patamares 200 m, realizado em estilo livre e 

início com impulsão a partir da parede. Será efectuada a recolha da frequência cardíaca 

e de lactato (final do patamar), ritmo de braçada (últimos 50 m de cada patamar) e 

tempos parciais (últimos 50 m).  

O tempo de cada patamar é relativo ao máximo pessoal do atleta. O primeiro é 30 

segundos mais lento que o melhor tempo e vai diminuindo 5 segundos até ao 7º patamar 

em que é pedido ao atleta o esforço máximo. 

Os ritmos do 1º ao 6º patamar serão marcados por um guia que efectuará todo o 

percurso fora de água, junto à pista em que o atleta está a realizar o teste (1 ou 8). O 

atleta deverá controlar o guia no momento da respiração. No último patamar não haverá 

marcação de andamento, apenas incentivo. Em caso de atraso ou avanço em relação ao 

guia, as mudanças de velocidade devem ser progressivas, para evitar desvirtuar o 

esforço correspondente ao patamar. 

 

Procedimentos de análise 

 Elaboração de uma tabela com os ritmos aos 200 m, respectivas frequências 

cardíacas, lactatos e número de braçadas nos últimos 50 metros; 

 Elaboração de gráficos velocidade/frequência cardíaca e velocidade/lactato 
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Material: Banda Polar


 FS1; Analisador de lactato Lactate Pro


 e respectivas tiras de 

análise; Luvas de látex; Saco do lixo; Recipiente de recolha de resíduos 

hospitalares; Recipiente de recolha de seringas descartáveis; Papel 

absorvente; Toalhetes com álcool; Folha de registo; Folha de ritmos de nado. 

 

Reformulação do teste 

Verificou-se durante a realização dos testes do primeiro momento que, talvez devido ao 

estado de forma, os atletas não conseguiam realizar os 7 patamares. Esta incapacidade 

era manifestada no 4º ou 5º patamar, quando informavam que estavam quase no 

máximo, situação que também pode ser confirmado através das concentrações de lactato 

apresentadas e das frequências cardíacas. Os melhores tempos que serviram de 

referência foram obtidos em provas de natação, em que os atletas apenas tinham 

aquecido, não apresentando deste modo qualquer sinal de fadiga.  

Adicionalmente verificou-se que 30 segundos abaixo do melhor tempo correspondia a 

uma intensidade demasiado elevada para obter uma resposta metabólica abaixo ou ao 

nível do limiar láctico, sendo as transições subsequentes com diferenças de 5 segundos 

entre patamares é de enorme exigência para atletas jovens. 

Neste sentido o teste passou a apresentar um patamar de entrada com um tempo aos 200 

m muito mais lento e transições progressivas nos patamares subsequentes. Deixou de ter 

por base o melhor tempo realizado em prova, e passou a considerar-se um tempo para 

cálculo cronometrado em treino, já com o atleta em estado de fadiga. O teste passou 

igualmente a apenas ter 6 patamares para cálculo dos tempos aos 200 m, conforme se 

apresenta na tabela seguinte: 

1º Patamar 1 minuto abaixo do tempo de referência 

2º Patamar 30 segundos abaixo do tempo de referência 

3º Patamar 15 segundos abaixo do tempo de referência  

4º Patamar 7 segundos abaixo do tempo de referência 

5º Patamar Tempo de referência 

6º Patamar Máximo 
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Teste cardiorrespiratório em passadeira rolante 

O motivo da realização deste teste relaciona-se com o facto de ser importante conhecer 

a resposta fisiológica em diferentes velocidades na corrida, aquele que é o mais 

importante segmento da prova de Triatlo, dado ser o melhor preditor de sucesso na 

performance global. Permite determinar as velocidades, frequências cardíacas e 

consumo de oxigénio em que ocorrem o limiar anaeróbio ventilatório, a compensação 

respiratória e o VO2máx. Permite igualmente a construção de curvas lactato/velocidade 

e frequência cardíaca/velocidade. O conhecimento destes parâmetros é útil para se 

conhecer o perfil fisiológico do atleta no segmento de corrida, monitorizar as 

adaptações provocadas pelo treino e prescrever as intensidades da corrida. 

 

Procedimentos para a execução do teste: 

 Colocar banda emissora de frequência cardíaca no atleta certificando-se que os 

sensores ficam situados ao nível do apêndice xifóide; 

 Colocar uma máscara de tamanho apropriado na cara do atleta, fixando-a com 

uma rede colocada na cabeça. Com a ajuda de uma turbina, verificar a existência 

de fugas de ar. Para tal, pedir ao atleta para inspirar e após colocar a mão para 

vedar a saída de ar pela turbina solicitar que este expire lentamente; 

 Pedir ao atleta que suba para a passadeira para colocar o restante material 

(fluxómetro e sonda de gases); 

 Fixar o receptor de frequência cardíaca à passadeira numa zona próxima do 

atleta, de modo a minimizar as perdas de sinal; Certificar que não existem 

telemóveis na proximidade; 

 Explicar o protocolo ao atleta e os procedimentos de saída da passadeira; 

 Inserir os dados do atleta no software e seleccionar o protocolo; 

 Dar início à recolha de dados para verificar que está a ser efectuada 

correctamente; 

 Dar início ao teste; 

 Informar o atleta das mudanças de patamar; incentivar e perguntar ao atleta a 

capacidade de acabar o patamar e/ou de entrar no seguinte; 

 Quando o atleta desistir, dar início à fase de recuperação (1 minuto parado + 2 a 

andar a 6 km/h); 
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 Calçar luvas para retirar mascara e banda e colocar este material no lavatório 

com uma solução de Hipoclorito de sódio e Korsolex durante 5 minutos; passar 

estes materiais para a tina com água limpa; colocar a secar; 

 Limpar as barras de apoio da passadeira com álcool; 

 Deitar as luvas no lixo no final de cada teste. 

 

Protocolo 

2 minutos de recolha em repouso. 

3 minutos de aquecimento: Feminino - 8 km/h e 0% de inclinação. 

    Masculino – 10 km/h e 0% de inclinação. 

Início do teste:  Feminino – 10,5 km/h com 1% de inclinação. 

   Masculino – 12 km/h e 1% de inclinação. 

Patamares de 2 minutos com incremento 1,5 Km/h até à exaustão do atleta. 

Recuperação de 1 minuto parado, mais 2 minutos a andar a 6 km/h. 

 

Procedimentos de análise 

 Limpeza de outliers na frequência cardíaca e consumo de oxigénio que possam 

afectar uma leitura correcta dos dados; 

 Realizar no software uma média a 15 segundos; 

 Verificação e acerto no menu “test VO2 Max & Slopes” do momento e janela 

temporal do VO2máx. 

 

 

 Determinar o momento do Limiar anaeróbio ventilatório: ponto mais baixo do 

equivalente ventilatório do oxigénio, que precede a sua subida, sem que haja 

aumento do equivalente ventilatório do dióxido de carbono, mas apenas a partir 
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do momento em que este já terminou a sua descida. Este ponto apresenta ainda 

outras duas características: ponto mais baixo do PETo2 e a primeira deriva da 

ventilação.(Wasserman, Hansen, Sue, Stringer, & Whipp, 2004); 

 Determinar o ponto de compensação respiratória: inicio subida dos dois 

equivalentes ventilatórios; segunda deriva da ventilação que se caracteriza por 

um aumento desproporcional da ventilação face ao VO2: Descida abrupta do 

PETco2. 

 Elaboração de uma tabela com as velocidades dos patamares efectuados, 

respectivas frequências cardíacas finais, VO2 absoluto e relativo, ventilação, 

coeficiente respiratório; 

 Elaboração de gráficos velocidade/frequência cardíaca e velocidade/VO2. 

 

Material: Banda Polar FS1; Unidade de recolha de gases Quark b2; Máscara com 

turbina e touca; Passadeira rolante HP Cosmos; Folha de registo. 

 

Reformulação do teste 

Verificou-se através da análise dos resultados dos testes do primeiro momento de 

avaliação que os incrementos de velocidade nos patamares eram demasiado grandes, o 

que se revelou demonstrar pouca sensibilidade em relação ao momento em que 

aconteciam os dois limiares, não permitindo desta forma, retirar dados completamente 

fiáveis para a definição de intensidades do treino subsequente. Nos patamares mais 

rápidos a enorme magnitude das mudanças de velocidade, inviabiliza o conhecimento 

exacto de qual a velocidade/ritmo ao quilómetro em que ocorre a compensação 

respiratória e o VO2máx nos jovens atletas, dado que diversas vezes se verificou a 

ocorrência de VO2pico. Adicionalmente estas mudanças nestes patamares mais rápidos 

provocam grandes alterações de andamento para as capacidades destes atletas. 

Já que no treino os atletas estão habituados correr com ritmos ao quilómetro e não 

velocidades, houve igualmente necessidades de reajustar as velocidades em função de 

determinados ritmos ao quilómetro fáceis de memorizar. 

Finalmente para tornar os dados mais fiáveis, o treinador solicitou a realização do teste 

com o lactato.  
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Neste sentido houve necessidade de restruturar o protocolo, passando a apresentar as 

seguintes alterações: 

 Patamares de 3 minutos; 

 Incrementos de velocidade maiores nas velocidades mais baixas e menores nas 

mais elevadas, conforme se encontra descrito na tabela abaixo: 

 

Duração Velocidade Inclinação Ritmo ao Km 

03:00 10,0 Km/h 1% 06:00 

03:00 10,9 Km/h 1% 05:30 

03:00 12,0 Km/h 1% 05:00 

03:00 13,3 Km/h 1% 04:30 

03:00 14,1 Km/h 1% 04:15 

03:00 15,0 Km/h 1% 04:00 

03:00 16,0 Km/h 1% 03:45 

03:00 17,1 Km/h 1% 03:30 

03:00 18,0 Km/h 1% 03:20 

03:00 18,9 Km/h 1% 03:10 
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Teste cardiorrespiratório em bicicleta 

O motivo da realização deste teste prende-se com o facto de ser importante conhecer a 

resposta fisiológica em diferentes potências no ciclismo, um dos segmentos da prova de 

Triatlo. Apesar de não ser o segmento mais determinante no rendimento, a necessidade 

de manter o contacto com o pelotão requer a capacidade de ter um elevado VO2máx e a 

capacidade de suportar elevadas taxas de trabalho por longos períodos de tempo. Este 

teste permite determinar as potências mecânicas, as frequências cardíacas e o consumo 

de oxigénio em que ocorrem o limiar anaeróbio ventilatório, a compensação respiratória 

e o VO2máx. Permite igualmente a construção de curvas lactato/velocidade e frequência 

cardíaca/velocidade. O conhecimento destes parâmetros é útil para se conhecer o perfil 

fisiológico do atleta no segmento de ciclismo, monitorizar as adaptações provocadas 

pelo treino e prescrever as intensidades do ciclismo. 

 

Procedimentos para a execução do teste: 

 Retirar a roda traseira da bicicleta pessoal do atleta e colocar uma roda equipada 

de cubo traseiro com medidor de potência incorporado; 

 Colocar a bicicleta no rolo e fixar o eixo traseiro; 

 Colocar banda emissora de frequência cardíaca no atleta certificando-se que os 

sensores ficam localizados horizontalmente ao nível do apêndice xifóide; 

 Colocar uma máscara de tamanho apropriado na cara do atleta, fixando-a com 

uma rede colocada na cabeça; com a ajuda de uma turbina, verificar a existência 

de fugas de ar. Para tal pedir ao atleta para inspirar e após colocar a mão vedar a 

saída de ar pela turbina solicitar que este expire lentamente; 

 Colocar o restante material (fluxómetro e sonda de gases); 

 Fixar o receptor de frequência cardíaca à bicicleta numa zona próxima do atleta, 

de modo a minimizar as perdas de sinal; Certificar que não existem telemóveis 

na proximidade; 

 Explicar o protocolo ao atleta e os procedimentos para a recolha do lactato; 

 Inserir os dados do atleta no software e seleccionar o protocolo; 

 Calçar luvas para proceder à recolha de lactato; 

 Limpar o lóbulo da orelha esquerda com um toalhete com álcool e picar o atleta 

com uma lanceta; 
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 Recolher uma gota de sangue para medir o lactato de repouso; 

 Dar início à recolha de dados para verificar que está a ser efectuada 

correctamente; 

 Dar início ao teste; 

 Efectuar marcas na transição dos patamares (opção “mark” no software) 

 Informar o atleta do momento das mudanças de patamar e qual a potência que 

deve manter; incentivar o atleta; 

 Recolher uma gota de sangue para medir lactato sanguíneo no final de cada 

patamar; 

 Quando o atleta desistir, dar início à fase de recuperação (3 minutos a rolar sem 

carga); 

 Recolher uma gota de sangue para medir o lactato na recuperação (final dos 3 

minutos); 

 Retirar mascara e banda, com as luvas calçadas e colocar este material no 

lavatório com uma solução de Hipoclorito de sódio e Korsolex durante 5 

minutos; passar estes materiais para a tina com água limpa; colocar a secar; 

 O papel absorvente utilizado na limpeza de restos de sangue no lóbulo da orelha 

deve ser colocadas num recipiente destinado a resíduos hospitalares existente no 

laboratório, juntamente com as luvas. As lancetas e as tiras de análise de lactato 

devem ser colocadas num recipiente pra seringas descartáveis. 

 

Protocolo 

Teste realizado na bicicleta do atleta, apenas substituindo a roda traseira por uma roda 

equipada de cubo traseiro com medidor de potência. 

O atleta deve estar calçado com sapatos de ciclismo. 

A cadência e as mudanças são as escolhidas pelo atleta devendo manter a potência que 

lhe é solicitada em cada patamar através da observação dos dados recolhidos pelo 

monitor de GPS Garmin - Edge 705 HR 

2 minutos de recolha em repouso 

3 minutos de aquecimento com uma carga de 50 watts 

Inicio do teste:  Feminino – 90 watts 

   Masculino – 100 watts 
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Patamares de 3 minutos com incremento 30 watts, sem intervalos, até à exaustão do 

atleta. 

Recuperação de 3 minutos a rolar sem carga. 

 

Procedimentos de análise 

 Limpeza de outliers na frequência cardíaca e consumo de oxigénio que possam 

afectar uma leitura correcta dos dados; 

 Realizar no software uma média a 15 segundos; 

 Verificação e acerto no menu “test VO2 Max & Slopes” do momento e janela 

temporal do VO2máx (média dos dois pontos mais elevados, o que dá uma 

janela temporal de 30 segundos); 

 

 

 Determinar o momento do Limiar anaeróbio ventilatório: ponto mais baixo do 

equivalente ventilatório do oxigénio, que precede a sua subida, sem que haja 

aumento do equivalente ventilatório do dióxido de carbono, mas apenas a partir 

do momento em que este já terminou a sua descida. Este ponto apresenta ainda 

outras duas características: ponto mais baixo do PETo2 e a primeira deriva da 

ventilação.(Wassermam e col., 2004); 

 Determinar o ponto de compensação respiratória: inicio subida dos dois 

equivalentes ventilatórios; segunda deriva da ventilação que se caracteriza por 

um aumento desproporcional da ventilação face ao VO2; Descida abrupta do 

PETco2. 
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Material: Banda Polar


 FS1; Unidade de recolha de gases Quark b2, Máscara com 

turbina e touca; Roda Powertep SLC
; 

Rolo Elite


; Bicicleta do atleta; 

Analisador de lactato Lactate Pro


 e respectivas tiras de análise; Luvas de 

látex; Garmin - Edge 705 HR; Saco do lixo; Recipiente de recolha de 

resíduos hospitalares; Recipiente de recolha de seringas descartáveis; Papel 

absorvente; Toalhetes com álcool; Folha de registo. 

 

Reformulação do teste 

Verificou-se através da análise dos resultados dos testes realizados no primeiro 

momento que os incrementos de potência nos patamares eram demasiado grandes, o que 

demonstrou pouca sensibilidade em relação ao momento em que aconteciam os dois 

limiares, não permitindo, desta forma, retirar dados completamente fiáveis para a 

definição de intensidades do treino subsequente. 

Adicionalmente, verificou que as potências mecânicas de entrada eram em alguns casos 

desajustadas. Nos elementos mais novos verificou-se que logo no final do primeiro 

patamar apresentavam níveis de lactatémia claramente superiores a 2 mmol/L, 

inviabilizando conhecimento da potência mecânica em que acontece o limiar láctico, ou 

através da análise de gases o limiar anaeróbio ventilatório. Houve também casos em que 

aconteceu o contrário. O caso mais evidente é o do G.M.♂, em que só no 4º patamar 

ultrapassou os 2 mmol/L. Esta situação torna o teste longo e pouco económico. 

Neste sentido houve necessidade de restruturar o protocolo, passando a apresentar as 

seguintes alterações: 

 Potência mecânica de entrada definida individualmente pelo treinador, tendo por 

base os testes anteriores e o conhecimento da resposta do atleta em treino aos 

diferentes andamentos em estrada; 

 Patamares de 3 minutos com incremento 20 watts, sem intervalos, até à exaustão 

do atleta. 
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Teste resistência anaeróbia “Wingate adaptado” 

A realização deste teste é justificada pelo facto de nas fases iniciais do segmento de 

natação os atletas para ganharem uma posição que lhes permita uma viragem mais 

económica nas bóias, sejam obrigados a nadar mais rápido, (Vleck e col., 2006), sendo 

que nestes esforços mais intensos há um maior recurso às fontes anaeróbias para a 

produção de energia. Adicionalmente, foi verificada uma correlação elevada entre os 

valores de potência média obtidos no teste de Wingate para os membros superiores e a 

performance nas distâncias entre os 50 m e os 400 m (r=0,82, p<0,001) a 400 m 

(r=0,83, p<0,001) (Hawley & Williams, 1991), sendo que percursos de natação até aos 

400 m são distâncias oficiais para a maior parte dos triatletas a ser avaliados. 

 

Procedimentos de execução do teste: 

 Verificar se a base onde o atleta se deitará para a realização do teste se encontra 

fixa; 

 Explicar ao atleta o objectivo e forma de execução do teste; 

 Solicitar ao atleta que se deite na base do ergometro de nado e ajuste os elásticos 

das “pás” às dimensões das suas mãos” 

 Certificar que o atleta cumpre toda a fase de aquecimento com um factor de 

resistência 0; 

 Antes do início do teste, colocar o mostrador do ergometro de nado “a zero” e a 

alavanca do factor de resistência em 7; 

 Iniciar a gravação em vídeo do mostrador do ergometro de nado previamente ao 

início do teste; 

 Incentivar continuamente durante a duração do teste; 

 Após final do teste colocar o factor de resistência a 0 e iniciar a fase de 

recuperação; 

 Após final da fase de recuperação, perguntar ao atleta se sente tonturas. Em caso 

destas existirem, continuar a recuperação durante mais algum tempo. 
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Protocolo 

O teste de Wingate é um consiste na realização de um esforço máximo de 30 segundos, 

contra uma resistência previamente determinada. Este teste foi originalmente 

desenvolvido nos anos 70 do século passado por Oded Bar-Or, para ser realizado em 

cicloergómetro com uma resistência de 7,5% da massa corporal do atleta. Para a natação 

a forma mais comum de realizar esta avaliação tem sido com um ergometro de braços 

(Hawley, Williams, Vickovic, & Handcock, 1992). No entanto, este ergometro não 

simula o movimento dos braços no estilo livre (crol), sendo que recentemente este teste 

foi adaptado para ser realizado num ergómetro de nado (Loveless, 2009; Swaine, 2000). 

O procedimento de aquecimento consiste em “nadar” só com o movimento dos braços 

numa cadência livre durante 4 minutos, contra um factor de resistência 0. Neste 4 

minutos são executados 3 sprints máximos no final do 2º, 3º e 4º min., com a duração de 

2-3 segundos. Todos os sprints são precedidos de uma contagem decrescente “3-2-1-

Já”. A expressão “Já” marca o início do sprint. Depois de completar os 4 minutos de 

aquecimento, o atleta sai do ergómetro durante 2 minutos para recuperar os níveis de 

fosfocreatina.  

O teste consiste na realização de um esforço máximo com duração de 30 segundos, 

contra um factor de resistência 7. Durante a realização do teste, para evitar que o atleta 

deslize no ergometro, os seus pés devem ser segurados por um assistente. 

Dado que não existe forma de obter os dados em registo informático, deverá ser 

realizada uma gravação vídeo do mostrador digital do ergometro. 

No final do teste os atletas são instruídos para a realização de uma recuperação activa de 

2 minutos, “nadando” a uma cadência livre.  

 

Procedimentos de análise 

Registar na ficha resumo os dados aos 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Os dados a registar são: 

potência (watts), tempo aos 100 m (min:seg), Frequência de braçada (braçadas/min) e 

distância (m). 

Determinar potência máxima, a potência média e o índice de fadiga ( (potência máxima 

– potencia mínima) X 100) / Potência máxima).  

 

 


