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Resumo!
O! presente! estudo! experimental! centraTse! na! temática! referente! aos! efeitos!

cardiorrespiratórios!e!da!funcionalidade!cardíaca!do!treino!sistemático!em!jovens!com!

4! anos! de! treino! e! com! 10T11! anos! de! idade.! O! objetivo! deste! estudo! passa! por!

determinar!as!repercussões!do!treino!regular!em!idade!pediátrica!no!desenvolvimento!

e! maturação! da! função! cardiorrespiratória! e! cardiocirculatória,! através! de! uma!

avaliação! por! ecocardiograma! a! uma!dimensão! (MM)! e! a! duas! dimensões! (BD)! com!

estudo! de! Doppler! para! caracterizar! morfofuncionalmente! a! função! cardíaca.!

ProcedeuTse!à!aplicação!do!protocolo!de!Bruce!Modificado!e!foi!utilizado!um!sistema!

de!análise!de!gases!expirados!para!caracterização!cardiorrespiratória!de!12!elementos!

da!equipa!de!futebol!de!7!do!Grupo!Desportivo!da!Gafanha!pertencentes!ao!escalão!de!

Benjamins! A.! Os! resultados! encontrados! neste! estudo! demonstram! em! certos!

parâmetros! analisados,! a! existência! de! adaptações! tanto! fisiológicas! como!

cardiovasculares! consequentes! da! prática! regular! desportiva,! tais! como,! os! valores!

referentes!à!área!de!superfície!corporal!(ASC),!massa!do!ventrículo!esquerdo!(VE)!e!a!

razão!entre!a!velocidade!máxima!do!fluxo!de!enchimento!do!ventrículo!esquerdo!em!

protodiástole!e!em!telediástole!(E/A).!

!

Palavras@chave:! Exercício! Físico;! Futebol;! Idade! Pediátrica;! Ventrículo! Esquerdo;!

Ecocardiografia! MMTBD! e! Doppler;! Adaptações! Cardiovasculares;! Adaptações!

Cardiorrespiratórias;!Débito!Cardíaco;!Frequência!Cardíaca.!

!
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Abstract!
This! experimental! study! focuses! on! the! subject! concerning! the! cardiorespiratory!

effects!and!the!cardiac!functionality!of!the!systematic!training,! in!children!with!10T11!

years!old!with!four!years!of!regular!practice.!The!aim!of!this!study!is!to!determine!the!

repercussions! of! regular! training,! at! the! paediatric! age,! in! the! development! and!

maturation! of! the! cardiorespiratory! and! cardio! circulatory! function,! through! an! one!

dimension!(MM)!and!a!bidimensional!(BD)!echocardiogram!evaluation!with!a!Doppler!

study! to! morphofunctional! characterize! the! cardiac! function.! The! Modified! Bruce!

protocol! was! applied,! and! an! analysis! system! of! expired! gases! was! used! to! get! a!

cardiorespiratory! characterization! of! 12! elements! of! the! seven! football! team! from!

Grupo!Desportivo! da!Gafanha,! belonging! to! the!Benjamins!A! rank.! The! results! show!

the! existence! of! cardiovascular! adaptations! depending! of! sports! practice! in! these!

athletes,!and!that!can!be!seen!in!the!values!of!a!body!surface!area!(BSA),!left!ventricule!

mass!(LV)!and!the!reason!of!E/A.!

!

Keywords:! Training;! Football;! Paediatric! Age;! Left! Ventricular;! Ecocardiography;!

Cardiorespiratory!Adaptations;!Cardio!Circulatory!Adaptations;!Cardiac!Output;!Heart!

rate.!

!

! !



!

x!
!!

! !



!

xi!
!

Índice!
Agradecimentos! iii!

Resumo! vii!

Abstract! xix!

Lista!de!figuras! xiii!

Lista!de!tabelas!!! xv!

Lista!de!acrónimos!!! xvii!

1. Motivação!e!considerações!iniciais! 1!

2.!Revisão!da!literatura! 3!

2.1!Introdução!e!enquadramento!teórico! 3!

2.2!Aspetos!fisiológicos!avaliados!durante!a!prova!de!esforço!a!ter!em!
conta!para!análise!da!função!cardiorrespiratória!

7!

2.3!Objetivo!da!utilização!do!ecocardiograma!com!o!estudo!de!Doppler! 11!

2.4!Protocolo!Bruce!Modificado!–!Justificação!da!escolha!deste!protocolo!
para!o!estudo!

13!

3.!Metodologia! 15!

3.1 Caracterização!da!amostra! 15!

3.2 Instrumentação! 16!

3.3 Procedimentos!de!teste!e!avaliação! 16!

3.4 Local!de!realização!dos!testes! 18!

3.5 Tratamento!dos!dados! 19!

4.!Apresentação!e!discussão!dos!resultados! 21!

5.!Considerações!finais! 37!

6.!Limitações!do!estudo! 41!

7.!Sugestões!de!trabalhos!futuros! 43!

8.!Referências!bibliográficas! 45!

! !



!

xii!
!

! !



!

xiii!
!

Lista!de!figuras!

!

Figura!1!T!Imagem&do&ecocardiograma&(MM&e&BD&com&Doppler)&de&um&dos&
atletas&que&participou&neste&estudo.&

Pág.!11!

Figura!2!T!Imagem&de&um&atleta&antes&de&iniciar&o&Protocolo&de&Bruce&
modificado.! Pág.!17!

Figura!3!T&Posicionamento&dos&elétrodos&para&a&realização&da&prova&de&
esforço.! &

Pág.!17!

Figura!4!–!Imagem&dos&atletas&que&colaboraram&neste&estudo.! Pág.!18!

Figura!5!T!Valores&da&frequência&cardíaca&(FC)&de&cada&atleta&na&situação&de&
repouso.! Pág.!23!

Figura!6T!Valores&da&FC&de&cada&atleta&na&prova&de&esforço! Pág.!25!

Figura!7!T!Cinética&da&frequência&cardíaca&em&crianças&e&adultos&durante&o&
exercício&físico&progressivo.&(*)&p<0,05&–&diferença&entre&os&grupos.! Pág.!26!

Figura!8!–!Valores&do&VO2&máximo&para&cada&atleta,&determinado&durante&
a&prova&de&esforço.! Pág.!27!

Figura!9!–!Valores&da&Massa&do&VE&de&cada&atleta&registada&pelo&
ecocardiograma.! Pág.!30!

Figura!10!–!Débito&cardíaco&registado&em&repouso&pelos&vários&atletas&
antes&da&realização&da&prova&de&esforço.! Pág.!31!



!

xiv!
!

! !



!

xv!
!

Lista!de!Tabelas!

!

Tabela! 1! –! Valores& de& consumo& de& oxigénio& máximo& para& várias& faixas&
etárias&do&sexo&masculino!

Pág.!10!

Tabela!2!–!Protocolo&de&Bruce&Modificado! Pág.!14!

Tabela!3!–!Parâmetros&demográficos&dos&atletas&avaliados.&ASCT&área&de&
superfície&corporal.&IMC&–&índice&de&massa&corporal.!

Pág.!15!

Tabela!4!@!Posicionamento&dos&eléctrodos&no&corpo&do&atleta! Pág.!18!

Tabela!5!–!Parâmetros&demográficos&médios&dos&doze&atletas&que&
participaram&neste&estudo.&IMC&–&índice&de&massa&corporal.&ASC&–&área&de&
superfície&corporal.!!

Pág.!22!

Tabela!6!T!Frequência&cardíaca&(FC)&e&consumo&de&oxigénio&(VO2)&máximo&
medidos&durante&a&prova&no&tapete&rolante.!!

Pág.!24!

Tabela! 7! T!Valores&da&dimensão&do&septo& intraventricular& (SIV),&da&massa&
do& ventrículo&esquerdo& (VE),& da& razão&entre&a&massa&do&VE&e&da&área&de&
superfície&corporal&(VE/ASC)&e&débito&cardíaco&(DC)&cada&atleta.!

Pág.!29!

Tabela! 8! T! Valores& do& diâmetro& diastólico& de& cada& atleta& registado& no&
ecocardiograma&Doppler.!

Pág.!32!

Tabela!9!–!Valores&médios&da&massa&corporal&e&do&diâmetro&telediastólico&
de&crianças&e&adultos&Americanos&e&Italianas!

Pág.!32!

Tabela! 10! T! Valores& da& razão& E/A& de& cada& atleta& medida& no&
ecocardiograma&Doppler.!

Pág.!33!

Tabela!11!–!Correlações&entre&idade,&peso,&altura&e&ASC&com&o&SIV,&massa&
VE&e&massa&VE/ASC!

Pág.!35!

Tabela!12!–!Correlação&entre&o&VO2&e&o&débito&cardíaco.! Pág.!35!

! !



!

xvi!
!

! !



!

xvii!
!

Lista!de!acrónimos!

!

ASCT!área!de!superfície!corporal!

BpmT!batimentos!por!minuto!

BSAT!body!surface!area!

DCT!débito!Cardíaco!

DTDT!diâmetro!telediastólico!

E/AT!razão!entre!a!velocidade!máxima!do!fluxo!de!enchimento!do!ventrículo!esquerdo!

em!protodiástole!e!em!telediástole!

ECGT!electrocardiograma!

FCT!frequência!cardíaca!

IMC!–!índice!de!massa!corporal!

SIVT!septo!intraventricular!

TRIVT!tempo!de!relaxamento!isovolumétrico!

VST!volume!sistólico!

VET!ventrículo!esquerdo!

!

!



1"
"

1.#Motivação#e#considerações#iniciais#

"
O" efeito" benéfico" da" prática" de" exercício" físico" é" reconhecido" pela" comunidade"

científica," pois" para" além" de" aumentar" a" capacidade" funcional" contribui" para" a"

prevenção"de"várias"patologias"crónicas,"onde"se"incluem"as"doenças"cardiovasculares."

Contudo,"ainda"não"é"completamente"conhecido"o"efeito"da"prática"regular"e"intensa"

de" exercício" físico" nas" alterações" morfológicas" e" funcionais" de" jovens" atletas." O"

presente"trabalho"pretende"contribuir"para"um"melhor"conhecimento"das"adaptações"

cardiovasculares"e"fisiológicas"de"jovens"atletas,"em"particular"de"futebolistas"em"fase"

de"iniciação"da"carreira"desportiva."

"

Os"atletas"constituem"um"grupo"de"indivíduos"que"são"fortemente"condicionados"pelos"

efeitos"que"advêm"da"prática"de"exercício"físico,"ao"qual"correspondem"com"inúmeras"

alterações"morfoFfisiológicas"e"funcionais.1"Esta"temática"de"estudo"revelaFse"essencial"

de"ser"explorada"e"analisada,"uma"vez"que"é" sabido"que"as"adaptações"morfológicas"

cardiovasculares" ao" exercício" variam" conforme" o" tipo" de" treino" inerente" a" cada"

modalidade"desportiva."É"de"destacar"que"a"maioria"das"modalidades,"em"particular"o"

futebol,"implica"vários"tipos"de"solicitação"motora"e"funcional,"sendo"expectável"que"os"

atletas"apresentem"características"morfoFfuncionais"específicas."Deste"modo,"tornaFse"

fulcral"compreender"se"os"parâmetros"indiciadores"de"alterações/adaptações"cardíacas"

repercutem"as"tipologias"de"treino"adoptadas.2F5""

"

O"coração"dos"atletas"está"constantemente"sujeito"a"exercício"físico"intenso"e"regular,"

desenvolvendo"adaptações"que"lhe"permitem"otimizar"a"sua"função."Nesse"sentido,"o"

objectivo" do" presente" trabalho" foi" estudar" as" alterações" encontradas" no"

ecocardiograma"e"nas"provas" funcionais" cardiorrespiratórias" em" jovens" jogadores"de"

futebol"com"10"e"11"anos"de"idade,"com"4"anos"de"prática"desportiva."

"

O" presente" documento" está" dividido" em" seis" capítulos," sendo" que" o" primeiro"

corresponde" à" introdução," onde" é" apresentada" uma" visão" geral" sobre" o" tema" em"

investigação," defineFse" o" problema," justificaFse" a" realização" do" estudo," enunciaFse" o"

objetivo"geral"que"conduziu"o"processo"de"investigação"e"apresentaFse"a"estrutura"do"



2"
"

estudo." No" segundo" capítulo" fazFse" o" enquadramento" teórico" e" apresentaFse" a"

fundamentação"do"estudo"baseada"numa"revisão"da" literatura."Este"capítulo" iniciaFse"

com" a" apresentação" da" definição" de" “coração" de" atleta”" e" as" suas" especificidades"

consoante"o"tipo"de"treino"desenvolvido."ProssegueFse"com"a"temática"das"adaptações"

cardiovasculares"e"cardiorrespiratórias" inerentes"à"prática"do" treino"desportivo,"mais"

concretamente" na"modalidade" de" futebol" e" o" impacto" que" esta"modalidade" tem"no"

organismo" de" um" jovem" atleta." De" seguida," é" referida" a" importância" da" realização"

deste"tipo"de"estudos"experimentais"em"atletas,"assim"como"o"porquê"da"utilização"de"

determinados"métodos" avaliativos." Para" encerrar" este" capítulo" são" apresentados" os"

resultados" encontrados" em" estudos" desenvolvidos" nesta" área," os" quais" vão" permitir"

posteriormente" fazer" uma" comparação" e" uma" confrontação" com" os" resultados"

provenientes" do" protocolo" aplicado" aos" atletas" que" participaram" neste" estudo"

experimental." O" terceiro" capítulo" é" destinado" à" descrição" da" metodologia" utilizada"

neste" estudo," isto" é," são" apresentados" todos" os" aspetos" e" parâmetros" relacionados"

com" o" estudo" em" si," incluindo" os" objetivos" (geral" e" específico)," a" sua" tipologia," a"

amostra"e"respetiva"caracterização,"as"variáveis,"os"instrumentos"de"recolha"de"dados,"

os"procedimentos"e"os"métodos"de"tratamento"de"dados."O"quarto"capítulo"é"dedicado"

à" apresentação" e" discussão" dos" resultados," analisandoFse" as" respostas" obtidas,"

confrontandoFas" com" a" literatura" existente." Finalmente" dáFse" a" conhecer" as"

considerações"finais,"as" limitações"do"estudo,"e"fazemFse"as"sugestões"para"trabalhos"

futuros," procurando" colmatar" algumas" componentes" que" não" foram" alvo" de" estudo"

nesta" dissertação." No" final" do" trabalho" são" apresentadas" todas" as" referências"

bibliográficas"que"serviram"de"base"para"o"estudo"e"que"foram"alvo"de"análise."

"

"

" "
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2.#Revisão#da#literatura#

2.1#Introdução#e#enquadramento#teórico#

 

O"coração"sofre"alterações"morfológicas"durante"o"crescimento"e"geralmente"de"modo"

proporcional" à" massa" corporal.6" Contudo," nos" atletas" poderão" ocorrer" alterações"

morfológicas" e" funcionais" como" consequência" da" prática" de" uma" atividade" física"

intensa.7"Esta"constatação" foi"observada"pela"primeira"vez"em"1899"por"Henschen,"o"

qual"introduziu"a"terminologia"de"“coração"de"atleta”"como"resultado"do"aumento"das"

cavidades" ventriculares" em" esquiadores.8" Atualmente," é" aceite" e" reconhecido" que" a"

prática" de" exercício" de" uma" forma" intensiva" e" prolongada" provoca" mudanças"

morfológicas"e" funcionais"no" coração," conduzindo,"desta" forma,"ao"desenvolvimento"

do" designado" “coração" do" atleta”.9" As" alterações" mais" relevantes" e" facilmente"

identificáveis" são" a" hipertrofia"miocárdica," o" aumento" das" cavidades" cardíacas" e" da"

massa"cardíaca,"que"podem"ter"expressões"diferentes"entre"os"atletas."Morganroth"et#

al.# (1975)# foram" os" primeiros" a" caracterizar" e" diferenciar," morfologicamente," duas"

formas"distintas"de"“coração"do"atleta”:"o"coração"associado"ao"treino"dito"isotónico"e"

o"coração"associado"ao"treino"isométrico,"quando"relacionados"com"as"cargas"impostas"

pela"prática"desportiva.10#

"

O"treino"de"futebol" implica"a"existência"de"exercício"dinâmico"e"simultaneamente"de"

estático," sendo" que" estes" dois" tipos" de" exercício" pressupõem"diferentes" adaptações"

morfofuncionais"nos" jovens"atletas."No"exercício"dinâmico"existe"um"grande"número"

de" músculos" solicitados" pela" carga" imposta," sendo" por" isso" necessário" um" maior"

consumo" de" oxigénio," implicando" um" aumento" do" débito" cardíaco," dando" origem" a"

uma" sobrecarga" de" volume" no" ventrículo" esquerdo," da" qual" resulta" uma" hipertrofia"

ventricular" esquerda.11,12# A" nível" muscular," o" exercício" isotónico" implica" contrações"

dinâmicas," com" consequente" alteração" cíclica" no" comprimento" dos" músculos" e"

consequente" produção" de" energia" mecânica.13# Durante" a" aplicação" deste" tipo" de"

treino,"o"débito"cardíaco"pode"passar"de"5"a"6"l/min"em"repouso"para"40"l/min"no"pico"

do" esforço." Como" consequência," o" coração" adaptaFse" a" esta" sobrecarga" de" volume"

resultando" num" aumento" do" tamanho" das" suas" cavidades." Atletas" que" praticam"
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modalidades" com"uma" componente"de" resistência" de" carácter" intermitente,# como"o"

futebol,# apresentam" um" aumento" proporcional" da" espessura" das" paredes" e" do"

tamanho" das" cavidades" ventriculares," originando" uma" hipertrofia" concêntrica" e"

simultaneamente" um" aumento" da" função" diastólica," da" massa" miocárdica" e"

frequentemente"da"dimensão"auricular"esquerda.3,4,14"

"

Por" outro" lado," o" exercício" isométrico" ou" estático" irá" provocar" no" atleta" um"

desenvolvimento"de"uma"elevada"tensão"muscular"com"pouca"ou"nenhuma"mudança"

no" comprimento" dos" músculos" e" no" movimento" articular," sendo" a" necessidade"

energética" neste" tipo" de" treino," assegurada," essencialmente," de" forma"

anaeróbia.11,12,13#Estudos"já"realizados"mostraram"que"o"treino"de"componente"estática,"

determina" fundamentalmente" uma" sobrecarga" de" pressão" que" origina" um" ligeiro"

incremento"do"consumo"de"oxigénio,"débito"cardíaco"(DC)"e"frequência"cardíaca"(FC),"

não"provocando"alterações"significativas"no"volume"sistólico"(VS).3,4"A"pressão"arterial"

durante" este" tipo" de" treino" pode" aumentar" até" valores" de" 480/350" mmHg.3" Logo,"

atletas" envolvidos" em" exercícios" estáticos" desenvolvem," predominantemente," um"

aumento"exponencial" da"massa"miocárdica"que"está" associada" a"um"crescimento"da"

espessura" parietal" sem" haver" modificação" significativa" da" dimensão" da" cavidade"

ventricular"esquerda,"denominandoFse"portanto"de"hipertrofia"concêntrica.3,4,15""

"

A" hipertrofia" do" ventrículo" esquerdo" (VE)" e" a" dilatação" da" sua" cavidade" ventricular"

baseada"em"medidas"diretas"traduzFse"numericamente"por"uma"espessura"da"parede"

posterior" do" VE" no" final" da" diástole" maior" que" 11" milímetros" e" um" diâmetro" da"

cavidade" do" VE" superior" a" 54mm," respetivamente.16" No" entanto," para" Koren,"

Devereaux" &" Casal" (1991)," quando" a" massa" do" VE" é" normalizada" para" a" superfície"

corporal," só" se"observa"uma"hipertrofia" caso"o" índice"de"massa"ventricular"esquerda"

seja"maior"ou"igual"a"125"g/m2.17"Considerando"a"espessura"parietal"relativa,"Madeira"

et"al."(2008),"distinguem"um"perfil"concêntrico"do"VE"se"for"maior"ou"igual"a"0,44"mm,"

ou"um"perfil"excêntrico"se"for"inferior"a"este"valor.18"

"

É"de"salientar"que,"para"além"do"tipo"de"treino"poder"assumir"dois"caracteres"distintos"

(isotónico" e" isométrico)" e" ter" implicações" cardiovasculares," cardiorrespiratórias" e"
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musculares" diferentes" para" o" atleta," existem" outros" fatores" que" contribuem"

igualmente"para"influenciar"as"adaptações"cardíacas,"tais"como:"a"idade,"o"género"e"os"

factores" genéticos.19" Alguns" estudos" referem" que" as" crianças" apresentam" menores"

alterações"cardíacas,"provavelmente"devido"a"um"menor"nível"de" testosterona.20,21,22"

As"alterações"estruturais"a"nível"ventricular"de"um"jovem"podem"estar"associadas"à"sua"

dimensão"corporal,"mas"também"a"outros"fatores"que"contribuem"para"a"variabilidade"

observada," como"por" exemplo," o" fator" da"hereditariedade"que"estima"e" influencia" a"

estrutura"cardíaca"entre"30"e"70%.23""

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #
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2.2#Aspetos# fisiológicos# avaliados# durante# a# prova#de# esforço# a# ter# em#

conta#para#análise#da#função#cardiorrespiratória#

"

Por" via" de" regra," é" com" base" no" conhecimento" das" solicitações" específicas" da"

competição" que" assenta" todo" o" processo" de" preparação" dos" atletas" para" o"

desempenho" dessa" actividade." Deste" modo," a" interpretação" adequada" de" um" teste"

cardiorrespiratório"exige"uma"avaliação" criteriosa"dos"parâmetros"envolvidos," apesar"

de" possuírem" um" carácter" generalista," ou" seja:" não" específico." Os" parâmetros"

fisiológicos"normalmente"avaliados"são:""

 

! Frequência+Cardíaca+(FC): a"frequência"cardíaca"ou"ritmo"cardíaco"corresponde"

ao" número" de" batimentos" cardíacos" por" unidade" de" tempo," geralmente"

expresso" em" batimentos" por"minuto" (bpm)." A" frequência" cardíaca" é" um" dos"

parâmetros" mais" simples" mas" que" possui" grande" potencial" informativo"

cardiovascular." Quando" um" atleta" começa" a" realizar" exercício" físico," a" sua"

frequência" cardíaca" aumenta" proporcionalmente" com" o" aumento" da"

intensidade"do"exercício,"sendo"que"isto"acontece"até"se"encontrar"próximo"da"

exaustão,"e"quando"o"atleta"se"aproxima"deste"ponto,"a"sua"frequência"cardíaca"

começa"a"estabilizar"denominandoFse"de"frequência"cardíaca"máxima.24"Existe"

portanto"uma"correlação"direta"e"significativa"entre"a"intensidade"de"esforço"e"

a"frequência"cardíaca"em"testes"progressivos. Uma"resposta"cardiovascular"que"

está"inerente"ao"exercício"físico"submáximo"é"a"redução"da"FC"para"uma"certa"

intensidade"submáxima"ou"consumo"de"oxigénio.25"Os"valores"da"diminuição"da"

FC" podem" oscilar" entre" os" 6" e" os" 22" batimentos" por" minuto," podendo" este"

comportamento"ser"explicado"pelo"decréscimo"do"nível"de"catecolaminas."Esta"

diminuição" é" consequência" de" um" incremento" do" volume" sistólico," devido" a"

uma" maior" capacidade" e" eficiência" do" ventrículo" esquerdo," e" é" também"

consequência" da" diferença" arteriovenosa" de" oxigénio," reflectindo" adaptações"

centrais"e"periféricas"respetivamente.25"Assim,"podemos"constatar"e"aferir"que"

a"diminuição"da"FC"será"um"indicador"das"adaptações"registadas"com"a"prática"

regular"de"exercício"físico"ao"nível"da"componente"cardiorrespiratória.26"
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! Débito+ Cardíaco+ (DC):" o" débito" cardíaco" corresponde" ao" volume" de" sangue"

bombeado"pelo"coração"por"unidade"de"tempo."Corresponde"ao"produto"entre"

a"frequência"cardíaca"e"o"volume"sistólico."Alterações"no"débito"cardíaco,"pelo"

facto" de" ele" representar" o" produto" entre" a" frequência" cardíaca" e" o" volume"

sistólico,"são"previsíveis"com"os"níveis"crescentes"do"trabalho.24"Nos"exercícios"

em" que" predomina" a" componente" estática," as" respostas" e" alterações"

cardiovasculares" são"difíceis"de"quantificar," visto"que,"o"débito"cardíaco" sofre"

limitações" devido" à" maior" resistência" periférica," uma" vez" que" a" oclusão" dos"

capilares" teciduais," proporcionada" pelos" músculos" ativos," influencia"

negativamente"o"fluxo"sanguíneo"do"compartimento"arterial"para"o"venoso."Já"

nos" exercícios" dinâmicos," ocorre" uma"maior" carga" volumétrica" no" ventrículo"

esquerdo," fazendo" com" que" as" respostas" cardíacas" e" hemodinâmicas" sejam"

então"proporcionais"à"intensidade"e"à"massa"muscular"envolvida"na"actividade"

física."24""

"

O" valor" do" débito" cardíaco" em" repouso" é" de" aproximadamente" 5,0" l/min,"

aumentando"de" forma"directamente" proporcional" à" intensidade" do" exercício,"

atingindo" valores" que" rondam" os" 20" a" 40" l/min." Durante" a" atividade," as"

necessidades" metabólicas" do" tecido" muscular" aumentam" exponencialmente,"

havendo" necessidade" de" aumento" do" débito" cardíaco.24" Contudo," durante" a"

fase" inicial" do" exercício," o" aumento" do" débito" cardíaco" é" causado" tanto" pelo"

incremento"da"frequência"cardíaca"como"pelo"aumento"do"volume"sistólico."No"

entanto,"quando"o"exercício"ultrapassa"os"40/60%"da"capacidade"individual"de"

cada" atleta," o" volume" sistólico" começa" a" estabilizar" ou" a" aumentar" de" uma"

forma"muito"mais"lenta,"logo,"os"aumentos"adicionais"do"débito"cardíaco"são"a"

maior"parte"das"vezes"resultantes"do"aumento"da"frequência"cardíaca."Então,"o"

débito"cardíaco"aumenta"em"proporção"directa"ao"aumento"da"intensidade"da"

carga," obtendoFse" numa" fase" final," um" valor" máximo" representado" pelo" DC"

máximo.24,"27"

"
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! Consumo+ de+ oxigénio:" O" consumo" de" oxigénio" é" uma" medida" objetiva" da"

capacidade" funcional," ou" seja," da" capacidade"do"organismo"em" transportar" e"

utilizar" o" oxigénio" para" a" produção" de" energia." O" consumo" de" oxigénio"

aumenta" linearmente" com" a" intensidade" do" trabalho" muscular," sendo"

considerado" máximo" (VO2" máx)" quando" nenhum" aumento" adicional"

significativo"ocorre"com"o"incremento"de"cargas."Este"valor"é"determinado"pela"

capacidade" de" se" aumentar" o" débito" cardíaco" e" direcionar" o" fluxo" sanguíneo"

para" os"músculos" em" atividade," sendo" assim" usado" como" um" dos" índices" de"

aptidão" física," portador" de" grande" interesse" para" a" avaliação" funcional" dos"

atletas."Os"valores"base"referidos"na"literatura"para"o"grupo"etário"considerado"

no" presente" estudo," variam" entre" os" 1,5" e" 1,7" l/min." Durante" a" prática" de"

exercício" as" adaptações" cardíacas" e" circulatórias" garantem" a" necessidade" de"

fornecer"oxigénio"aos"músculos"esqueléticos.28"""

+

O"VO2"máximo"aumenta"substancialmente"por"efeito"do"treino"de"resistência,"

podendo"este"valor"aumentar"nos"indivíduos"sedentários"de"um"valor"inicial"de"

35" ml/kg/min" para" 42" ml/kg/min" como" resultado" do" treino" de" uma" forma"

regular," equilibrada" e" sistemática.28" Contudo," os" valores" observados" e"

registados"nos"atletas"de"elite"são"muito"superiores"a"estes,"visto"que"podem"

variar" entre" 70" ml/kg/min" e" 94" ml/kg/min.28" A" componente" genética"

predetermina"uma" faixa"de" variabilidade"para"o"VO2"máx," sendo" responsável"

por" 25" a" 50%" da" variação" dos" seus" valores." Deste" modo," a" hereditariedade"

explica"em"grande"parte"as"variações"individuais"como"resposta"a"programas"de"

treino" idênticos." Já"as"diminuições"da" capacidade"aeróbia" relacionadas" com"a"

idade" são" devidas" essencialmente" à" redução" da" atividade" física" e" ao"

consequente" sedentarismo.29" Este" feito" é" bem" visível" na" Tabela" 1" onde" se"

apresentam" valores" típicos" de" VO2" para" o" sexo" masculino" em" várias" faixas"

etárias."""

"

"
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Tabela++1+–+Valores#de#consumo#de#oxigénio#máximo#para#várias#faixas#etárias#do#sexo#

masculino.30##

Muito Fraca Fraca Regular Boa Excelente Superior

13-19 < 35,0 35,1 a 38,3 38,4 a 45,1 45,2 a 50,9 51,0 a 55,9 > 56,0

20-29 < 33,0 33,1 a 36,4 36,5 a 42,4 42,5 a 46,4 46,5 a 52,4 > 52,5

30-39 < 31,5 31,6 a 35,4 35,5 a 40,9 41,0 a 44,9 45,0 a 49,4 > 49,5

40-49 < 30,2 30,3 a 33,5 33,6 a 38,9 39,0 a 43,7 43,8 a 48,9 > 48,1

50-59 < 26,1 26,2 a 30,9 31,0 a 35,7 35,8 a 40,9 41,0 a 45,3 > 45,4
Mais de 60 < 20,5 20,6 a 26,0 26,1 a 32,3 32,3 a 36,4 36,5 a 44,2 > 44,3

Idade
Nível de Aptidão Física de Cooper para Homens - VO2max

"

A" avaliação" funcional" da" capacidade" aeróbia" é" feita" utilizandoFse" um"

instrumento" básico," o" ergómetro," que" permite" a" determinação" da" quantidade" de"

trabalho" mecânico" efetuado" e," desta" forma," enquanto" um" indivíduo" realiza" um"

trabalho"de"intensidade"predeterminada"podeFse"medir"e"registar"os"diversos"eventos"

fisiológicos"que"vão"ocorrendo"devido"a"uma"adaptação"do"organismo"ao"exercício"em"

questão."Embora"sejam"vários"os"tipos"de"trabalho"que"o"atleta"pode"executar"com"o"

propósito"de"determinar"o"VO2"máx,"normalmente,"os"mais"utilizados"neste"contexto"

passam"por"correr"numa"passadeira"rolante"ou"pedalar"numa"bicicleta"ergométrica."
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2.3#Objetivo#da#utilização#do#ecocardiograma#com#o#estudo#de#Doppler#

"

O"ecocardiograma"é"um"método"não"invasivo,"baseado"na"utilização"de"ultrassons"para"

o" estudo" morfofuncional" do" coração," sendo" por" isso" de" grande" utilidade" na"

caracterização" e" estudo" do" coração" do" atleta." Esta" técnica" permite" analisar"

diretamente" e" em" tempo" real" as" estruturas" cardíacas," fornecendo" uma" informação"

fiável" das" dimensões" e" das" várias" funções" cardíacas.31" Através" do" ecocardiograma"

obtêmFse"imagens"a"uma"dimensão"(modo"M)"e"a"duas"dimensões"(BD)"o"que"permite"

avaliar" o" tamanho," a" espessura" e" o" movimento" das" diversas" estruturas" cardíacas,"

Figura" 1." O"modo"M" permite" ter" acesso" à"massa" do" ventrículo" esquerdo" através" da"

medição"das"dimensões"cardíacas"e"da"espessura"da"parede.32"

"

 

"

Figura+1>+Imagem#do#ecocardiograma#(MM#e#BD#com#Doppler)#de#um#dos#atletas#que#

participou#neste#estudo.++

+
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O"efeito"Doppler"foi"descrito"pela"primeira"vez"em"1842"pelo"físico"austríaco"Christian"

Johann" Doppler," mas" a" sua" utilização" no" ramo" da" medicina," particularmente" na"

ecocardiografia," só" foi"aplicada"cem"anos"mais" tarde."A"ecocardiografia"com"Doppler"

começou" a" ser" aplicada" na" década" de" 80," fornecendo" importantes" dados" para" o"

conhecimento"e"observação"da"fisiologia"cardíaca."Esta"técnica"possibilita"a"avaliação"e"

o"estudo"da"direção,"sentido"e"velocidade"do"fluxo"sanguíneo"no"interior"do"coração"e"

dos"vasos"sanguíneos. 33,34"

A"ecocardiografia"ou"ecocardiograma"bidimensional"com"doppler"consiste"num"exame"

de"ultraFsons,"no"qual" as" imagens"do" coração," captadas"por"um" transdutor" colocado"

sobre" o" tórax" do" paciente," são" transmitidas" para" um" monitor." É" um" método"

diagnóstico"muito"utilizado"em"cardiologia"para"a"detecção"de"alterações"estruturais"

e/ou"funcionais"do"coração,"podendo"também"ser"aplicado"a"crianças,8,35"como"é"caso"

do"presente"estudo."

A" função" diastólica" também" pode" ser" avaliada" pelo" uso" do" efeito" Doppler." O"

ecocardiograma"Doppler"pode"identificar"a"disfunção"diastólica"com"base"no"padrão"de"

enchimento" diastólico" do" VE," na" medida" do" tempo" de" relaxamento" isovolumétrico"

(TRIV)"e"no"padrão"de"fluxo"das"veias"pulmonares.35"
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2.4 #Protocolo# Bruce# Modificado# –# Justificação# da# escolha# deste#
protocolo#para#este#estudo#

#
#

São" vários" os" testes" e" protocolos" que" podem" ser" aplicados" em" contexto" pediátrico,"

tendo"como"objetivo"a"avaliação"e"monitorização"da"sua"capacidade"cardiovascular"e"

pulmonar" para," posteriormente" poder" ser" feita" uma" orientação" correta" da"

programação"e"planeamento"do"treino.36"

O" Protocolo" de" Bruce" foi" desenvolvido" com" o" objetivo" inicial" de" diagnosticar" as"

coronariopatias"em"adultos,"mas,"hoje"em"dia,"este"protocolo"é"aplicado,"na"maioria"

das" vezes" com" modificações," por" cardiologistas" pediatras." A" prova" de" esforço" é"

realizada"em"tapete"rolante"onde"são"feitas"as"medições"da"frequência"cardíaca"e"do"

consumo" de" oxigénio," cujos" resultados" serão," posteriormente," relacionados" com" a"

informação"recolhida"através"do"ecocardiograma."36,"37"""""

#
Um" das" grandes" vantagens" associadas" a" este" protocolo" é" que" pode" ser" usado" em"

indivíduos/atletas" com" diferentes" idades" o" que," consequentemente," irá" fornecer"

elementos" comparativos" sobre" as" diferentes" respostas" ao" exercício." Cumming" et" al"

(1978)"conseguiram"fornecer"dados"normativos"acerca"das"respostas"provenientes"do"

efeito"do"exercício"utilizando"o"protocolo"de"Bruce"em"327"crianças"com"idades"entre"

os"4"e"os"14"anos.37"Sendo"aplicado"o"mesmo"protocolo"em"todas"as"crianças"quando"

estas" estão" no" seu" processo" de" desenvolvimento/maturação" possibilita," assim," uma"

análise"fidedigna."

"

Contudo," o" Protocolo" de" Bruce" também" apresenta" alguns" inconvenientes,"

nomeadamente" risco" de" queda," não" adaptação" à"monitorização" e" elevado" custo" do"

equipamento.36" Para" atletas" mais" jovens" ou" limitados" fisicamente," o" incremento" da"

carga"de"trabalho"entre"os"diferentes"níveis"pode"ser"excessivo"resultando,"por"vezes,"

na" desistência" por" parte" do" atleta" durante" o" primeiro"minuto" de" um" patamar" de" 3"

minutos."Para"indivíduos"que"estejam"bem"treinados,"os"4"primeiros"patamares"deste"

protocolo"são"muito"lentos"podendo"levar"a"desconcentração"por"parte"do"atleta"que"

está"a"ser"avaliado,"tabela"2."É"de"destacar"que"neste"protocolo"as"velocidades"a"que"os"
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atletas" estão" mais" adaptados" a" realizar" aparecem" apenas" nos" níveis" com" mais"

inclinação" (16%)." Os" patamares" de" 3" minutos" não" deixam" de" ser" muito" longos" e"

posteriormente"fastidiosos"para"os"atletas"mais"jovens.36,37"

"

+++Tabela++2+–+Protocolo#de#Bruce#Modificado.38""

Estágios
Duração 

do estágio 
(min)

Velocidade 
(km/h) Inclinação (%)

1 3 2,7 0,0
2 3 2,7 5,0
3 3 2,7 10,0
4 3 4,0 12,0
5 3 5,5 14,0
6 3 6,8 16,0

Demonstração dos incrementos de velocidade e 
inclinação do protocolo utilizado: Bruce Modificado

"

"

Em"geral," independentemente"do"grau"de"aptidão"do"indivíduo,"a"maior"produção"de"

trabalho"é"obtida"quando"a"inclinação"é"mais"elevada,"o"que"levará"inevitavelmente"à"

necessidade"dos"atletas"terem"de"se"apoiar"no"corrimão"da"passadeira,"afetando"assim"

o"consumo"de"oxigénio"e"mais"parâmetros"de"forma"significativa.29"Para"além"disso,"os"

grandes" aumentos" na" velocidade" e" inclinação" podem" limitar" a" capacidade" de"medir"

com"precisão"os"dados"metabólicos"submáximos,"tais"como"o"limiar"anaeróbio."37"

"

"

# #
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3. Metodologia#

3.1 Caracterização#da#amostra#

#

Este" estudo" experimental" contou" com" a" participação" de" 12" atletas" com" 10" e" 11"

anos"de"idade"e"4"anos"de"prática"desportiva"regular"e"sistemática"da"modalidade"

de" futebol," pertencentes" ao" escalão" de" Benjamins" A" do" Grupo" Desportivo" da"

Gafanha," distrito" de" Aveiro." Estes" atletas" praticam" exercício" físico" durante"

aproximadamente" sete" horas" por" semana," envolvendo" treinos," jogo" ao" fim" de"

semana" e" aulas" de" educação" física." A" tabela" 3" apresenta" os" parâmetros"

demográficos"desses"jovens"atletas."

"

Tabela+3+–+Parâmetros#demográficos#dos#atletas#avaliados.#ASCK#área#de#superfície#
corporal.#IMC#–#índice#de#massa#corporal.#

Idade Peso Altura ASC IMC

(Anos) (Kg) (cm) (m 2) (kg/m 2)
Atleta 1 10 39 146 1.25 18

Atleta 2 10 23 130 0.9 14
Atleta 3 10 32 131 1.08 19
Atleta 4 10 41 150 1.3 18

Atleta 5 10 52 154 1.5 22
Atleta 6 10 34 140 1.15 17
Atleta 7 10 34 139 1.16 18
Atleta 8 10 36 143 1.2 18
Atleta 9 10 41 136 1.2 22
Atleta 10 11 38 146 1.2 18
Atleta 11 10 33 142 1.14 16
Atleta 12 10 33 145 1.15 16

Média 10.08 36.33 141.83 1.19 18.00

Desvio-Padrão 0.29 6.93 7.16 0.14 2.30

Atleta

"

"

"

"

"
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3.2#Instrumentação#

Para" a" realização" deste" estudo" utilizaramFse" os" seguintes" equipamentos:" No" que"

concerne"ao"Tapete"rolante"foi"utilizado"o"HP"COSMOS"Mercury,"no"que"diz"respeito"ao"

Analisador"de"gases"expirados"foi"utilizado"o"MES"mod."Start"2000"M."Relativamente"ao"

ECG"de" esforço" foi" utilizado" o"Welch"Allyn"mod." Cardioperfect" e" no" Ecocardiograma"

MM"e"BD"com"doppler"utilizouFse"o"Ecografo"GE"Healthcare"mod."LOGIQ"P"100."

"

3.3#Procedimentos#de#teste#e#avaliação#

"

Este" estudo" subdivideFse" em" dois" procedimentos" principais:" numa" primeira" fase"

realizouFse" um" ecocardiograma" a" cada" atleta" na" posição" de" decúbito" lateral"

esquerda"e"na"posição"de"decúbito"dorsal;"numa"segunda"fase"procedeuFse"à"prova"

de" esforço" de" exercício" num" tapete" rolante" onde" se" colocaram" 10" elétrodos" no"

tórax"de"cada"atleta"e"uma"máscara"nasoFbocal"com"o" intuito"de"se"registarem"e"

analisarem" os" gases" expirados" objectivandoFse" deste" modo" uma" caracterização"

cardiorrespiratória"de"cada"atleta,"Figura"2."De"seguida"aplicouFse"o"protocolo"de"

Bruce"modificado"que"corresponde"a"patamares"de"3"minutos,"no"qual"há"um"1º"

nível" denominado" de" aquecimento," onde" a" velocidade" é" de" 2,7" km/h" durante"

3minutos;"seguido"de"um"2º"patamar"que"tem"a"mesma"velocidade"que"o"patamar"

anterior" subindo" apenas" a" inclinação" para" 5" %;" no" 3º" patamar" mantémFse" a"

velocidade" anterior" aumentando" somente" a" inclinação" para" 10" %" (subindo"

portanto"5"%);"de"seguida"o"4º"patamar,"sendo"que"neste"a"velocidade"passa"para"4"

km/h" e" a" inclinação" para" 12" %" (sobe" 2%);" o" 5º" patamar" corresponde" a" uma"

velocidade"de"5,5"km/h"e"a"inclinação"sobe"para"14"%"(aumentando"2"%)."

"



17"
"

"

Figura+2–+Imagem#de#um#atleta#antes#de#iniciar#o#Protocolo#de#Bruce#modificado.#

Os"elétrodos"foram"posicionados"no"tórax"de"cada"atleta,"Figura"2,"nas"zonas"

correspondentes"à"imagem"da"Figura"3"e"Tabela"4.""

"

"

Figura+3+–+Posicionamento#dos#elétrodos#para#a#realização#da#prova#de#esforço.39#

"

"

"
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Tabela+4+–#Posicionamento#dos#eléctrodos#no#corpo#do#atleta#

Elétrodo# Posicionamento#

V1# 4º"espaço"intercostal"à"direita"

V2# 4º"espaço"intercostal"à"esquerda"justo"esternal"

V3# Ponto"médio"entre"V1"e"V4"

V4# Linha"hemiclavicular"à"esquerda"(5º"EICE)"

V5# Interseção"5º"EICE"e"linha"axilar"anterior"

V6# Intersecção"5º"EICE"com"a"linha"axilar"média"

"

"

3.4 #Local#da#realização#dos#testes##
"

Os"testes"referentes"a"este"estudo"foram"realizados"na"clínica"Desporsano"em"Lisboa"

sob"a"orientação"médica"e"técnica"dos"doutores"José"Gomes"Pereira,"João"Abecasis"e"

Maria"João"Valamatos.""

"

"

++++++++++++ Figura+4+–+Imagem#dos#atletas#que#colaboraram#neste#estudo.#

"

É" de" referir" que" todos" os" encarregados" de" educação" foram" informados" sobre" os"

objetivos"e"os"procedimentos"do"estudo"e"deram"a"sua"autorização"expressa,"através"

de"declaração"escrita."

"
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3.5 #Tratamento#dos#dados#

"

Para"o" tratamento"dos"dados"utilizouFse,"numa"primeira" fase,"a"estatística"descritiva,"

nomeadamente," através"de"parâmetros"de" tendência" central" (média)" e"de"dispersão"

(desvio"padrão"e"amplitude"de"variação)."

"

Posteriormente,"foi"testada"a"correlação"entre"um"conjunto"de"variáveis"consideradas"

relevantes"para"o"cumprimento"integral"do"objetivo"do"presente"trabalho."Desta"forma,"

numa"primeira"abordagem,"foi"testada"a"correlação"entre"o"VO2"e"o"Débito"Cardíaco,"

enquanto" numa" segunda" análise" foi" testada" a" correlação" entre" um" conjunto" de"

variáveis" populacionais" (Idade," Peso," Altura" e" o" ASC)" com" um" grupo" de" variáveis"

relacionadas"com"as"adaptações"cardíacas"(septo"intraventricular"(SIV),"Massa"do"VE"e"

Massa"do"VE/ASC).""

"

Para" cada" uma" das" correlações" acima"mencionadas" foram" formuladas" hipóteses," de"

modo"a"testar"e" interpretar"a"hipótese"nula"(H0)"que"determina"que"o"coeficiente"de"

correlação"(ρ)"será"igual"a"0,"isto"é,"que"não"existe"correlação."Tendo"por"base"o"teste"

da"correlação"entre"as"variáveis"foi"considerado"um"nível"de"confiança"de"95%"(5%"de"

significância)," valor" de" referência" para" ciências" sociais" e" comportamentais."

Adicionalmente" foi" considerada" a" distribuição" de" tFstudent," tendo" sido" utilizado" o"

software"Microsoft"Office"Excel"2003."

"

"

"

" "



20"
"

" "



21"
"

4.#Apresentação#e#discussão#dos#resultados#

"

A"prática"de"exercício"físico"tem"reconhecidos"benefícios"ao"nível"quer"do"bemFestar"do"

indivíduo"quer,"em"particular,"ao"nível"do"sistema"cardiovascular."No"entanto,"tornaFse"

importante"avaliar"as"adaptações"morfológicas"e"cardiovasculares"dos" indivíduos"que"

praticam" de" forma" regular" e" intensa" uma" atividade" desportiva." Este" estudo" é" ainda"

mais" importante" na" idade" pediátrica" do" atleta," não" só" porque" está" em" fase" de"

desenvolvimento" fisiológico" e" portanto" de" adaptação" cardiovascular," mas" também"

porque"a"quantidade"de"informação"disponível"na"literatura"é"mais"escassa"do"que"no"

adulto."Além"disso,"não"obstante"as"modificações"ecocardiográficas"relacionados"com"a"

prática" de" exercício" físico" estarem" bem" descritas" para" várias" modalidades," as"

alterações"em" jovens" futebolistas"está"muito"menos"documentada.40,41"Os"estudos" já"

realizados" mostram" que" efetivamente" as" diferentes" respostas" fisiológicas" e"

metabólicas"observadas"em"crianças"durante"a"prática"de"exercício"físico"resultam"da"

maturação"biológica,"uma"vez"que"à"medida"que"crescem"desenvolvem"quase"todas"as"

suas"capacidades"funcionais.24"Além"disso,"as"respostas"cardiovasculares,"ventilatórias"

e"metabólicas"dependem"da"exigência"da"prática"desportiva."Nesse"sentido,"e"com"o"

objetivo" de" contribuir" para" esse" estudo," os" resultados" obtidos" neste" trabalho" foram"

analisados"e"tratados,"sendo"de"seguida"apresentados"os"valores"obtidos"através"dos"

dois"procedimentos"utilizados:"a"avaliação"por"ecocardiograma"referente"a"cada"atleta"

em"repouso"e"na"prova"de"esforço"de"exercício"executado"no"tapete"rolante,"seguindo"

o"Protocolo"de"Bruce"modificado.""

Na" Tabela" 5" são" apresentados" os" valores" demográficos" médios" dos" atletas" que"

participaram"neste"estudo,"estando"na"Tabela"3"os"resultados"individuais."Tal"como"se"

pode"observar,"não"obstante"os"atletas"não"diferirem"no"nível"etário,"existem"grandes"

diferenças"na"massa"corporal"e"na"altura"e"portanto"no"índice"de"massa"corporal"(IMC)"

e"na"área"de"superfície"corporal"(ASC)."De"facto,"o"valor"extremo"de"IMC"pertence"ao"

atleta" que" tem" o"maior"massa" corporal" (IMC" =" 22" kg/m2)," tendo" o" atleta" de"massa"

corporal"e"altura"um"valor"de"IMC"cerca"de"60%"inferior"(IMC"="14"kg/m2)."Este"valor"foi"

calculado"através"da"razão"entre"a"massa"do"atleta,"em"quilogramas,"e"o"quadrado"da"
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sua" altura," em"metros." Como" consequência" destes" valores" de" IMC," este" são" os" dois"

atletas"que"apresentam"os"valores"extremos"de"ASC,"a"que"correspondem"os"valores"

de" 0,9" e" 1,5" m2," respetivamente." É" de" referir" que" vários" estudos" com" crianças" e"

adolescentes," mostraram" que" os" jovens" atletas" de" ambos" os" sexos" na" maioria" dos"

desportos"possuem,"em"média,"envergaduras"e"pesos"semelhantes"ou"superiores"aos"

valores"de"referência"para"a"população"em"geral"de"crianças"e"adolescentes.42"

"

+Tabela+5+–+Parâmetros#demográficos#médios#dos#doze#atletas#que#participaram#neste#
estudo.#IMC#–#índice#de#massa#corporal.#ASC#–#área#de#superfície#corporal.++

(anos) (kg) (kg/m 2) (m 2) (cm)

10,08 36,30 18,00 1,18 141,83

Atletas de futebol

Idade' Peso' IMC ASC Altura'

"

"

"

A" frequência"cardíaca" (FC)"é"um"dos"parâmetros"cardiovasculares"mais"afetados"pela"

prática" de" exercício" físico" e" o" mais" frequentemente" estudado," devido" também" à"

facilidade" da" sua" quantificação." Por" esta" razão," o" controle" da" frequência" cardíaca" é"

muitas" vezes" usado" para" monitorizar" a" intensidade" do" exercício" físico." Na" Figura" 5"

encontramFse" os" valores" da" frequência" cardíaca" (FC)" medida" em" repouso," antes" da"

realização" da" prova" de" esforço." Como" se" pode" observar" no" gráfico" os" valores"

apresentam"grande"variabilidade"entre"atletas,"sendo"o"valor"médio"de"69.14"bpm."É"

de" salientar" que" cinco" dos" atletas" apresentam" FC" entre" os" 50" e" os" 60" bpm." Estes"

valores"poderão" ser"o" reflexo"de"estarem"de" facto"em" repouso"e"preparados"para"o"

teste"que"vão"realizar."Pelo"contrário,"existem"quatro"atletas"que"apresentam"valores"

de" FC" entre" os" 80" e" os" 90" bpm," o" que" poderá" ser" justificado" por" alguma" ansiedade"

associado" à" prova" que" vão" ter" de" executar." É" do" conhecimento" geral" que" muitos"

indivíduos" quando" se" apercebem" ou" são" informados" que" um" exercício" será" iniciado"

dentro" de" instantes" registam" um" aumento" discreto" da" FC," em" função" da" ação" da"
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adrenalina" que" acompanha" a" resposta" préFesforço.43" Este" conjunto" de" atletas"

apresentou" uma" FC" média" de" 69,17" ±" 13,63" bpm." Estes" valores" corroboram" os"

resultados"encontrados"num"estudo"realizado"com"jovens"atletas"e"não"atletas"de"16"

anos" de" idade" e" cujos" valores" de" FC" variam" de" 63,3" ±" 7,2" para" 73,5" ±" 9,6" bpm,"

respetivamente.44" Tal" como" esperado," os" valores" de" FC" revelaramFse"

significativamente"inferiores"no"grupo"de"atletas"sujeitos"a"treino"predominantemente"

isotónico"quando"comparados"com"a"FC"de"jovens"não"praticantes"desportivos.""

"

"

+

Figura+5>+Valores#da#frequência#cardíaca#(FC)#de#cada#atleta#na#situação#de#repouso.#

"

Na"Tabela"6"encontramFse"os"valores"médios"de"parâmetros" fisiológicos"avaliados"na"

prova"de"esforço,"quando"aplicado"o"Protocolo"de"Bruce"modificado."Em"particular,"são"

apresentados" os" valores" da" frequência" cardíaca" e" o" volume" de" oxigénio" consumido,"

uma" vez" que" se" trata" dos" principais" parâmetros" para" a" avaliação" cardiorespiratória."

Estes"dois"parâmetros"estão"relacionados"durante"a"maior"parte"do"exercício"tanto"em"

atletas"como"em"jovens"que"não"praticam"desporto."O"valor"de"VO2"é"apresentado"em"

valores" relativos" (ml/kg/min)," tendo" em" consideração" a" massa" corporal" de" cada"

indivíduo," e" em" valores" absolutos" (l/min)" para" nos" dar" informação" sobre" o" valor"

máximo"em"litros"de"oxigénio"que"o"organismo"consome"em"cada"minuto."Ambos"os"
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tipos" de" representação" são" comuns" na" literatura," sendo" que" o" valor" relativo" é" um"

melhor" indicador" da" performance" física" uma" vez" que" tem" em" consideração" a"

constituição"física"de"cada"indivíduo."

Tabela+ 6># Frequência# cardíaca# (FC)# e# consumo# de# oxigénio# (VO2)# máximo# medidos#

durante#a#prova#no#tapete#rolante.##

FC VO2 VO2

(bpm) (ml/kg/min) (l/min)

Atleta 1 155 28.3 1.12
Atleta 2 162 32.97 0.76
Atleta 3 200 36.89 1.22
Atleta 4 197 42.87 1.71
Atleta 5 194 29.73 1.52
Atleta 6 204 34.27 1.18
Atleta 7 203 36.33 1.25
Atleta 8 197 42.74 1.51
Atleta 9 211 27.47 1.13
Atleta 10 192 34.09 1.28
Atleta 11 195 34.78 1.16
Atleta 12 200 47.51 1.57

Média 192.50 35.66 1.28

Desvio-Padrão 16.74 6.13 0.26

Atleta

"

"

Ao"analisar"estes"valores"da"FC,"podeFse"observar"que,"ao"contrário"do"que"aconteceu"

antes"da"realização"da"prova"de"esforço"em"que"os"atletas"apresentavam"uma"FC"muito"

variável," durante" a" realização" do" exercício" físico" o" valor" máximo" de" FC" registado"

apresenta"um"valor"muito"mais"constante,"sendo"o"valor"mínimo"de"155"e"o"máximo"de"

211"bpm,"Figura"6."Contudo,"é"de"salientar"que"apenas"dois"atletas"apresentam"valores"

próximos"dos"155F160"bpm,"enquanto"todos"os"restantes"exibem"valores"à"volta"200"

bpm."É"de"referir"que"um"destes"atletas"é"exatamente"aquele"que"possui"o"menor"peso"

e"altura"e"portanto"o"que"apresenta"os"menores"valores"de"ASC"e"de"IMC.""

"
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"

Figura+6>+Valores#da#FC#de#cada#atleta#na#prova#de#esforço.#

"

O"aumento"significativo"dos"valores"da"FC"antes"(69,17"±"13,63"bpm)"e"durante"a"prova"

de" esforço" (192,50" ±" 16,74" bpm)" estão" de" acordo" com" valores" encontrados" na"

literatura"para"jovens"atletas"determinados"durante"a"realização"de"atividade"física"24,40."

De" facto," a" FC" numa" partida" de" futebol" é" superior" a" 150" bpm," podendo" o" ritmo"

cardíaco"do"jogador"variar"entre"150"a"190"bpm,"descendo"a"níveis"abaixo"de"150"bpm"

somente"em"breves"períodos"do"jogo."Os"resultados"obtidos"também"estão"de"acordo"

com"os"valores"apresentados"na"Figura"7"que"mostra"a"evolução"da"FC"em"jovens"e"em"

adultos"durante"a"realização"progressiva"de"exercício"físico.24"O"pequeno"coração"e"o"

baixo" volume" sistólico" em" crianças" é" compensado" com" um" aumento" da" frequência"

cardíaca" num" determinado" momento" do" exercício," tal" como" se" pode" observar" no"

gráfico"da"Figura"7."24""

Os" valores" obtidos" neste" estudo" também" vão" de" encontro" aos" apresentados" num"

Special#report" feito"R.L."Washington"e"coautores"(1994)"em"que"revelam"as"diretrizes"

para"a"prática"do"exercício"na"idade"pediátrica.36"Neste"trabalho"são"apresentados"os"

dados" obtidos" por" Shephard" (1969)" para" jovens" atletas" canadianos" com" idades"

compreendidas"entre"os"11"e"os"13"anos"de"ambos"os"sexos,"tendoFlhes"sido"aplicado"

um"protocolo"contínuo"e"progressivo"onde"a"média"da"FC"máxima"foi"de"193"bpm."

"
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#

Figura+7>+Cinética#da#frequência#cardíaca#em#crianças#e#adultos#durante#o#
exercício#físico#progressivo.#(*)#p<0,05#–#diferença#entre#os#grupos.24#

"

Vários" autores" consideram" que" o" consumo" máximo" de" oxigénio" é" o" parâmetro"

fisiológico"mais" importante"que"descreve"a"quantidade"de"trabalho"realizado"durante"

um" jogo" de" futebol," pelo" que" a" sua" quantificação" durante" uma" prova" de" esforço" é"

importante.46" O" uso" de" protocolo" individualizado," como" é" o" caso" do" protocolo" em"

rampa," tem" sido" referido" como" o" método" mais" adequado" para" se" atingir" o" VO2"

máximo" em" crianças.47" De" facto," a" intensidade" do" exercício" dinâmico" depende"

essencialmente" da" quantidade" máxima" de" oxigénio" que" o" atleta" consegue"

captar/utilizar,"razão"pela"qual"quanto"maior"for"a"percentagem"do"consumo"máximo"

de" oxigénio," maior" será" a" intensidade" do" exercício" realizado.48" Os" resultados" do"

consumo"de"oxigénio"medido"durante"a"prova"de"esforço"são"apresentados"na"Tabela"

6"e"na"Figura"8."A"análise"destes"dados"permite"constatar"que"o"consumo"de"oxigénio"

varia"muito"de"atleta"para"atleta,"observandoFse"nalguns"casos"um"aumento"de"75%"no"

seu"consumo."A"comparação"entre"os"valores"absolutos"e"os"valores"relativos"de"VO2"

máximo" mostra" bem" o" efeito" da" massa" corporal." Os" resultados" aqui" obtidos"

corroboram"os"valores"apresentados"por"crianças"que"foram"submetidas"a"protocolos"

que"envolvem"uma" tarefa"motora"numa"bicicleta"e" cujo" valor"médio" se"encontra"no"

intervalo"de"35,6" até" 60,6"ml/kg/min.36"Os" resultados"obtidos"neste" estudo" também"

estão"de"acordo"com"os"apresentados"por"Paul"Stephens"e"seus"colaboradores"(2004),"
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que"referem"que"o"valor"de"VO2"máximo"para"rapazes"com"idades"inferiores"a"13"anos"

é"de"42"±"6"mL/kg"/"min.48"

"

"

Figura+8+–+Valores#do#VO2#máximo#para#cada#atleta,#determinado#durante#a#
prova#de#esforço.#

"

Os"valores"de"VO2"dos"atletas"que"participaram"neste"estudo"não"são"superiores"aos"

encontrados"na"literatura"para"jovens"da"mesma"idade"mas"que"não"praticam"desporto,"

sendo" nalguns" casos" até" inferiores.29" Várias" razões" poderão" estar" nesta" aparente"

discrepância,"nomeadamente"o"facto"de"os"atletas"poderem"estar"em"diferentes"fases"

do" seu" desenvolvimento" ou" pelos" diferentes" calendários" desportivos" e" a" respetiva"

intensidade"de"esforço"para"cada"competição"a"nível"quantitativo"e"qualitativo"a"que"

são"submetidos."Também"os"diferentes"protocolos"que"são"usados"para"determinar"os"

valores"de"VO2"máximo"poderão"estar"na"origem"desta"discrepância."É"ainda"de"referir"
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que"as"exigências"fisiológicas"do"futebol"variam"de"acordo"com"a"taxa"de"trabalho"em"

diferentes" posições" no" jogo," pois" a" capacidade" aeróbica" dos" atletas" que" percorrem"

maiores" distâncias" dentro" do" campo" é" superior." O" reduzido" número" de" atletas" que"

participou"neste"estudo"não"permitiu"que"essa"análise"fosse"tida"em"consideração"no"

presente"estudo.49"

Na" Tabela" 7" encontramFse" os" valores" do" septo" intraventricular" (SIV)," da" massa" do"

ventrículo"esquerdo,"a"razão"entre"a"massa"do"VE"e"a"área"de"superfície"corporal"e"o"

débito"cardíaco"(DC)."Os"valores"do"SIV"encontrados"neste"estudo"variam"entre"os"7"e"

os"11"mm,"sendo"o"valor"médio"de"8.33"mm."Este"valor"está"de"acordo"com"os"valores"

de" SIV" medidos" num" estudo" realizado" por" Zdravkpvic" et.# al# (2010)# em" atletas" com"

idade"ligeiramente"superior"(12F14"anos).50"Nesse"estudo"foi"comparado"o"valor"de"SIV"

em"jovens"atletas"(8.51"mm)"com"o"de"jovens"nãoFatletas"(8.27"mm)."O"facto"do"valor"

determinado" no" presente" estudo" estar" compreendido" entre" os" valores" médios"

encontrados"na"literatura,"poderá"estar"relacionado"com"o"facto"dos"jovens"avaliados"

serem"mais"novos"mas"praticarem"desporto"há"quatro"anos."De"facto,"todos"os"atletas,"

independentemente"do"tipo"de"desporto"praticado,"desenvolvem"uma"combinação"de"

alterações" cardíacas" que" englobam" simultaneamente" a" dilatação" e" o" aumento" de"

espessura"da"parede"ventricular"esquerda.51""

"

"

"

"

"

"

"

"
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Tabela+7+>+Valores#da#dimensão#do#septo"intraventricular"(SIV),#da#massa#do#ventrículo#
esquerdo#(VE),#da#razão#entre#a#massa#do#VE#e#da#área#de#superfície#corporal#(VE/ASC)#
e#débito#cardíaco#(DC)#cada#atleta.#

SIV Massa VEMassa VE/ASC VO2 DC

(mm) (g) (g/m 2) (ml/kg/min) (l/min)

Atleta 1 9 123 98.4 28.3 4.2
Atleta 2 8 129 143.3 32.97 2.2
Atleta 3 7 81 75.0 36.89 3.5
Atleta 4 8 114 87.7 42.87 2.7
Atleta 5 11 148 98.7 29.73 5.8
Atleta 6 8 89 77.4 34.27 3.3
Atleta 7 11 117 100.9 36.33 3.7
Atleta 8 8 86 71.7 42.74 3.4
Atleta 9 7 69 57.5 27.47 5.1
Atleta 10 7 89 74.2 34.09 3.3

Atleta 11 7 87 76.3 34.78 2.9

Atleta 12 9 138 120.0 47.51 3.2

Média 8.33 105.83 90.08 35.66 3.61

Desvio-Padrão 1.44 25.45 23.79 6.13 1.00

Atleta

#

#

Os" resultados" da"massa" do" ventrículo" esquerdo" são" apresentados" na" Tabela" 7" e" na"

Figura" 9," tendo" estes" valores" sido" calculados" através" das" medidas" da" espessura"

diastólica"das"paredes,"do"septo"e"da"parede"posterior"e"das"dimensões"da"cavidade"do"

VE." Os" resultados" obtidos" mostram" grande" dispersão" para" os" vários" atletas," sendo"

nalguns" casos" observados" valores" do" dobro" da" massa" do" VE." Contudo," os" valores"

médios" encontrados" estão" de" acordo" com" os" valores" calculados" por" outros" autores"

quer"através"do"método"linear"(88"–"224"g)"quer"pelo"método"bidimensional"(96"–"200"

g).31"

Os" valores" da" razão" entre" a"massa" do" VE" e" a" área" de" superfície" corporal," Tabela" 7,"

também" estão" de" acordo" com" a" recomendação" da" American" Society" of"

Echocardiography" e" da" European" Association" of" Echocardiography," que" consideram"

que"este"valores"são"anormais""quando"são"superiores"a"103"g/m2.31"
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+++++++Figura+9+–+Valores#da#Massa#do#VE#de#cada#atleta#registada#pelo#ecocardiograma."

"

Na"tabela"7"e"na"Figura"10"apresentamFse"os"valores"do"débito"cardíaco"(DC),"registado"

em"repouso,"para"cada"atleta."Como"se"pode"observar,"os"valores"de"DC"destes"atletas"

são"baixos,"tendoFse"registado"nalguns"casos"débitos"de"2,2"e"2,7"l/min."No"entanto,"a"

média" de" DC" registada" pelos" atletas" é" de" 3.61" l/min," o" que" é" similar" ao" resultado"

medido" por" Erickson" (3.9" l/min)" (1973)" e" que" foi" apresentado" no" Special# Report" de""

Washigton" (1994)," para" jovens" dos" 11" aos" 13" anos.36" Estes" resultados" justificamFse"

pelo"facto"dos"participantes"deste"estudo"terem"entre"10"e"11"anos"de"idade."Segundo"

Malina" &" Bouchard" (2004)," as" dimensões" do" coração" aumentam" no" decurso" do"

crescimento," até" ao" alcance" pleno" da" maturação" biológica" e" simultaneamente" ao"

crescimento" da" massa" corporal" de" cada" indivíduo," sendo" que" este" aumento" está"

diretamente"relacionado"com"a"elevação"do"volume"de"ejeção"sistólico"assim"como"do"

débito" cardíaco.6" Os" resultados" obtidos" vêm" corroborar" os" valores" observados" por"

Turley"&"Wilmore"(1997),"em"que"o"DC"para"uma"determinada"tarefa"foi"de"1,0"a"2,9"

l/min"mais" baixo" em" crianças," em" relação" ao" verificado" em" indivíduos" adultos" tanto"

numa"bicicleta"como"numa"passadeira"rolante,"respetivamente.52"O"facto"dos"valores"

do"débito"cardíaco"observados"em"crianças"serem"baixos"para"um"determinado"teste"

físico"estão"associados"principalmente"a"menores"volumes"sanguíneos"e"cardíacos.52"

"
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+

Figura+10+–#Débito#cardíaco#registado#em#repouso#pelos#vários#atletas#antes#da#
realização#da#prova#de#esforço."

"

Na"Tabela"8"encontramFse"os"valores"do"diâmetro"telediastólico"(DTD)"de"cada"atleta"

bem"como"o"valor"médio"e"o" respetivo"desvio"padrão."É"de"referir"que"estes"valores"

são" superiores" à" média" encontrada" na" literatura" para" jovens" que" não" praticam"

desporto" numa" faixa" etária" aproximada" e" inferiores" a" jovens"mais" velhos," Tabela" 9."

Este" resultado" põe" em" evidência" a" adaptabilidade" cardiovascular" dos" atletas" que"

participaram"neste"estudo"como"consequência"da"prática"de"quatro"anos"de"treino"de"

futebol."
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Tabela+ 8>+ Valores# do# diâmetro" telediastólico" (DTD)" de" cada" atleta" registado" no"

ecocardiograma"Doppler.#

DTD

(mm)

Atleta 1 45

Atleta 2 51
Atleta 3 43
Atleta 4 43
Atleta 5 46
Atleta 6 41
Atleta 7 38
Atleta 8 40
Atleta 9 37
Atleta 10 43
Atleta 11 45
Atleta 12 46

Média 43.17

Desvio-Padrão 3.86

Atleta

 

+

Tabela+9>#Valores#médios#da#massa#corporal#e#do#diâmetro#diastólico#de#crianças#e#
adultos#Americanos#e#Italianas54#

" Idade"(anos)"
2F11"

"
Italianos" Americanos"

Nº"
participantes" 129" 134"

Idade""
(anos)" 8,2"±"1,6" 8,9"±"1,7"

Massa"corporal"
(kg/m2)" 18,3"±"3,1" 17,4"±"3,1"

Diâmetro"
Diastólico"
(mm)"

40,9"±"3,2" 38,6"±"3,3"

 

A" função"diastólica"do"coração"pode"ser"avaliada"através"do"parâmetro"E/A,"que"é"a"

razão" entre" a" velocidade" máxima" do" fluxo" de" enchimento" passivo" do" ventrículo"
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esquerdo"em"protodiástole"e"a"velocidade"máxima"do"fluxo"de"enchimento"provocada"

pela"contração"auricular"em"telediástole."Estas"medidas"são"realizadas"recorrendo"ao"

Doppler" pulsado" na" câmara" de" entrada" do" VE.7" Em" condições" de" função" diastólica"

normal" será"de"esperar"um"valor"de"E" superiora"A,"e"portanto"uma" razão"E/A"maior"

que"a"unidade." Isto"é" consequência"do" facto"da" frequência" cardíaca" ser"menor," com"

maior" duração" da" diástole" e" maior" tempo" de" enchimento" do" ventrículo" esquerdo,"

sendo"menor"a"contribuição"relativa"da"contração"auricular"para"o"enchimento"deste,"

aumentando" a" relação" E/A." Em" atletas," a" razão" E/A" apresenta" valores" ligeiramente"

superiores," sendo" esperados" valores" superiores" a" dois" em" atletas" treinados,"

principalmente"em"desportos"com"maior"componente"aeróbica"e"dinâmica.7"Os"valores"

encontrados"neste"estudo"são"apresentados"na"Tabela"10"onde"se"pode"observar"que"

apenas"dois"atletas"não"cumprem"este"requisito"(E/A"<"2),"sendo"a"média"entre"todos"

os"atletas"de"2,32."Curiosamente"o"atleta"que"apresenta"o"menor"valor"de"E/A"(E/A="

1,7)" é"exatamente"aquele"que"possui"maior"massa" corporal,"maior" altura"e"portanto"

maior" ASC" (Atleta" 5," Tabela" 3)." Este" tipo" de" valores" é" normalmente" encontrado" em"

jovens"não"atletas.55"

Tabela+10>+Valores#da#razão#E/A#de#cada#atleta#medida#no#ecocardiograma"Doppler.#

#

"

E/A

Atleta 1 2.7

Atleta 2 2.1
Atleta 3 2.7
Atleta 4 2.8
Atleta 5 1.7
Atleta 6 2.5
Atleta 7 2.3
Atleta 8 1.9
Atleta 9 2.5
Atleta 10 2.5
Atleta 11 2
Atleta 12 2.1

Média 2.32

Desvio-Padrão 0.35

Atleta
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"

Todos" os" resultados" obtidos" neste" estudo" foram" analisados" e" tentouFse" estabelecer"

uma"correlação"entre"os"dados"demográficos"dos"atletas,"nomeadamente"com"a"idade,"

peso," altura" e" área" de" superfície" corporal" com" os" valores" ecocardiográficos," em"

particular"o"septo" interventricular,"a"massa"do"ventrículo"esquerdo"e"a" razão"entre"a"

massa"do"VE"e"a"área"de"superfície"corporal."Estas"correlações"foram"realizadas"tendo"

por"base"o"trabalho"de"Kervancioglu"et.al"(2007),"em"cujo"estudo"analisaram"os"dados"

estatísticos" de" crianças" até" aos" 15" anos.41" Os" resultados" destas" correlações" estão"

apresentados" na" Tabela" 11." Como" se" pode" observar," praticamente" não" existe"

correlação" entre" as" variáveis" acima" referidas." Considerando" os" resultados"

apresentados" Tabela" 11," podemos" concluir" que" para" o" nível" de" significância"

estabelecido" de" 5%," todas" as" correlações" efetuadas" apresentam" valores" de" pKvalue"

superiores"a"0.05,"o"que"implica"que"a"hipótese"nula"não"é"rejeitada,"confirmandoFse"

assim"a"inexistência"de"correlação"entre"as"variáveis.""

Na" literatura" também"não"há" consenso" sobre"qual"o"parâmetro"antropométrico"que"

apresenta" a" melhor" correlação" com" as" medidas" ecocardiográficas." Alguns" estudos"

mostram"uma"melhor" correlação" com" a"ASC," outros" com" a"massa" corporal" e" outros"

ainda"com"a"altura.41"Bonatto"et"al."(2006),"referem"que"para"crianças"não"praticantes"

de" desporto," não" há" diferença" se" se" correlacionarem" os" valores" das" dimensões"

cardíacas" determinadas" por" ecocardiografia" com" a" idade," massa" corporal," altura" ou"

ASC.56" Epstein" et" al." (1975)," sugeriram" que" utilizar" as"medidas" ecocardiográficas" em"

relação"com"a"idade"não"é"lógico"uma"vez"que"na"mesma"faixa"etária"existe"um"largo"

espectro"de"variação"das"dimensões"corporais.57"Neste"contexto,"optam"pela"superfície"

corporal" para" padronizar" os" dados" ecocardiográficos" dos" seus" estudos." No" nosso"

estudo," não" foram" observadas" diferenças" significativas" entre" os" valores" dos"

coeficientes" de" correlação," quando" os" valores" das" medidas" ecocardiográficas"

estudadas"foram"correlacionados"com"a"idade,"peso,"altura"e"ASC,"Tabela"11.""

"

"
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Tabela+11+–+Correlações#entre#idade,#peso,#altura#e#ASC#com#o#SIV,#massa#VE#e#massa#
VE/ASC#

#

"

No" que" concerne" ao" teste" de" correlação" entre" o" VO2" e" o" DC," para" um" nível" de"

significância"de"5%,"podemos"concluir"que"a"hipótese"nula"não"será"rejeitada,"logo"não"

existem" evidências" de" correlação" entre" as" variáveis," tendo" por" base" a" amostra"

recolhida," Tabela" 12." Contudo," como" estes" valores" são" próximos" e" tendo" em"

consideração"o" reduzido"número"da"amostra"utilizada"neste"estudo," trataFse"de"uma"

interpretação"dúbia,"razão"pela"qual"deverá"ser"expressa"com"a"devida"cautela.#

+

++++++++++++++++Tabela+12+–#Correlação#entre#o#VO2#e#o#débito#cardíaco.#

"

"

" "

Correlações

T-Test (5% 
significância) Coeficiente p value Coeficiente p value Coeficiente p value

Idade -0.967 0.356 -0.674 0.516 -0.681 0.511
Peso 1.265 0.235 0.526 0.610 -1.369 0.201

Altura 1.471 0.172 1.515 0.161 -0.271 0.792
ASC 1.642 0.132 0.861 0.409 -1.086 0.303

SIV Massa VE Massa VE/ASC

k

T-Test (5% significância) Coeficiente p value

VO2 -2.075 0.065

DC
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5.#Considerações#finais#

"

Neste"estudo"comparamFse"parâmetros"demográficos,"fisiológicos"e"ecocardiográficos"

de"doze"atletas"com"idades"compreendidas"entre"os"10"e"os"11"anos"e"que"possuem"4"

anos"de"prática"desportiva" inserida"na"modalidade"de" futebol."Os" resultados"obtidos"

permitem" constatar" grandes" diferenças" na" massa" corporal," na" altura," na" área" de"

superfície" corporal" (ASC)" e" no" índice" de" massa" corporal" (IMC)" entre" os" vários"

participantes."

Os" valores" da" frequência" cardíaca" (FC)" média" registada" em" repouso" neste" estudo"

(69,17"±"13,63"bpm)"corroboram"os"resultados"obtidos"em"estudos"similares"realizados"

com"jovens"atletas"e"não"atletas"de"16"anos"de"idade"e"cujos"valores"de"FC"variam"de"

63,3"±" 7,2"para"73,5"±" 9,6"bpm," respetivamente."ObservouFse" também"um"aumento"

significativo"dos"valores"da"FC"antes"(69,17"±"13,63"bpm)"e"durante"a"prova"de"esforço"

(192,50"±" 16,74" bpm)," o" que" está" de" acordo" com" valores" encontrados" na" literatura"

para"jovens"atletas"determinados"durante"a"realização"de"atividade"física"

Relativamente"aos"valores"de"VO2"dos"atletas"que"participaram"neste"estudo,"concluiF

se"que"estes"não"são"superiores"aos"encontrados"na"literatura"para"jovens"da"mesma"

idade"que"não"praticam"desporto,"sendo"nalguns"casos"até"inferiores."Uma"explicação"

possível" para" tal" acontecimento" poderá" ser" o" facto" de" os" atletas" poderem"estar" em"

diferentes" fases" do" seu" desenvolvimento," assim" como" estarem" inseridos" em"

calendários"e"competições"com"níveis"de"intensidade"diferentes."

Concluímos"também"que"os"valores"do"débito"cardíaco"(DC)"destes"atletas"são"baixos,"

tendoFse"registado"nalguns"casos"débitos"de"2,2"e"2,7" l/min."No"entanto,"a"média"de"

DC" registada"pelos" atletas" é" de" 3.61" l/min," o" que" é" similar" ao" resultado"medido" em"

jovens"dos"11"aos"13"anos"(3.9"l/min)."

No" que" concerne" à" avaliação" dos" parâmetros" cardiovasculares" analisados," é" de"

constatar"que"os"valores"do"SIV"encontrados"neste"estudo"variam"entre"os"7"e"os"11"

mm,"sendo"o"valor"médio"de"8.33"mm,"valor"que"está"de"acordo"com"os"medidos"na"

literatura" em" atletas" com" idade" ligeiramente" superior" (12F14" anos)." Em" relação" à"
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massa" do" VE" dos" jovens" atletas" estudados," os" resultados" obtidos" demonstram" uma"

grande" dispersão" entre" a" amostra" deste" estudo," sendo" nalguns" casos" observados"

valores" do" dobro" da" massa" do" VE." Contudo," os" valores" médios" encontrados" neste"

estudo"(105,83"g)"estão"de"acordo"com"os"valores"calculados"por"outros"autores"quer"

através"do"método"linear"(88"F"224g)"quer"pelo"método"bidimensional"(96"F"200g)"

Em" relação" à" análise" da" razão" E/A" verificouFse" que" apresenta" valores" ligeiramente"

superiores"(2,32)"aos"que"são"encontrados"na"literatura"para"jovens"não"atletas,"sendo"

esperados"valores" superiores"a"2"em"atletas" treinados,"principalmente"em"desportos"

com"maior"componente"dinâmica.""

Por" fim," e" tendo" em" conta" as" correlações" estatísticas" efetuadas" neste" estudo," não"

foram" observadas" diferenças" significativas" (p># 0.05)" entre" os" valores" das" medidas"

ecocardiográficas"com"os"da"idade,"massa"corporal,"altura"e"ASC."No"que"concerne"ao"

teste"de"correlação"entre"o"VO2"e"o"DC,"para"um"nível"de"significância"de"5%,"podemos"

concluir" que" a" hipótese" nula" não" será" rejeitada," logo" não" existem" evidências" de"

correlação"entre"as"variáveis"(p>#0.05),#tendo"por"base"a"amostra"recolhida."Sendo"que"

neste"caso"em"concreto"podemos"afirmar"que"o"p#value"obtido,"apesar"de"ser"maior"

que" 0,05" aproximaFse" ligeiramente" deste" valor" (0,065)," podendo" isto" ser" justificado"

pelo"reduzido"número"de"amostra"avaliada."

Para" que" o" treino" desportivo" e" a" sua" prática" promovam" adaptações" cardíacas"

consideráveis" é" necessário" uma" estimulação" suficiente" no" que" diz" respeito" à"

intensidade,"duração"e" frequência"do"exercício" físico"desempenhado."Logo,"podemos"

concluir" que," estes" jovens" atletas," que" ainda" estão" em" fase" de" crescimento,"

apresentam" tanto" as" características" morfológicas" como" as" funcionais" e"

cardiovasculares" em" processo" de" desenvolvimento." Sendo" que" muitas" destas"

características" maturacionais" estão" dependentes" da" resposta" do" seu" organismo" ao"

stress"fisiológico"induzido"pelo"exercício"físico,"assim"como"as"cargas"que"lhe"vão"sendo"

impostas.""

"

É"extremamente"importante"ter"em"consideração"estes"resultados"apresentados"pelo"

organismo"destes"jovens"em"idade"pediátrica,"sendo"que"o"correto"entendimento"dos"
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aspectos"fisiológicos"e"metabólicos"durante"a"realização"do"exercício"físico"é"necessário"

para" uma" correta" prescrição" do" treino" físico." Desta" forma," um" plano" de" treino"

direcionado"para"uma"determinada"população"pediátrica"merece"bastante"atenção"e"

cuidados"no"que"diz"respeito"à"sua"formulação."

""

" "
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#

#

#

#

#

#

#
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6.#Limitações#do#estudo#

"

! O" protocolo" de" Bruce" modificado" que" foi" aplicado" neste" estudo" apresenta"

algumas" limitações" no" que" diz" respeito" ao" grande" aumento" da" carga" de"

trabalho" entre" os" níveis," diminuindo" a" sensibilidade" para" detectar" variações"

entre" parâmetros" fisiológicos" e" podendo" levar" à" interrupção" prematura" da"

prova"por"fadiga."Por"outro"lado,"a"estimativa"do"VO2"é"menos"exata.""

"

! Impossibilidade"de"avaliação"fidedigna"do"DC"no"decurso"do"esforço"

"

! A"dimensão"da"amostra"foi"reduzida"(12"atletas).""

"

! Não"ter"sido"possível"realizar"uma"segunda"recolha"de"dados"no"fim"da"época"

proporcionandoFse" desta" forma" uma" comparação" entre" os" dados" obtidos" no"

início" e" no" fim" da" mesma" época," numa" fase" sensível" do" crescimento" e"

maturação." Neste" caso," a" utilização" de" um" grupo" de" controlo" permitiria"

identificar"o"eventual"efeito"treino."

"

! Apesar"de"o"ecocardiograma"ser"uma"ferramenta"sensível"e"específica,"o"custo"

e"a"variabilidade"intra"e"interFobservador"limitam"o"seu"uso"em"larga"escala."

# #
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7.#Sugestões#de#trabalhos#futuros#

#

! "Avaliar" longitudinalmente" a" evolução" morfológica" do" coração" de" atletas"

masculinos" em" idade" pediátrica" tendo" em" conta" a" prática" desportiva"

desenvolvida" (treinos)," idade" e" respectivo" escalão" dos" atletas," seguindo" um"

padrão"sequencial"de"avaliação"das"adaptações"cardiovasculares"e"respiratórias"

dos"atletas.""

"

! "Seria" vantajoso"posteriormente"avaliar"o" coração"de"atletas" femininas" com"a"

mesma" faixa" etária" e" dentro" da" mesma" modalidade" para" se" diferenciar" o"

género"através"dos"resultados"obtidos.""

"

! Utilizar"grupos"de"controlo"a"fim"de"concluir"sobre"o"efeito"do"treino"e"o"efeito"

do"crescimento/maturação."

"

! Alargar" os" estudos" para" a" carreira" desportiva," principalmente" no" período" de"

treino" de" formação," permitindo" deste" modo" investigar" a" evolução" das"

alterações"morfofuncionais"em"função"do"processo"evolutivo"de"treino."

"

"

"

# #
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