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I. INTRODUÇÃO 

 

1. ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA 

 

O início precoce da prática de actividade física é encarado, nas sociedades 

desenvolvidas, como um factor promotor de saúde. Para além de permitir um 

crescimento e desenvolvimento equilibrado sob o ponto de vista físico, tem ainda uma 

importante componente pedagógica e social. 

 

A prática regular de exercício físico condiciona modificações da composição corporal, 

bem como adaptações endócrinas, metabólicas, cardiovasculares e músculo-

esqueléticas. É geralmente vista como tendo uma influência favorável no crescimento, 

maturação biológica e condição física em crianças e jovens, e pode melhorar o estado de 

saúde ao longo da vida (Rarick, 1960; Paffenbarger et al., 1986; Chen et al., 1991; 

Pekkanen et al., 1993; Eliakin et al., 1996; Rowland, 1996; Meen, 2000). No entanto, a 

importância da actividade física não acaba nos efeitos imediatos do desenvolvimento 

equilibrado e integral, fisiológico e psicológico, tem especial influência na possível 

continuidade pela idade adulta, promovendo a saúde pública e o bem estar da 

população. 

 

Os programas de actividade física para crianças e jovens vão desde actividade livre sem 

estrutura organizada, a desportos muito intensos com quadros competitivos organizados. 

Contudo, com o prestígio actual dado ao sucesso atlético, nacional e internacional, um 

grande número de crianças, adolescentes e jovens, progressivamente mais novos, 

entram em programas de treino de extrema intensidade e duração. 

 

O treino desportivo refere-se a uma prática sistemática e especializada de actividades 

relacionadas com um desporto específico ou disciplina, por muitos anos, ou num 

programa experimental específico num período de tempo. 

 

Assim, o treino desportivo, como um processo pelo qual o exercício é repetido durante 

semanas, meses e anos, induz em alterações morfológicas e funcionais nos tecidos e 
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sistemas corporais, sobretudo o músculo-esquelético, miocárdio, veias, tecido adiposo, 

ossos, ligamentos, tendões bem como o sistema nervoso central e endócrino. 

 

Como consequência, os eventuais efeitos do treino intenso e continuado no 

desenvolvimento físico e psicológico das crianças e adolescentes atletas têm suscitado o 

interesse e preocupação de investigadores no âmbito pediátrico da fisiologia do esforço 

(Bar-Or, 1983; Rowland et al., 1985; Stricker, 2002). 

 

No entanto, é importante equilibrar os “efeitos negativos” do envolvimento no desporto 

com os benefícios sociais, psicológicos e fisiológicos para o bem estar dos mais novos. 

O encorajamento de atletas para o treino intensivo em desportos de competição desde 

idades muito jovens tem vindo a aumentar. Comparativamente a estudos realizados com 

adultos, pouco se sabe sobre a treinabilidade fisiológica dos adolescentes. 

 

Provavelmente, devido às alterações hormonais a ao grande desenvolvimento dos 

sistemas cardiorespiratório e músculo-esquelético existente, a treinabilidade aeróbia em 

rapazes jovens apresenta um grande aumento durante a adolescência (Naughton et al., 

2000). 

 

A velocidade de crescimento físico durante os anos de adolescência torna as pesquisas e 

estudos com grupos de atletas mais jovens particularmente difíceis, bem como o facto 

do impacto fisiológico ser diferente de acordo com o desporto/modalidade praticada. 

 

O aumento do envolvimento de crianças e adolescentes em desportos de resistência tem 

criado uma necessidade de melhorar o conhecimento das respostas cardiovasculares ao 

exercício em atletas jovens. Contudo, são poucos os estudos científicos desenvolvidos 

nesta área. 

 

A capacidade cardiovascular é um importante factor do treino desportivo. Durante o 

exercício, o sistema cardiovascular serve como mecanismo de transporte de compostos 

gasosos, nutrientes e produtos do metabolismo. No entanto, os efeitos crónicos da 
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prática de exercício físico na estrutura e função do coração, descritos para os adultos, 

não são igualmente conhecidos e descritos para as crianças e adolescentes. 

 

Alguns estudos (Obert et al., 1998; Rowland et al., 1998) sugerem que as respostas 

cardiovasculares podem ser qualitativamente e quantitativamente diferentes às dos 

atletas adultos. 

 

Em adultos, as alterações cardíacas nos atletas têm sido fortemente estudadas desde há 

muitos anos. No entanto, apenas na última década, a ecocardiografia e outras técnicas 

não invasivas foram aplicadas para tal efeito, permitindo definir, com alguma precisão, 

as alterações das dimensões cardíacas associadas ao treino desportivo (Maron et al., 

1995). 

 

O treino de alto rendimento é muitas vezes associado a modificações morfológicas no 

coração, incluindo aumento no tamanho do ventrículo esquerdo (VE), paredes e massa 

do mesmo (Pellicia et al., 1997). 

 

Duas alterações morfológicas podem ser distinguidas no coração de um atleta: 

hipertrofia excêntrica e hipertrofia concêntrica. Atletas envolvidos em desportos com 

uma componente dinâmica muito grande desenvolvem, predominantemente, aumentos 

no tamanho do VE (cavidade), durante a diástole, com um desenvolvimento 

proporcional das suas paredes, causado pela sobrecarga de volume associado com o 

elevado débito cardíaco (Q) do treino de resistência (hipertrofia excêntrica). Atletas 

envolvidos em desportos com grande ênfase nos exercícios estáticos ou isométricos 

desenvolvem predominantemente aumentos na espessura da parede do VE sem 

alteração no tamanho da cavidade, causado pela elevada pressão arterial sistémica (PA) 

encontrada neste tipo de exercícios (hipertrofia concêntrica) (Morganroth et al., 1975; 

Pluim et al., 2000; Pierard L, 2001). 

 

A resposta hipertrófica do coração representa uma adaptação ao aumento do fluxo 

hemodinâmico associado ao exercício físico. A espessura da parede posterior do 

ventrículo esquerdo (PPVEd) e/ou diâmetro interno telediastólico do ventrículo 
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esquerdo (VEd) aumentados dependem do tipo de fluxo hemodinâmico (volume – 

pressão sanguínea). No entanto, poucos atletas têm dimensões cardíacas excedendo os 

valores normais. Estes (atletas) são maioritariamente do género masculino (Gustafsson 

et al., 1999). 

 

A classificação de hipertrofia do VE (HVE) excêntrica ou concêntrica tem de ser 

considerada em termos relativos, maioritariamente porque o facto de o regime de 

treino/ou desporto praticado não ser exclusivamente do tipo dinâmico ou estático mas, 

compreende ambas as componentes (Fagard, 1996). 

 

O treino sistemático de desportos pode causar aumento das PPVEd conduzindo a um 

diagnóstico diferente entre o coração de atleta e a miocardiopatia hipertrófica (MCH). 

Esta distinção é crucial já que a MCH é responsável por cerca de 1/3 das mortes súbitas 

em jovens atletas (Pelliccia, 2000; Sharma et al., 2002). A HVE aumenta o risco de 

arritmias ventriculares e de morte súbita, tendo um efeito significativo na mortalidade 

cardiovascular (Zoghi et al., 2002). 

 

Em crianças e adolescentes, a adaptação da anatomia e função cardíaca, particularmente 

durante a fase diastólica, ao treino de resistência, contínua sem certezas (Obert et al., 

1998; Rowland et al., 1998). Tendo em consideração o aumento do envolvimento de 

crianças atletas em treino de regime muito intenso, pouco se sabe sobre a influência do 

mesmo na regulação e função das estruturas cardíacas (Triposkiadis et al., 2002). 

 

O consumo máximo de oxigénio (VO2max) é considerado, por vários autores, um bom 

indicador da condição física, reflectindo, quando o seu valor é elevado, um bom 

funcionamento do sistema cardiorespiratório e músculo-esquelético (Vanoverschelde, 

1993). 

 

Durante a realização de exercício o VO2max pode ser potencialmente limitado por cada 

passo de transporte do oxigénio desde a atmosfera à mitocôndria, ou seja, pela 

capacidade de difusão pulmonar, pelo sistema cardiovascular, pela capacidade 
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sanguínea de transporte de oxigénio e pelas características oxidativas do músculo, com 

particular importância o sistema cardíaco (função e estrutura). 

 

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Pouca importância tem sido dada às crianças, adolescentes e jovens atletas no que 

respeita aos factores controladores do VO2max,  bem como à influência das adaptações 

na morfologia e função cardíaca, em resultado do treino desportivo, no VO2max. 

 

A participação regular em treino desportivo, sistemático e organizado, exige débitos 

cardíacos aumentados. A adaptação fisiológica cardíaca ao aumento crónico do fluxo 

hemodinâmico e da PA no coração revela-se na HVE, remodelação reversível do 

coração, com aumento do tamanho da câmara do ventrículo e aumento do enchimento 

ventricular na diástole, permitindo acréscimo do volume de sangue ejectado em cada 

sístole ventrícular - volume sistólico (VS). Por outro lado, ocorrem adaptações 

biomecânicas e celulares no músculo esquelético, tornando-o eficiente no consumo de 

oxigénio (VO2) e contribuindo, significativamente, para um aumento do VO2max 

(Sharma, 2002). 

 

3. OBJECTIVOS 

Considerando a importância da actividade física no desenvolvimento da criança, 

adolescente e jovem é nosso objectivo, através do presente estudo: 

� Verificar se, na adolescência, e de acordo com os anos de prática e o tipo de 

modalidade praticada (e sua solicitação), os nadadores e futebolistas já apresentam 

diferenças nas adaptações cardíacas, nas dimensões do VE e consequentemente na 

função do mesmo. 

� Averiguar sobre eventuais relações entre a dimensão e função do VE e o VO2max 

� Averiguar sobre as eventuais associações entre alguns indicadores fisiológicos, 

antropométricos e de composição corporal, e a prática regular de treino desportivo. 

 

Teremos como grupo de controlo jovens do sexo masculino, do mesmo grupo etário, 

sem prática de exercício físico com caracter regular (treino formal). 
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2.1. ESTRUTURA E FUNÇÃO CARDÍACA  

 

O treino desportivo  induz alterações hemodinâmicas e electrofisiológicas no miocárdio. 

Durante o exercício aeróbio intenso, o oxigénio consumido pelo tecido muscular 

aumenta consideravelmente e o Q tem de responder a tal solicitação. Ao longo do 

tempo, o treino aeróbio resulta em aumentos da massa do ventrículo esquerdo (MVE), 

aumento da frequência cardíaca (FC) durante o exercício (decréscimo da FC de 

repouso), do VS, Q, para além de outros efeitos (Koester, 2001). 

 

Afim de manter a homeostasia, todos os sistemas corporais, incluindo o cardiovascular, 

pulmonar, endócrino, neuromotor e termoregulador envolvem-se em ajustes essenciais 

aquando a realização de treino desportivo. Estas adaptações permitem ao organismo 

humano aumentar a taxa metabólica de repouso cerca de vinte vezes, onde o Q pode 

aumentar cerca de seis vezes (Myers, 1996), no entanto a magnitude da mesma depende 

de um conjunto de características individuais tais como a idade, género, volume 

corporal, condição física e tipo de exercício. 

 

A descoberta de diversas adaptações cardiovasculares ao treino intenso e prolongado em 

adultos tem sido referido em inúmeros estudos, e podem incluir alterações na estrutura e 

função cardíaca. 

 

2.1.1. ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA E FUNÇÃO CARDÍACA EM  FUNÇÃO 

DO TREINO DESPORTIVO 

 

2.1.1.1. HIPERTROFIA FISIÓLOGICA DO VENTRÍCULO ESQU ERDO 

 

O efeito do treino desportivo na estrutura cardíaca tem sido caracterizado como 

hipertrofia fisiológica do VE, que representa um aumento nas dimensões do diâmetro da 

cavidade do VE, da espessura da PPVEd e do septo interventrícular (SId), ou ambas 

(Maron, 1986; Pelliccia et al., 1997; George et al., 1999). 
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Atletas intensamente treinados apresentam alterações na morfologia cardíaca em 

consequência de inúmeros factores, incluindo o tipo de desporto praticado, o género e, 

possivelmente, factores genéticos (Pelliccia et al., 2002) bem como alterações 

funcionais (Hunter et al., 1985). 

 

Estudos recentes sugerem que as alterações na estrutura cardíaca se devem, sobretudo, 

ao tipo de treino realizado ou à actividade desportiva praticada (Pierard, 2001). Em 

particular, as alterações na espessura das PPVEd, VEd, ou ambas, associadas ao treino 

de longa duração, podem  ser evidentes em certos desportos como a corrida de longa 

duração, natação, ciclismo, remo e canoagem (Maron et al., 1995). 

 

Estas alterações na morfologia cardíaca são relativamente medianas em valores 

absolutos e a diferença entre atletas e não atletas é estatisticamente significativa mas 

geralmente pequena (Maron, 1995). 

 

Como já foi referido duas alterações morfológicas podem ser distinguidas no coração de 

atleta: hipertrofia excêntrica e hipertrofia concêntrica, do VE. Atletas envolvidos em 

desportos com uma componente dinâmica muito grande desenvolvem, 

predominantemente, aumentos no tamanho do VE (cavidade), durante a diástole, com 

um desenvolvimento proporcional das suas paredes, causado pela sobrecarga de volume 

associado ao elevado Q do treino de resistência (hipertrofia excêntrica, HEVE). Atletas 

envolvidos em desportos com grande ênfase nos exercícios estáticos ou isométricos 

desenvolvem predominantemente aumentos na espessura da parede do VE sem 

alteração no tamanho da cavidade, causado pela elevada PA encontrada neste tipo de 

exercícios (hipertrofia concêntrica, HCVE) (Morganroth et al., 1975; Pierard L.2001). A 

MVE é determinada pela integração de múltiplos estímulos, dependentes das cargas 

mecânicas impostas ao coração. Nestas cargas estão incluídas  componentes cardíacas e 

arteriais (Devereux et al., 1997). 

 

Desta forma, o coração modifica, fisiológica e morfologicamente, a sua estrutura em 

resultado do treino desportivo. Quando estas alterações ocorrem em atletas, como 

resultado da participação desportiva, denomina-se coração de atleta. Com o não treino 
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muitas destas modificações normalizam, verificando-se uma redução da espessura da 

PPVEd (2 a 5 mm, média de 3 mm), constituindo um diagnostico de coração de atleta, 

bem como uma distribuição simétrica da espessura das paredes do VE, aumento da 

cavidade com desenho normal. Considera-se, desta forma, muito importante diferenciar 

estas adaptações, do coração de atleta, de alterações patológicas que podem conduzir à 

restrição na participação desportiva, ou colocar o atleta em risco de morte súbita (Rich 

et al., 2004). Assim a HVE é tipicamente simétrica (hipertrofia do SId e PPVEd iguais) 

e estabiliza ou diminui de forma rápida com semanas de inactividade física (Futterman 

et al., 1998). 

 

A hipertrofia fisiológica do coração, em resposta ao treino cardiovascular, demonstrada 

pela primeira vez em 1938, é prevalente em atletas bem treinados (Futterman et al., 

1998). A quantidade de adaptações depende da intensidade do treino, possível de aceder 

através de exame físico, electrocardiografia e ecocardiografia, permitindo definir, com 

alguma precisão, as alterações das dimensões cardíacas associadas ao treino desportivo 

(Maron et al., 1995).  

 

Com a necessidade de conhecer valores normais específicos da população, afim de 

estabelecer limites fisiológicos máximos de hipertrofia cardíaca em resposta ao treino, e 

distinguir HVE patológica e fisiológica, Whyte e colaboradores (Whyte et al., 2004) 

avaliaram 442 atletas Britânicos de elite de 13 desportos diferentes: 2,5% dos atletas, 

competindo em desportos como judo, esqui, ciclismo, triatlo, rugby e ténis, 

apresentaram valores superiores a 13 mm de espessura das PPVEd, que coincide com o 

diagnostico de MCH; 5,8 % dos atletas do género masculino apresentaram diâmetros do 

VEd superiores a 65 mm. Nos atletas do género feminino nenhum apresentou espessura 

da PPVEd superior a 11 mm e todos os diâmetros inferiores a 60 mm. A função sistólica 

e diastólica apresentou valores normais em todos os atletas. Os valores limites normais, 

para os atletas de elite Britânicos do género masculino foram para VEd de 65 mm e 

PPVEd de 14 mm, para o género feminino VEd de 60 mm e PPVEd de 11 mm. 

 

O diagnóstico diferenciado entre MCH e coração de atleta tem implicações clínicas de 

extrema importância. Para comparar, com a utilização de imagens do Doppler, a função 
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do VE no longo eixo numa população de remadores atletas com uma população de 

pacientes com MCH não obstrutiva, foram utilizados 20 e 24 indivíduos adultos 

respectivamente, com idade, PA e FC semelhantes, nos quais foram medidos as 

velocidades, os intervalos de tempo e o integral das velocidades–tempo, e foram 

calculados os índices de heterogeneidade e assincronia. Os pacientes com MCH 

apresentaram valores inferiores de função do VE (Cardim et al., 2002).  

 

Também Vinereanu e colaboradores (Vinereanu et al., 2001) compararam 60 sujeitos 

adultos com diferentes tipos de hipertrofia do VE: 15 pacientes de MCH (I), 15 

pacientes com hipertensão sistémica (II) e 30 atletas (III), com sujeitos normais 

(controlo IV), através da análise do pico de velocidades movimento do anel mitral 

medido no apex por um ecocardiograma Doppler. Verificaram não existirem diferenças 

na idade média e percentagem de sangue que é ejectada do VE durante a sístole - 

fracção de ejecção (FE) entre os grupos, no entanto o grupo I e II apresentaram 

velocidades sistólicas longo eixo e velocidades distólicas inferiores. A melhor 

diferenciação entre hipertrofia patológica e fisiológica foi encontrada por uma média de 

velocidade anual sistólica inferior a 9 cm.s-1. As velocidades sistólica longo eixo e 

diastólica são menores no grupo I, mas preservadas no grupo de atletas. 

 

A maioria dos atletas apresenta dimensões cardíacas dentro dos valores limite normais 

para a população geral (Feigenbaum H, 1994) e relativamente à população sedentária, 

isto é, espessura das PPVEd e SId inferior a 13 mm a diâmetro da cavidade do VE 

inferior a 55 mm. No entanto uma percentagem, ainda elevada, apresenta valores 

superiores aos preditos (Douglas et al., 1986; Pelliccia et al., 1991, Pelliccia et al., 

1996). Comparando o coração de atletas com sedentários um aumento de 10% é 

verificado no VEd, 15 a 20% na PPVEd  e 45% na MVE calculada (Shapiro, 1997). 

Entre atletas, são raras as dimensões da PPVEd e SId superiores a 13 mm, VEd superior 

a 60 mm, e remodelação excêntrica ou concêntrica. Em atletas, valores fora destes 

limites representam, provavelmente, estados patológicos (Douglas et al., 1997). 

 

Como resultado de muito factores encontra-se uma diversidade de padrões nos 

mecanismos cardíacos. Uma hipertrofia de grau baixo a moderado e proporcional ao 
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tamanho corporal é normalmente encontrada. Alguns atletas revelam dilatação do 

ventrículo com proporcional hipertrofia e preservação da razão massa/volume, enquanto 

outros revelam hipertrofia concêntrica com aumento da razão massa/volume. A 

alteração funcional encontrada aparenta ser secundária às alterações estruturais, e não 

existe evidência de que as propriedades sistólicas ou diastólicas sejam alteradas. 

 

2.1.1.2. ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA CARDÍACA 

 

Um aumento de 10% do VEd foi encontrado em atletas adultos que praticavam, 

predominantemente, desportos dinâmicos, e em atletas adultos, com prestações de força, 

apenas foi encontrado um aumento de 2,5 %. A espessura da PPVEd apresentou valores 

superiores em todos os atletas, em relação ao grupo de controlo a MVE aumentou em 

cerca de 64% em ciclistas, 48% em corredores e 25% em atletas de força (Fagard, 

1997). 

 

Em 947 atletas de elite, representando 27 modalidades, foram identificados 38% de 

casos com as dimensões do VEd acima do normal (> 54 mm) e 1,7% das dimensões da 

PPVEd acima do normal (>12 mm). Os atletas avaliados mostraram diferenças 

consideráveis nas dimensões cardíacas, VEd e PPVEd, superiores em atletas de 

ciclismo, remadores e nadadores (Spirito et al., 1994). Em três grupos de atletas de alta 

competição em modalidades de resistência, como corredores de maratona, triatletas e 

ciclistas, apenas 7% demonstrou uma adaptação concêntrica e 65% uma adaptação 

excêntrica do VE, sendo esta mais evidente nos ciclistas (Hoogsteen et al., 2004). 

 

Há estudos (Morganroth et al., 1975; Pierard, 2001) que demonstram que o treino de 

força está associado obrigatoriamente a aumentos das PPVEd e MVE com uma 

alteração mínima na VEd – HCVE. Contudo, outros estudos (Haykowsky et al., 2000), 

com treino desportivo a decorrer durante poucos anos (<5) a muitos anos (>18), 

mostraram que o treino de força não promoveu alterações da morfologia do VE, 

argumentando que a HCVE não é uma adaptação obrigatória a este tipo de estimulação 

(Haykowsky et al., 2002). Desta forma, a hipertrofia concêntrica nem sempre é uma 

adaptação secundária ao treino da força, podendo este induzir apenas alterações 
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mínimas e pouco significativas (Pellicia, 2002). Por outro lado, ao mesmo tempo que 

identificavam VEd como um factor de predestinação do desempenho competitivo em 

corredores, estudos recentes mostraram perfis semelhantes de resposta a treino intensivo 

ao longo de 3 anos em velocistas e fundistas, de carácter marcadamente excêntrico 

(Arrese, 2006), facto de difícil explicação no modelo de Morganroth e colaboradores 

(Morganroth et al., 1975). Acresce ter sido verificado que o impacto do exercício varia 

conforme o grau de solicitação dos membros superiores, em termos agudos e crónicos, 

podendo o treino aeróbio realizado numa tarefa motora limitada à utilização destes 

induzir respostas de adaptação cardíaca de carácter marcadamente concêntrico (Gates, 

2003).  

 

Num estudo desenvolvido por Pelliccia e colaboradores (Pelliccia et al., 1999) foram 

avaliados 1309 atletas italianos de elite, dos 13 aos 59 anos, de 38 desportos diferentes, 

o VEd  encontra-se na maioria (55%) dentro dos valores normais (< 54 mm), mas em 

16% apresenta valores muito elevados (>60 mm). Estes atletas apresentam função 

sistólica dentro dos parâmetros normais. O factor determinante da dimensão cardíaca é a 

maior superfície corporal (SC) e a participação em certos desportos (ciclismo, cross-

coutry ski, canoagem). O VEd em atletas tem normalmente dimensões entre 53 e 58 

mm, em alguns excede os 58 mm o que pode ser avaliado como patológico. O mesmo 

se passa para a PPVEd que normalmente é inferior a 16 mm, podendo exceder este 

limite, o que pode ser considerado patológico. Os mesmos autores em 1991, já tinham 

diagnosticado 2% de 1000 atletas Olímpicos italianos, de 25 modalidades diferentes, 

com PPVEd e SId superior a 12 mm. Destes, todos praticavam modalidades de 

resistência, e tinham SC superior a 2 m2.  

 

Para investigar as dimensões do coração de atletas altamente treinados, foram realizadas 

avaliações em Doppler e ecocardiograma em 75 homens e 77 mulheres corredores. O 

valor crítico da massa do coração, 500g, foi excedido em 61% dos homens e 10% das 

mulheres, enquanto que o VEd excedeu os valores normais (<55mm) em 55% dos 

homens e 17% das mulheres, a PPVEd excedeu os 13 e 12 mm em apenas 3 homens e 1 

mulher, respectivamente; a razão entre a espessura das paredes e VEd não excedeu os 

48-50%, enquanto que a função sistólica e diastólica revelaram valores normais. 
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Espessura das PPVEd, VEd e a razão entre ambos apresentaram valores 

significativamente superiores nos treinados relativamente a não treinados e similares a 

homens treinados exclusivamente em resistência. Resultados semelhantes encontraram 

em 1996 (Urhausen et al., 1997). 

 

Alberg et al., (2004) com o objectivo de avaliar as adaptações no VE que o treino de 

resistência promove em atletas de elite realizaram ecocardiogramas em 286 ciclistas e 

52 voluntários para controlo. Verificaram que metade dos atletas exibiam dilatação 

invulgar do VE com redução na FE em 11,6 %, compatível com o diagnóstico de 

miocardiopatia dilatada. Aumento da espessura das PPVEd é menos comum (sempre < 

15 mm) e raro com VE dilatado (< 1%), eliminando o diagnóstico de MCH.  

 

Atletas de elite de pólo-aquático, comparativamente a um grupo de controlo, 

apresentaram aumentos no índice VEd (10%), SId (32%), PPVEd (29%), espessura 

parietal relativa (EPR) ((SId+PPVEd)/VEd) (12%) e índice MVE (82%) (Zakynthinos 

et al., 2001). 

 

Hoogsteen e colaboradores (Hoogsteen et al., 2004) avaliaram três grupos de atletas de 

alta competição em modalidades de resistência como corredores de maratona, triatletas 

e ciclistas, nas adaptações do VE, através de ecocardiograma e Doppler. O VEd/SC é 

significativamente superior nos ciclistas em relação aos corredores mas não difere dos 

triatletas. A MVE é significativamente superior nos triatletas, em relação aos 

corredores, bem como nos ciclistas em relação aos corredores. 

 

Diversos estudos têm sido realizados com o objectivo de analisar as adaptações 

cardíacas ao treino desportivo, de uma forma generalizada, ou em particular 

evidenciando o tipo de modalidade desportiva praticada e/ou o tipo de estimulação 

proveniente do processo de treino. 

 

Os adultos atletas, relativamente ao grupo de controlo, apresentam espessura das 

PPVEd e do SId (Missault et al., 1993; Pluim et al., 2000 ; Gates et al., 2004; Berdrettin 

et al., 2005), bem como do VEd (Missault et al., 1993; Henriksen et al., 1996; Galvan et 
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al., 1999; Pluim et al., 2000; Pela et al., 2004) e MVE (Bjornstad et al., 1993; DiBello 

1993; Missault et al., 1993; Galvan et al., 1999; Gates et al., 2004; Berdrettin et al., 

2005) significativamente superiores.  

 

Da avaliação entre adultos atletas de diferentes modalidades, de acordo com o tipo de 

estimulação, verifica-se que os atletas de resistência (ex: corredores de maratona, 

triatletas e ciclistas) apresentam, em relação a atletas de força ou força-resistência e a 

não atletas, VEd (Adams et al., 1981; George et al., 1999; Whyte et al., 1999; Pluim et 

al., 2000; Pavlik et al., 2001; D’Andrea et al., 2002; Hoogsteen et al., 2004)  e MVE 

(Henriksen et al., 1996; George et al., 1999; Whyte et al., 1999; Jungblut et al., 2000; 

Schmidt-Trucksass et al., 2001; D’Andrea et al., 2002; Hoogsteen et al., 2004) 

significativamente superiores, PPVEd e SId surgem significativamente superiores em 

atletas de resistência em alguns estudos (George et al., 1999; Whyte et al., 1999) bem 

como em atletas cuja solicitação é predominantemente de força (Pluim et al., 2000; 

D’Andrea et al., 2002). Atletas com solicitação de força–resistência surgem com VEd 

(Al-Hazzaa et al., 2001; Luim et al., 2001; Pavlik et al., 2005) e MVE (Pluim et al., 

2000; Pavlik et al., 2005) significativamente superiores em relação ao grupo de não 

atletas, e sem diferenças significativas na espessura da PPVEd (Al-Hazzaa et al., 2001; 

Pavlik et al., 2005) e SId (Pavlik et al., 2005). 

 

2.1.1.3. ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO  COM A 

ACTIVIDADE FÍSICA REGULAR 

 

As alterações da função ventricular, sistólica (desempenho durante a sístole ventricular) 

e diastólica (desempenho durante a diástole ventrícular), são consequência das 

alterações estruturais ao nível do coração.  

 

A função do VE, por ecocardiograma, é geralmente acessível através da medição da 

extensão e velocidade do encurtamento das fibras, FE e fracção de encurtamento (F 

Enc). A função sistólica é avaliada através do valor de FE e F Enc e a função diastólica 

através do padrão de enchimento ventricular esquerdo, ou seja, pela análise do fluxo 
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mitral por Dopller pulsado, que parece ser uma método reprodutível, de fácil execução e 

não invasivo (Pluim et al., 2000).  

 

2.1.1.3.1. FUNÇÃO SISTÓLICA 

 

Apesar das alterações estudadas no coração, na estrutura do VE, de atletas, não são 

verificadas disfunções cardíacas, ou seja, a função sistólica apresenta-se sem diferenças 

significativas em relação ao grupo de controlo (Bjornstad et al., 1993; Di Bello, 1993; 

Colan, 1997; Shapiro, 1997; Haykowsky et al., 1998; George at al., 1999; Pluim et al., 

2000; Vinereaunu et al., 2001; Zakynthinos et al., 2001; D’Andrea et al., 2002; Gates et 

al., 2004; Hoogsteen et al., 2004;  Pela et al., 2004). Noutros estudos verificou-se um 

aumento (Giorgi et al., 2000) ou uma diminuição (Alberg et al., 2004) na FE ou na F 

Enc, em repouso, no grupo de atletas, mas dentro dos limites normais. 

 

A função sistólica apresenta-se preservada em atletas  o que poderá levar a concluir que 

não existe relação entre a geometria do coração e a função sistólica do VE no coração 

de atleta. No entanto, os parâmetros estudados referem-se exclusivamente a 

mecanismos da câmara VE e não a mecanismos do miocárdio. 

 

2.1.1.3.2. FUNÇÃO DIASTÓLICA 

 

A função diastólica do ventrículo esquerdo, estudada através da ecocardiografia de 

imagens e da velocidade no Doppler, tem valores considerados normais em atletas. Ou 

seja, a velocidade do fluxo sanguíneo máximo (E) e tardio (A), bem como a sua relação 

(E/A) em atletas, não apresentam diferenças estatisticamente significativas em 

comparação com grupos de não atletas (Bjornstad et al., 1993; Missault et al., 1993; 

Shapiro, 1997; George at al., 1999; Jungblut et al., 2000; Pluim et al., 2000; Claessens 

et al., 2001; Zakynthinos et al., 2001; Hoogsteen et al., 2004; Pela et al., 2004; 

Kasikcioglu et al., 2005). 

 

A prestação diastólica em repouso, avaliada pela relação E/A, é fortemente alterada com 

o avanço da idade e permite avaliar a distensibilidade do coração (compliance) e, 
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consequentemente, o envelhecimento cardíaco poderá alterar a resposta ao exercício e 

às suas exigências, mas a extensão de como o treino desportivo pode afectar este 

processo não está muito estudada . Diversos estudos sugerem que  a actividade física 

regular em idades mais avançadas pode ser um factor protector para o envelhecimento 

por melhoria da função diastólica do miocárdio (E/A) (Levy et al., 1993; Galvan et al., 

1999; Palka et al., 1999; Pavlik et al., 1999; Pavlik et al., 2001; Schmidt-Trucksass et 

al., 2001).  Valores baixos deste índice surgem com o envelhecimento e em quadros 

patológicos severos (Whyte, 2004). Poderá, desta forma, o treino regular e organizado 

de jovens aumentar os valores normais de E/A e ter efeito no normal envelhecimento da 

distensibilidade do miocárdio ? 

 

2.1.1.4. RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA E FUNÇÃO DO VE 

 

O treino desportivo prolongado pode promover alterações morfológicas e funcionais no 

coração, dando origem ao conhecido “coração de atleta”, caracterizado 

fundamentalmente por hipertrofia fisiológica com aumento da MVE (Somarauroo et al., 

2001). 

 

A MVE é determinada pela integração de múltiplos estímulos, dependentes das cargas 

mecânicas impostas ao coração (Rich, 2004). O aumento do retorno venoso está na 

origem do estiramento celular, de especial incidência no endocárdio. A elevação da pós-

carga (pressão arterial sistólica) impõe ao miocárdio um acréscimo de trabalho 

amplificado pela taquicardia. Estes estímulos hemodinâmicos são captados por 

receptores membranários que vão responder através de fenómenos de transdução com 

libertação dos factores de crescimento, sobre-expressão de genes induzíveis e activação 

de genes quiscentes (Ghorayeb, 2005). As alterações estruturais, significativas a nível 

ventricular podem, assim, ser explicadas pelos mecanismos de controlo da remodelação 

ventricular, como resposta fisiológica resultante de um crescimento equilibrado e 

proporcional do miócito e do interstício do miocárdio, sendo as alterações funcionais 

consequência das estruturais. Estas alterações, se bem que mais notórias em situação de 

esforço físico, são detectáveis em repouso (Levy , 1993). 
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O treino desportivo induz um desenvolvimento mais marcado na função do miocárdio 

quando o nível inicial é menor, nomeadamente na contractilidade, no género feminino, e 

na compliance , no género masculino (Pavlik et al., 1999). 

 

Alguns atletas com hipertrofia, quando avaliados em repouso, apresentam uma redução 

da tensão das paredes e um aumento da velocidade de encurtamento por redução do 

volume telesistólico do VE (VTSVE), ou seja, do volume de sangue que preenche o VE 

em telesistole (no final da sístole ventricular). Como resultado da adaptação ao Q 

elevado, alguns atletas apresentam volumes telediastólicos do VE (VTDVE), ou seja, do 

volume se sangue que preenche o VE em telediástole (no final da diástole ventricular), 

reduzidos quando avaliados em repouso. Contudo, a velocidade de encurtamento não se 

apresenta afectada pelo VTDVE, a F Enc é inversamente proporcional ao VTDVE. A 

magnitude do encurtamento sistólico é resultado das alterações do VTDVE e VTSVE e 

não pode ser entendido sem se aceder a ambos os parâmetros. Quando os vários 

determinantes do encurtamento sistólico são incluídos a contractilidade aparenta ser 

normal (Colan, 1997). 

 

Com o objectivo de avaliar as adaptações cardíacas ao esforço, utilizando a 

ecocardiografia, 26 ciclistas profissionais foram avaliados e comparados a 21 sujeitos 

de controlo. Os atletas apresentaram hipertrofia do VE do tipo misto, com valores 

estatisticamente superiores no VEd, SId, PPVEd e MVE/SC, com valores de função 

diastólica considerados normal. Não se encontraram correlações entre o índice de MVE 

e a função diastólica (Missault et al., 1993). 

 

O coração de atleta representa uma adaptação estrutural e funcional ao exercício de 

resistência. Enquanto a HVE do coração de atleta é examinada em muitos estudos, a 

extensão da hipertrofia do ventrículo direito (VD) é pouco conhecida e estudada, devido 

à sua forma complexa e estrutura trabecular (forma de boca de sino). Para tentar dar 

resposta a esta questão Scharhag et al., (2002) avaliaram a massa, volume e função do 

VE e VD em atletas, género masculino, de resistência, adultos (27 anos) e um grupo de 

controlo (26 anos). Verificaram que a massa do VE e do VD são diferentes entre os 

grupos, significativamente superiores no grupo de atletas, bem como o volume 
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diastólico final e o volume sistólico do VE e VD, no entanto a FE e todos os ratios do 

VE e VD são similares em ambos os grupos. Concluíram que o treino de resistência 

regular resulta em alterações semelhantes na massa, volume e função do VE e VD em 

atletas de resistência, sendo o coração de atleta um aumento equilibrado do coração. 

 

Henriksen e colaboradores (Henriksen et al., 1996) utilizaram a ecocardiografia para 

aceder a valores da cavidade ventricular esquerda e direita bem como da sua parede em 

127 atletas de resistência, de elite, do género masculino. Observaram um aumento 

significativo do VD e VE, relativamente a dados de controlo. O aumento cardíaco 

ocorre simultaneamente e simetricamente em ambas as cavidades cardíacas, 

provavelmente devido ao aumento do fluxo hemodinâmico, mecanismo através do qual 

conseguem manter Q elevados durante o exercício. 

 

Desta forma as alterações funcionais encontradas, em resultado do treino desportivo, 

aparentam ser secundárias às alterações estruturais, e não existe evidência de que as 

propriedades sistólicas ou diastólicas sejam alteradas. 

 

2.1.2.ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA E FUNÇÃO CARDÍACA EM FUNÇÃO 

DA IDADE 

 

O crescimento corporal influência o desenvolvimento cardíaco. Durante a infância a 

relação entre o tamanho corporal e a MVE estão muito próximas. Com o avançar da 

idade a variabilidade da relação aumenta marcadamente. Ou seja, enquanto na infância 

virtualmente toda a variabilidade da MVE é explicada pelo tamanho corporal, com o 

aumento da idade a habilidade do tamanho corporal predizer a MVE decresce. De facto, 

a diferença entre o valor observado de MVE e o predito para o tamanho corporal 

aumenta com o avançar da idade (deSimone et al., 1995). 

 

O fenómeno pode ser explicado pelo progressivo fluxo hemodinâmico que percorre o 

VE, desde o nascimento, ser o estímulo fundamental para o desenvolvimento da massa 

ventricular.  
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Com o objectivo de investigar a relação da influência da idade no aumento da MVE e a 

relação da idade no trabalho produzido pelo coração, deSimone e colaboradores 

(deSimone et al., 1997) realizaram ecocardiogramas modo M a 766 indivíduos 

normotensos de idades compreendidas entre o 1 e os 85 anos. A MVE relaciona-se 

linearmente com a altura2,7. Valores preditos de MVE em relação ao tamanho corporal 

são mais apurados no nascimento e progressivamente menos precisos com o aumento da 

idade. O volume de trabalho relaciona-se fortemente com a MVE. Em crianças e 

adolescentes a altura2,7 é o factor determinante da MVE, enquanto que na idade adulta o 

volume de trabalho e o género se tornam mais importantes. 

 

Deste modo a influência do tamanho corporal no desenvolvimento da MVE decresce 

após a infância devido ao fluxo hemodinâmico e ao aumento do efeito do género; após a 

adolescência o impacto do fluxo hemodinâmico e o género masculino é superior ao 

promovido pelo tamanho corporal; uma grande proporção da variabilidade da MVE 

continua inexplicável com os modelos aplicados. 

 

A relação entre as medidas ecoardiograficas de morfologia e função cardíaca e a 

superfície corporal foram inicialmente estudadas por Henry  e colaboradores (Henry et 

al., 1978). Cada parâmetro revelou apresentar uma relação linear com a SC. As 

dimensões internas do VEd, E e A variam numa relação linear com o SC3. SId e PPVEd 

variam linearmente com SC2. A MVE varia linearmente com a SC. FE e F Enc são 

independentes da SC apesar do enorme aumento do VE durante o normal crescimento e 

desenvolvimento. 

 

Com o objectivo de investigar a relação entre a massa corporal, altura e SC e um 

conjunto de dimensões cardíacas derivadas da ecocardiografia, George e colaboradores 

(George et al., 2001) avaliaram atletas de elite, juniores, com idades compreendidas 

entre os 14 e 18 anos, de diversas modalidades desportivas. Todas as variáveis foram 

normalizadas para expoentes encontrados, suportando a necessidade de indexar as 

variáveis alometricamente em estudos de dimensões cardíacas. 
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Para determinar o índice óptimo para normalizar as dimensões ecocardiograficas do VE 

para diferentes tamanhos corporais, Batterham e colaboradores (Batterham et al., 1998)  

definiram o VEd, PPVEd, SId em 107 adultos. As relações alométricas foram 

encontradas entre as dimensões cardíacas e variáveis e dimensão corporal (massa isenta 

de gordura - MIG, altura, SC, percentagem de massa gorda - %MG). Observou-se que a 

massa gorda (MG) não tem influência nas dimensões do VE, com expoente não 

diferente de um. 

 

Para investigar a relação entre FC, tamanho corporal e dimensões do VE em crianças, 

adolescentes e adultos, deSimone e colaboradores (deSimone et al., 2001) avaliaram 

819 indivíduos saudáveis, com função diastólica normal. Verificaram que, nas crianças 

e adolescentes, a FC decresce com o aumento da altura e massa corporal (Mc), em 

rapazes e raparigas. O VEd é superior nos rapazes e decresce com o aumento da FC em 

crianças e adolescentes. A FC tem uma relação inversa com a VEd  e MVE em crianças 

e adolescentes. 

 

O desenvolvimento do coração está intimamente relacionado com dois principais 

factores, o aumento das dimensões corporais, inerentes ao processo de crescimento, e o 

fluxo sanguíneo que o percorre ao longo deste período. Desta forma, durante o período 

de maior crescimento é difícil limitar e/ou quantificar a importância do processo de 

desenvolvimento e do processo de treino desportivo nos aumentos e melhorias 

cardiovasculares. As relações entre a dimensão e função cardíaca e variáveis de 

dimensão corporal, bem como a normalização das primeiras relativamente às segundas,  

são de extrema importância e determinantes no estudo de atletas mais jovens. 

 

2.1.3.ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA E FUNÇÃO CARDÍACA EM FUNÇÃO 

DO TREINO DESPORTIVO NA POPULAÇÃO MAIS JOVEM 

 

A maioria dos estudos para avaliar atletas são realizados em adultos com idades 

compreendidas entre os 18 e 35 anos, com adolescentes e jovens atletas rareiam. A 

maioria dos estudos selecciona atletas em idade pré-pubertária (Rowland et al., 1998, 

Obert et al., 1998 e 2000; Mandigout et al., 2002), com o intuito de ter acesso às 
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adaptações cardíacas em crianças atletas ou para testar a hipótese de as crianças 

poderem ser pré–seleccionadas de acordo com as suas maiores dimensões cardíacas.  

 

Estes estudos não revelam evidência na pré–triagem e indicam modestas evidências 

clínicas de coração de atleta comparativamente a adultos. O que poderá estar 

relacionado com a duração e intensidade limitada do treino comparativamente aos 

adultos atletas de resistência, ou com o facto de que a capacidade de aumento das 

dimensões cardíacas é menor (menor regulação autossómica do coração: menos 

catecolaminas, falta de testosterona). 

 

Estudos realizados com adolescentes (14 a 18 anos) surgem com menor frequência do 

que com adultos ou crianças. O estudo das alterações que o treino promove na estrutura 

e função do VE em adolescentes é muito importante pelo facto de poderem simular 

doenças cardíacas e causar inadvertidamente ansiedade e preocupação nos atletas e 

profissionais de saúde, com possível exclusão da prática desportiva.  

 

Em atletas, a diferenciação entre alterações na morfologia cardíaca não patológica 

(normalmente referida ao coração de atleta) e certas doenças cardíacas com um 

potencial de morte súbita é um importante problema clínico comum. 

 

O treino sistemático de desportos pode causar aumento das PPVEd, conduzindo a um 

diagnóstico diferente entre o coração de atleta e a MCH (Pellicia et al., 1999; Pellicia, 

2000; Pellicia et al., 2002). Esta distinção é crucial já que a MCH é responsável por 

cerca de 1/3 das mortes súbitas em jovens atletas (Sharma et al., 2002). A HVE aumenta 

o risco de arritmias ventriculares e de morte súbita, tendo um efeito significativo na 

mortalidade cardiovascular (Zoghi et al., 2002). 

 

Uma variedade de doenças cardiovasculares foram identificadas como potencial causa 

de morte súbita em atletas jovens, entre outras a MCH é a mais comum, basicamente 

definida como o paciente (ou atleta) com evidente hipertrofia e não dilatação do VE na 

ausência de outra doença cardíaca ou sistémica que pode causar por si só hipertrofia no 

mesmo (Maron et al., 1979). 
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Valores absolutos de espessura das paredes do VE, na maioria dos atletas de 

competição, encontram-se dentro dos parâmetros normais ou verifica-se um aumento 

moderado (<=12 mm) (Huston et al., 1985; Maron et al., 1986; Pelliccia et al., 1993; 

Spirito et al., 1994). Em alguns atletas o aumento da espessura das paredes do VE pode 

ser superior a 16 mm, possível causa de MCH (Pelliccia et al., 1991). No entanto, no 

atleta jovem o facto de a sua maturidade física e desenvolvimento não estarem 

completos leva a que os valores neles avaliados não demonstrem toda a sua magnitude 

de hipertrofia. 

 

Um aumento do diâmetro da cavidade do VE no final da diástole (> 55 mm ) está 

presente em mais de 1/3 dos atletas de elite do género masculino (Pellicia et al., 1991; 

Spirito et al., 1994). Um diâmetro reduzido (< 45 mm) da mesma cavidade aparece na 

maioria dos pacientes com MCH, e verifica-se superior a 55 mm apenas em pacientes 

em estado avançado da doença com progressiva falha cardíaca e disfunção sistólica 

(Spirito et al., 1987). 

 

Dimensões ecocardiográficas e resultados antropométricos foram estudados em 26 

jovens sedentários e 15 atletas. Os atletas demonstraram possuir valores médios 

significativamente superiores de VEd, VTSVE e MVE em relação aos não atletas. 

Correlação extremamente positiva foi observada no grupo de controlo entre as 

dimensões de VEd e altura corporal, Mc, perímetro do peito e SC. A MVE correlaciona-

se positivamente com o peso de MIG (Osborne et al., 1992). 

 

Sharma e colaboradores (Sharma et al., 2002) avaliaram 720 atletas (75% género 

masculino), com 15,5 ± 1,4 anos, e 250 saudáveis sedentários do mesmo grupo etário. 

Verificaram que as dimensões das paredes do ventrículo excediam os limites  dos 

valores preditos em 5% dos atletas, apenas três tinham valores absolutos superiores a 12 

mm (0,4%). Dos 5% referidos, todos mostram aumento das dimensões da cavidade 

ventrícular (54,4 ± 2,1 mm; [52 – 60 mm]. Concluíram que os adolescentes treinados 

apresentam valores absolutos de dimensão das paredes do ventrículo esquerdo 

superiores aos não atletas; a MCH deve ser fortemente considerada em qualquer rapaz 
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adolescente atleta com parede do ventrículo esquerdo com dimensões superiores a 12 

mm e ventrículo esquerdo não dilatado. 

 

As adaptações cardíacas foram avaliadas em  adolescentes jogadores de futebol (16,7 

anos)  por Somarauroo e colaboradores (Somarauroo et al., 2001). Todas as variáveis 

ecocardiograficas foram superiores em relação aos valores preditos para a idade e SC . 

Todas as variáveis, com excepção do SId e PPVEd, demonstraram uma correlação 

linear com a SC, no entanto a MVE foi a única variável correlacionada 

significativamente com a idade. 

 

Makan e colaboradores (Makan et al., 2005) afim de definir os limites fisiológicos 

máximos do tamanho da cavidade do VE em adolescentes treinados avaliaram 900 

atletas adolescentes de elite, com média de idade de 15,7 anos, e 250 adolescentes 

saudáveis para controlo. Comparados ao controlo os atletas apresentaram um cavidade 

do VE maior (6%), sendo superior a 54 mm em 18% dos atletas, e excedeu os valores 

preditos em 13% dos atletas. Nos atletas com dilatação do VE, 78% eram rapazes, o 

diâmetro do VEd rondou os 52-60 mm, e o diâmetro da aurícula esquerda, a espessura 

das PPVEd encontravam-se aumentados. A função sistólica e diastólica apuraram-se 

normais. Nenhum atleta apresentou valores de VEd superiores a 60 mm. A cavidade do 

VE correlaciona-se com a idade, género, FC e SC. 

 

Com o objectivo de examinar os efeitos de diferentes modalidades desportivas na 

adaptação cardíaca, Petridis e colaboradores (Petridis et al., 2004) avaliaram 

ecocardiograficamente 137 atletas e 21 não atletas. Medidos e comparados em dois 

grupos de idade, 15-16 anos e 17-18 anos. Os atletas foram divididos em três grupo de 

acordo com as modalidades praticadas (resistência, força, jogos com bola). Verificaram 

HVE no grupo de atletas. Os atletas de força (potência) obtiveram o valor médio mais 

elevado da PPVEd e SId em ambos os grupos. No grupo mais novo as diferenças entre 

os grupo de atletas são reduzidas, mas o grupo de resistência e força obtiveram valores 

significativamente superiores de espessura das paredes do VE. VEd foi superior no 

grupo de resistência e a MVE/SC foi superior no grupo de força. A MVE no grupo mais 

velho de resistência obteve o valor médio superior. Bradicardia foi notada em todos os 
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grupo de atletas. O treino de resistência induz, primeiramente, um aumento de VEd 

seguido de um aumento da massa muscular. Parâmetros de função não revelaram 

alterações entre os grupos. 

 

Alterações no preenchimento do VE em diástole foram identificadas em muitos 

pacientes com doença cardíaca, nomeadamente MCH. Tipicamente a velocidade de 

enchimento rápido (E) é menor e o tempo de desaceleração é prolongado, a velocidade 

de contracção auricular (A) aumenta, invertendo a razão normal E/A. Por outro lado, 

atletas treinados demonstram invariavelmente um padrão de enchimento ventricular 

normal (Pellicia et al., 1991). Consequentemente, num atleta treinado com suspeitas de 

MCH, um padrão não normal avaliado no Doppler suporta o diagnóstico, enquanto que 

um padrão normal é compatível com ambas, MCH ou coração de atleta (Maron et al., 

1995). 

 

A adaptação da anatomia e função cardíaca, singularmente durante a fase diastólica, ao 

treino de resistência, em crianças e adolescentes, continua sem exactidão (Obert et al., 

1998; Rowland et al., 1998). Tendo em consideração o aumento do envolvimento de 

crianças e jovens atletas em treino de regime muito intenso, pouco se sabe sobre a 

influência do mesmo na regulação e função das estruturas cardíacas (Triposkiadis et al., 

2002). 

 

O efeito do treino de longa duração, intenso, de resistência, em nadadores (10-11 anos), 

na função e estrutura cardíaca, foi avaliado por Obert e colaboradores (Obert et al., 

1998). Os resultados mostram que o treino em crianças, tal como nos adultos, promove 

algumas alterações cardíacas - no diâmetro interno do VE, MVE, não se verificando o 

mesmo para algumas variáveis - PPVEd, SId, bem como para parâmetros de função 

sistólica do VE (FE e F Enc) e parâmetros da função diastólica, estimado pela 

velocidade das curvas em E e A. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Triposkiadis  e colaboradores 

(Triposkiadis et al., 2002) em vinte e cinco nadadores (11,9 anos), muito treinados (12 a 

14 horas/semana, durante pelo menos 4 anos) e 20 crianças não treinadas (11,3 anos). 
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Um aumento ligeiro nas dimensões do ventrículo esquerdo sem alterações significativas 

no SId ou PPVEd foram encontradas. A relação E/A é superior,  enquanto que a 

velocidade em A é inferior nos nadadores em relação ao grupo de controlo.  

 

Após aplicação de um programa de 13 semanas de treino em crianças com 10-11 anos 

de idade, Mandigout  e colaboradores (Mandigout et al., 2002), constataram alterações 

em parâmetros de morfologia cardíaca (VEd e MVE) e função cardíaca (aumentos na E 

e redução da A), no entanto não verificaram correlação entre ambas as alterações. 

 

Obert e colaboradores (Obert et al., 2000) para determinar o efeito do treino aeróbio na 

morfologia e função do VE em crianças pré-pubertais avaliaram 29 rapazes e raparigas 

de 10/11 anos de idade com ecocardiografia (modo M e Doppler) em repouso. O VEd 

aumentou (4,6 %) enquanto que as paredes do VE decresceram (10,7 %) em resultado 

do treino. Após um período de não treino todas as dimensões voltaram aos valores 

iniciais. A função do VE também se alterou com o treino, um aumento de E 

(enchimento passivo) e uma redução de A (enchimento activo), com retorno aos valores 

iniciais após não treino. Na função sistólica não se verificaram alterações após treino e 

não treino. 

 

Com o objectivo de determinar as diferenças entre as dimensões do VE, índice de massa 

do VE e função do mesmo num grupo de 82 nadadores, que participam regularmente 

em treinos (pelo menos nos últimos 6 meses) e um grupo controlo composto por 41 

crianças sedentárias, a avaliação ecocardiorafica foi utilizada por Ozer e colaboradores 

(Ozer et al., 1994). Com valor significativamente superior às crianças normais, o grupo 

de atletas apresentou as dimensões de VEd, PPVEd, SId e índice MVE. No entanto, não 

se verificou valores diferentes de função sistólica (FE, F Enc) ou características de 

enchimento ventricular. 

 

Com o objectivo de avaliar a influência da idade nas adaptações cardiovasculares ao 

treino de resistência e ao não treino, Giada e colaboradores (Giada et al., 1998) 

avaliaram 12 jovens e 12 adultos ciclistas treinados e dois meses após não treino. Um 

grupo de controlo foi constituído por 12 jovens e 12 adultos com características 
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idênticas mas não treinados. Um teste em cicloergometro máximo foi utilizado, um 

ecocardiograma modoM e Doppler para aceder à morfologia e função cardíacas, bem 

como ao perfil de enchimento do VE. Durante o período de treino ambos os grupo de 

atletas obtiveram valores médios superiores de VO2 max, PPVEd, SId, VEd e MVE em 

relação ao grupo de controlo. No grupo de adultos as adaptações do coração ao treino 

aeróbio parecem ser devidas a aumentos no enchimento do VE. Não se verificaram 

alterações na FE ou parâmetros de função diastólica. A espessura das paredes do VE 

diminui após o período de não treino apenas no grupo de jovens, a MVE e VEd  

reduziram apenas no grupo de adultos. 

 

Nas crianças tal como nos adultos o treino de resistência aumenta o VS, sobretudo 

devido ao aumento do enchimento do VEd (Nottin et al., 2004). Sendo a quantidade de 

sangue ejectada por sístole, o VS é regulado, em repouso ou durante o exercício, por 

três variáveis (Guyton, 1991; Fox, 1993): o volume diastólico final, a pressão média na 

Aorta (pós-carga) e a força de contracção ventrícular. 

 

Afim de avaliar quando é que as alterações na  morfologia e função do VE são 

responsáveis por este aumento no enchimento cardíaco em crianças e jovens adultos, 

Nottin e colaboradores (Nottin et al., 2004), através de ecocardiograma e imagem 

Doppler, avaliaram 10 ciclistas adultos, 13 sedentários (controlo), 12 ciclistas 

adolescentes e 11 rapazes não treinados. No grupo de adultos treinados as adaptações na 

morfologia do VE incluíram aumento da VEd, paredes e massa. No grupo de 

adolescentes atletas, os efeitos do treino na morfologia do VE são diferentes visto não 

se encontrar uma verdadeira hipertrofia. Os efeitos do treino na função sistólica e 

diastólica são idênticos entre grupo de adolescentes e grupo de adultos. A função 

diastólica aumentou no grupo de atletas como resultado do aumento das propriedades de 

relaxamento do VE. No entanto, as pressões de enchimento, estimadas pelo tempo de 

desaceleração, são similares em treinados e não treinados. Em adolescentes e adultos, 

com treino de resistência, um aumento das propriedades de relaxamento do VE e 

pressões normais de enchimento do mesmo podem ser mais um indicador de hipertrofia 

fisiológica “normal”. Contudo, mais investigações são necessárias para avaliar quando 

adaptações morfológicas específicas do VE observadas em crianças e adolescentes 
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treinados reflectem uma possível hipertrofia cardíaca induzida pelo treino antes da 

puberdade.  

 

Os mecanismos que influenciam diferenças individuais no VSmáx (e logo VO2máx) não 

estão bem delineadas. Enquanto a contractilidade do miocárdio e a pós-carga podem 

afectar o VS, muitas investigações, em adultos, sugerem que a pré-carga ventrícular 

(diástole) é o factor mais importante que pode definir os limites do VS durante o 

exercício (Vanovesschelde et al., 1993). Um VSmáx superior pode simplesmente 

reflectir um maior VS de repouso, ele próprio uma manifestação de factores que 

influenciam o aumento da pré-carga em repouso (maior volume plasmático, maior 

volume distólico do ventrículo esquerdo) (Hopper et al., 1988). 

 

Com o objectivo de identificar de que forma o volume diastólico final, a pressão média 

na Aorta e a força de contracção ventricular são influenciadas pelo processo de treino de 

resistência em crianças pré-pubertárias num teste máximo de cicloergometro, Nottin e 

colaboradores (Nottin et al., 2002) avaliaram o VS, Q, dimensões do VE, PA e 

resistência vascular periférica, em 10 crianças ciclistas (VO2max: 58,5 ±4,4  

ml.Kg-1.min-1) e 13 crianças não treinadas (VO2max: 45,9 ±6,7 ml.Kg-1.min-1). 

Verificaram que o índice sistólico em repouso é significativamente superior nos 

ciclistas, o VS, dimensões diastólica e sistólica do VE e resistência vascular periférica 

idênticas nos ciclistas e não treinados. Desta forma concluíram que o VS e os seus 

mecanismos não são alterados em crianças com treino de resistência, mas os valores 

mais elevados do VS máximo nos ciclistas podem  depender dos factores que 

influenciam o VS em repouso, como hipertrofia cardíaca, propriedades de relaxamento 

do miocárdio aumentadas, bem como propagação do volume sanguíneo. 

 

Vinet e colaboradores (Vinet et al., 2002) com o objectivo de comparar a resposta 

cardiovascular em repouso, submáxima e máximo ao exercício progressivo realizado 

em cicloergometro em crianças pré-puberais e jovens adultos, avaliaram 14 crianças 

saudáveis com 10,8 anos e 16 jovens saudáveis com 22,4 anos. O grupo mais velho 

revelou valores superiores de VS e Q, diferença esta que desaparece quando se anula a 

diferença de tamanho corporal. 
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Também Rowland e colaboradores (Rowland et al., 1998) avaliaram adolescentes 

treinados (8) e não treinados (14), numa prova progressiva em cicloergometro, 

verificando que os atletas possuem índice sistólico máximo, índice cardíaco superior em 

relação ao grupo de controlo; o VS aumenta progressivamente com o aumento da carga, 

no entanto o VS de repouso não logra verificar diferenças entre os grupos, contrastando 

com o tipo VS de repouso superior entre adultos atletas. 

 

Com o objectivo de estudar a reprodutibilidade do exame do VS e Q medidos pelo 

Doppler durante um exercício submáximo e máximo em adultos e crianças, Vinet e 

colaboradores (Vinet et al., 2001) avaliaram 14 crianças saudáveis e 12 jovens adultos 

saudáveis num teste progressivo em cicloergometro até à exaustão. Demonstraram que 

os valores de VS e Q obtidos em Doppler durante o repouso e exercício são 

reproduzíveis em teste-reteste . 

 

Afim de melhor definir a resposta cardiovascular ao exercício em crianças muito 

treinadas aerobiamente, Rowland e colaboradores (Rowland et al., 2000) avaliaram 7 

crianças ciclistas com 39 rapazes não treinados. Durante exercício submáximo e 

máximo avaliaram as alterações das variáveis através de Doppler. O  VSmax é superior 

nos atletas, sendo o factor crítico da prestação máxima. Todos os factores 

influenciadores do VS em repouso são fundamentais. 

 

O efeito do treino desportivo na função do VE foi investigada em 52 crianças, dos 7 aos 

14 anos, que treinaram em desportos de resistência durante pelo menos 1 ano. As 

crianças foram avaliadas através de ecocardiograma durante um exercício progressivo 

em cicloergometro. Os parâmetros de função do VE (corrigidos para a FC) foram 

avaliados antes, durante a após o teste. Os valores obtidos foram comparados com 

valores de grupos de controlo (não treinados) obtidos em estudos anteriores. Não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, no entanto a 

adaptação é mais rápida no grupo treinado, resultando de um aumento da FC e do VS 

(Oyen et al., 1990). 
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Deste modo podemos verificar que em resultado do treino desportivo e das alterações 

fisiológicas, na morfologia do VE encontradas, os adolescentes atletas apresentam 

função sistólica e diastólica dentro dos parâmetros normais. Verificamos que o 

enchimento ventrícular aparece como fundamental na prestação cardíaca, promovendo 

VS superiores nos grupos de atletas. 

 

2.1.4. MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA 

 

A MCH é uma doença de transmissão genética, complexa e primária, com um curso 

clinico diverso. É heterogénea com respeito às mutações que causam a doença (Firoozi 

et al., 2002). Enquanto rara na população em geral (0,1% a 0,2% de prevalência),  a 

MCH é a causa mais comum de morte súbita cardíaca (MSC) nos jovens atletas (Maron 

et al., 1986). 

 

A inesperada, e súbita, morte de um jovem atleta é uma tragédia sem paralelo. Para 

além da família e amigos o infortúnio alarga-se à comunidade, instituições frequentadas 

pelo jovem, médico de família, médico desportivo, etc. Todos os casos de morte súbita 

em jovens atletas geram muita atenção dada pelos media. A maioria das mortes súbitas 

em atletas tem origem cardíaca (Van Camp et al., 1995; Maron et al., 1996). 

 

O primeiro registo de morte súbita de um atleta foi de Pheidippider, um mensageiro 

jovem que percorria longas distâncias, em 490 a.c., a chegar a Atenas (Rich 1994). As 

mortes de Hank Gathen e Reggie Lewis nos anos 90 focam a necessidade de atenção 

para esta condição (Koester, 2001). As mortes mais recentes de conhecidos atletas 

trouxeram a MSC à consciência pública. Exemplo de atletas de diversas modalidades 

com MSC:  maratonista Fixx (1984), jogador de voleibol Flo Hyman (1986), jogador de 

basquetebol Pete Maravich (1988), jogador de basquetebol Hank Gathen (1990), e 

Reggie Lweis (1993), patinador Sergei Grinkov (1995), jogador de basquetebol Paulo 

Pinto (2002), jogadores de futebol Miklos Feher (2004), Bruno Baião (2004), António 

Puerta (2007) entre outros.  
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A MSC pode ser considerada uma morte não traumática, não violenta e inesperada, 

relacionada com causas cardíacas cujos sintomas se desenvolvem em apenas uma hora, 

sendo a sua incidência exacta incerta.  

 

Mais de 20 causas de MSC, patológicas, foram identificadas em jovens atletas. 

Contudo, poucas lesões são responsáveis por mais mortes. McCaffey e colaboradores 

(McCaffey et al., 1991) realizaram a revisão de sete estudos e encontraram a MCH 

como responsável por 24% de mortes, enquanto que anomalias na artéria coronária 

estavam presentes em 18% dos pacientes. Doença da artéria coronária e miocardites 

somam 14% e 12% das causas, respectivamente. A revisão de Maron e colaboradores 

(Maron et al., 1986) encontrou a MCH ou “possível MCH” em 46% do total de mortes, 

com anomalias na artéria coronária em 19% dos casos de MSC. Outros estudos 

observaram que a MCH é responsável por perto de metade de todas as mortes (Maron et 

al., 1980; Maron et al., 1982). 

 

Desde a sua descrição inicial (1958), a morte súbita por MCH que ocorre em jovens é, 

normalmente, assintomática e tem sido considerada como a mais frequente causa de 

morte em jovens, incluindo atletas de competição (Maron et al., 1995; Maron, 2002; 

Maron et al., 2005). 

 

Em apenas 25% de atletas jovens que morre subitamente a doença cardiovascular já 

tinha sido diagnosticada antes da participação desportiva, sendo raramente o diagnóstico 

clínico correcto. Quando a MSC ocorre em atletas (de competição ou recreação) mais 

velhos (mais de 35 anos) tem, normalmente, a ver com doença arterial coronária. 

(Maron et al., 1983). Também Kahali e colaboradores (Kahali et al., 2002) num estudo 

em cadáveres  com causa de morte a MSC e com idade inferior a 30 anos revelou que a 

MCH era responsável por 46,6% das mortes.   

 

Corrado e colaboradores (Corrado et al., 1998) com o objectivo de aferir o beneficio da 

avaliação pré-prática de jovens atletas na prevenção da MSC por MCH, verificaram que 

18% das MSC ocorriam em jovens atletas (49 de um total de 269), sendo a MCH 

responsável por apenas 2% em atletas, mas 7,3% em não atletas. A MCH foi detectada 
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em 0,07% de atletas na avaliação e responsável em 3,5% das causas cardiovasculares 

para não aptidão para a prática desportiva de competição. No período de 8 anos nenhum 

atleta não apto morreu.  

 

Desde os anos 90 que muito se tem feito para avaliar as causas e eventos em redor da 

MSC e os posteriores mecanismos para identificação de tal risco. Alguns modelos de 

avaliação foram propostos (Maron et al., 1996; Corrado et al., 1998), avaliações que 

devem ser realizadas antes da participação na modalidade desportiva. 

 

Tipicamente a MCH está relacionada a uma condição autosomica dominante, em mais 

de 100 indivíduos com defeito genético pode resultar em patologias (Maron, 1998), em 

6% dos indivíduos com MCH verifica-se um efeito relativo de 1º grau (Maron, 1982).  

 

A MCH é uma forma de miocardiopatia (doença do músculo cardíaco) que envolve 

alargamento e espessamento do miocárdio. O alargamento interfere com o 

funcionamento do coração. A MCH pode interferir com a normal actividade eléctrica do 

coração, podendo o sinal eléctrico tornar-se instável à medida que atravessa as áreas de 

desordem celular. Este facto pode liderar impulsos eléctricos desordenados que geram 

ritmos cardíacos muito rápidos ou variáveis. A maior deformidade do coração com 

MCH é uma excessiva espessura do músculo, com distribuição variável. A forma 

comum de MCH caracteriza-se por um espessamento predominante no SI, que divide o 

lado direito e esquerdo do coração – hipetrofia septal assimétrica, sobretudo na porção 

superior do mesmo o que pode constituir uma interferência negativa na ejecção do fluxo 

sanguíneo. Em 20 a 25% dos pacientes o espessamento do músculo encontra-se 

distribuído por todo o ventrículo – hipertrofia simétrica ou concêntrica do VE. Em 

apenas 10% o espessamento do miocárdio dá-se no apex do coração – hipertrofia apical. 

O músculo cardíaco com maior espessamento tem uma boa capacidade contráctil e 

ejecta a maioria do sangue que se encontra no ventrículo. No entanto, o músculo 

cardíaco em MCH encontra-se mais rígido e relaxa menos, exigindo pressões 

aumentadas para se expandir com o enchimento de sangue. A quantidade de sangue que 

o coração pode receber é reduzida o que limita a quantidade se sangue possível de 

ejectar na contracção seguinte (Maron, 1979). 
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Em autópsia, pacientes com MCH têm coração maior que o normal, com um 

alargamento do VE distinto. A MVE está aumentada, sem uma dilatação compensatória 

da câmara e o enchimento ventricular reduzido durante a diástole. A espessura do SId 

pode estar significativamente aumentada (15 a 50 mm), onde,  mesmo em atletas, < 13 

mm é considerado normal (Futterman, 1998). A hipertrofia do SId é desproporcional em 

relação às PPVEd, uma assimetria não observável da hipertrofia ventricular fisiológica. 

Em adição ao aumento do tamanho, a espessura assimétrica do SI pode agir como 

obstrução ao fluxo sanguíneo na aorta durante a diástole (Maron, 1979). 

 

O exame físico “Hallmak” encontrou na MCH um som durante a sístole que decresce de 

intensidade nos atletas em supinação. O que contrasta com os sons comuns em atletas, 

que aumentam de intensidade, na mesma posição. Aproximadamente 90% dos pacientes 

com MCH têm resultados de ECG não normais (Reisdorf, 1998). Nalguns casos, mas 

não em todos, a MCH pode ser diagnosticada através de ecocardiografia por marcada 

assimetria na espessura das PPVEd, diminuição do tamanho da câmara e enchimento 

diastólico não normal (Futtermen, 1998). 

 

Num estudo realizado por Maron e colaboradores (Maron et al., 1986) apenas 21% dos 

atletas que faleceram por MCH apresentavam sinais ou sintomas de doença cardíaca 

(dor no peito, dispneia de esforço, sincope e vertigens) antes da morte. 

 

Porque o diâmetro VEd é normalmente pequeno ou com tamanho normal, aumentos da 

MVE são conseguidos inteiramente à custa de aumentos nas PPVEd e SId. Em 

consequência o diagnóstico clínico de MCH tem-se baseado na identificação, através da 

ecocardiografia 2–dimensões, das características morfológicas que descrevem a doença 

(ou seja não explicam a espessura das PPVEd normalmente assimétricas na 

distribuição) associado a câmaras de VE não dilatadas, na ausência de outra doença 

cardíaca sistémica capaz de produzir a magnitude da hipertrofia evidente (ex: 

hipertensão sistémica ou estenose aórtica) (Maron et al., 1998). 
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A espessura da PPVEd normalmente encontrada na identificação clínica da população 

(média 20 a 22 mm e mais de 60 mm) permite, inequivocamente, diagnosticar MCH, no 

entanto graus mais moderados de hipertrofia (15 a 20 mm) são frequentemente 

encontrados, particularmente no decurso de um pedigree maping (mapa geneaologico) 

ou em pacientes idosos. Mais subtis são as espessuras de 13 a 15 mm, que na ausência 

de obstrução criam diagnósticos ambíguos e dilemas clínicos. 

 

Ocasionalmente pode ser difícil distinguir HVE de doença cardíaca primária, logo é 

muito importante para os fisiatras estarem familiarizados com o coração de atleta. A 

sensibilidade dos métodos não invasivos para detectar doença coronária é reduzida em 

atletas com HVE. Isto deve ser considerado no planeamento de estratégias de 

diagnóstico em atletas com HVE e suspeita de doença isquémica do coração (Gustafson 

et al., 1999). 

 

Resultados do ecocardiograma limitam-se sobretudo a adultos, com pouca informação 

especifica em atletas adolescentes (14 – 18 anos), logo o risco de morte súbita por MCH 

é elevado (Sharma et al., 2002). A MCH deve ser fortemente considerada em 

adolescentes treinados com PPVEd > 12 mm (rapazes) e 11 mm (raparigas) e VE não 

dilatado. 

 

Também a avaliação metabólica pode ajudar na diferenciação entre MCH de HVE 

fisiológica em atletas que apresentem HVE. Sharma e colaboradores (Sharma et al., 

2000) verificaram que o picoVO2 > 50 mm.kg-1.min-1 ou 20% acima do valor predito 

para VO2max diferencia coração de atleta de MCH. 

 

Quando estas descobertas são realizadas em atletas muito treinados, a diferenciação de 

hipertrofia fisiológica benigna pode ser dificultada, mas potencialmente resolvida, com 

acesso clínico não invasivo ou testes genéticos (Maron, Pellicia & Spirito, 1995) 

 

Nem todos os indivíduos com anomalias genéticas de MCH mostram HVE ao longo da 

vida. Frequentemente,  o aumento da espessura das PPVEd não aparecem até à 

adolescência, podendo a expressão do fenótipo não estar completa até ao final do 
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crescimento e aquisição da maturidade. Muitas crianças com MCH não apresentam 

PPVEd identificáveis até à adolescência através de ecocardiografia 2 –D (Maron, 1984; 

Maron, 1986). 
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2.2.DESEMPENHO EM PROVA DE ESFORÇO MÁXIMO  

 

2.2.1. ALTERAÇÕES NA RESPOSTA AO ESFORÇO MÁXIMO EM FUNÇÃO 

DO TREINO DESPORTIVO EM ADULTOS 

 

2.2.1.1. POTÊNCIA AERÓBIA MÁXIMA 

 

A energia para a contracção do músculo esquelético em esforço prolongado tem origem 

no metabolismo aeróbio. Um complexo mecanismo de transporte de oxigénio foi 

desenvolvido, nos mamíferos, e envolve uma série de funções fisiológicas, desde o ar 

ambiente à célula muscular (Weibel, 1984 citado por Rowland, 1996). Os exercícios de 

resistência aeróbia não podem ser realizados de forma optimizada a não ser que cada 

elemento da cadeia realize a sua função correctamente (Bar–Or, 1986). 

 

O VO2max corresponde à intensidade máxima de exercício que pode ser mantida em 

aeróbiose, correspondendo ao nível constante de consumo de oxigénio enquanto a 

intensidade do exercício aumenta num protocolo com patamares descontínuos. Este nível 

não é sempre observado num teste com patamares contínuos, particularmente em 

crianças - mas sim um pico de VO2 (Luc Leger, 1996). 

 

Desde os estudos de Astrand (1960) que o VO2max tem sido considerado um bom 

indicador da condição física das pessoas,  pelas importantes indicações de índole 

cardiorespiratória que fornece. 

 

Assim, o VO2max, ou potência aeróbia máxima, permite, através de um indicador 

numérico, avaliar o nível de condição física de um indivíduo, bem como da integridade 

funcional da cadeia pulmonar, cardíaca e hematológica de transporte de oxigénio para o 

metabolismo celular (Rowland et al., 1996; Rowland et al., 1999). 

 

Surge, deste modo, como uma boa referência padrão da condição física e constitui uma 

importante ferramenta no acesso ao handicap físico em pessoas que sofrem de várias 

doenças crónicas. É também de grande interesse como indicador de saúde para a 
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população em geral, e tem sido estudado extensivamente olhando para a sua habilidade 

em indicar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Sunnegardh et al., 

1987). O VO2max, em crianças e adultos, é utilizado como forma de aceder à condição 

cardiorespiratória e à capacidade de realizar exercício prolongado. É também utilizado 

para avaliar as adaptações fisiológicas dos jovens atletas que participam em actividades 

desportivas de resistência aeróbia (Alan et al., 2001). 

 

Valores elevados de VO2max são importantes porque reflectem um bom funcionamento 

do sistema cardiovascular que torna possível realizar uma tarefa submáxima com menor 

fadiga (Luc Leger, 1996), constituindo um importante contributo para a capacidade de 

resistência aeróbia em atletas durante exercício prolongado. Quanto maior a quantidade 

de oxigénio transportada e consumida pelos músculos durante o exercício, melhor a 

prestação em jovens atletas de resistência (Rowland et al., 1999). 

 

Estudos realizados, com animais e humanos, estabeleceram que a capacidade de realizar 

exercício é melhor caracterizada através da taxa máxima de consumo de oxigénio de 

todo o corpo (VO2max) durante o exercício. Foi mostrado que, durante o exercício 

dinâmico, o VO2max aumenta linearmente com a intensidade do exercício e alcança o 

seu valor mais elevado perto do exercício máximo (Vanovesschelde et al., 1993).  

Também que a maioria da heterogeneidade na capacidade de realizar exercício aparece 

quando se comparam situações de sedentarismo, doença ou treino desportivo, 

promovida pelas diferenças individuais de VO2max (Rogers, 1990). No entanto o factor 

que limita o VO2max em indivíduos saudáveis continua controverso. 

 

O factor limitativo para o VO2max em indivíduos normais tem sido tema de debate. A 

resposta fisiológica ao exercício dinâmico é complexa e envolve inúmeros sistemas 

como o muscular, neuroendocrino e cardiorespiratório. Os eritrócitos, ou a quantidade 

dos mesmos, são potenciais limitadores do transporte de O2 aos músculos. Em 

indivíduos normais o VO2max é essencialmente limitado pela capacidade máxima de 

bombear do coração e pela massa total do músculo esquelético. Está assumido que 

durante o exercício o Q (componente central) é quase exclusivamente determinado pela 

FC e pela contractibilidade do miocárdio, bem como pelo relaxamento diastólico e 
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enchimento do VE. Qualquer redução num destes factores limita o transporte máximo 

de oxigénio aos músculos e logo diminui a capacidade de realizar exercício. 

 

Fontes há que evidenciam como factor limitativo do VO2max a componente central (Q), 

outras citam a capacidade do músculo em captar e utilizar o oxigénio (componente 

periférica). No entanto, a questão não está fortemente abordada para as crianças e 

adolescentes (Saltin, 1986). 

 

Estudos anteriores encontraram uma relação de regressão linear entre o VO2max e o Q 

(Bello et al., 1995; Rowland et al., 1999). Alguns autores determinaram que o VS e o Q 

de repouso são similares entre treinados e não treinados (Rowland et al., 1998). 

 

Os mecanismos que influenciam diferenças individuais no VSmáx (e logo VO2máx) não 

estão bem delineadas. Enquanto a contractilidade do miocárdio e a pós-carga podem 

afectar o VS, muitas investigações, em adultos, sugerem que a pré-carga ventrícular 

(diástole) é o factor mais importante que pode definir os limites do VS durante o 

exercício (Vanovesschelde et al., 1993). Duas possibilidades podem justificar tal facto, 

primeiro um VSmáx superior pode simplesmente reflectir um maior VS de repouso, ele 

próprio uma manifestação de factores que influenciam o aumento da pré-carga em 

repouso (maior volume plasmático, maior volume diastólico do ventrículo esquerdo) 

(Hopper et al., 1988; Vinet et al., 2003). 

 

Durante a realização de exercício físico o VO2max pode ser potencialmente limitado por 

cada etapa da cadeia de transporte de oxigénio, da atmosfera à mitocôndria: a) 

capacidade de difusão pulmonar, b) sistema cardiovascular, c) capacidade sanguínea de 

transporte de oxigénio, d) características oxidativas do músculo. Logo o VO2max reflecte 

a capacidade cardíaca e pulmonar de transporte de oxigénio. 

 

2.2.1.2. POTÊNCIA AERÓBIA MÁXIMA E TREINO DESPORTIV O 

 

A habilidade para realizar exercício aeróbio é influenciada pelo VO2max individual, que 

é considerado um dos indicadores mais importantes de capacidade aeróbia e condição 
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física (Pettersen, 2001). O aumento do VO2max está associado ao aumento do tempo de 

exercício, logo os atletas com  maior VO2max têm a habilidade de se exercitarem com 

maior fracção do mesmo. 

 

A capacidade de resistência pode aumentar em resultado do treino por aumento do 

tempo em que as tarefas podem ser mantidas num dado VO2, ou por aumento da taxa de 

trabalho que pode ser mantida durante um dado período de tempo (Maughan, 1992). 

Prestações de resistência de sucesso requerem elevados VO2max, mas também a 

habilidade de realizar um exercício numa fracção elevada do VO2max por períodos 

prolongados. Por outro lado, diferenças na habilidade de resistência entre indivíduos 

pode ser relatada não só pelas suas capacidades fisiológicas, mas também pela 

capacidade mental de resistir a sintomas e manifestações de fadiga (Alan et al., 2001). 

 

2.2.2.ALTERAÇÕES NA RESPOSTA AO ESFORÇO MÁXIMO EM FUNÇÃO 

DO TREINO DESPORTIVO NA POPULAÇÃO JOVEM 

 

2.2.2.1. POTÊNCIA AERÓBIA MÁXIMA 

 

A capacidade de realizar exercício e o VO2max (l.min-1) aumentam durante a infância, 

contudo durante a puberdade verifica-se um aumento nos rapazes. Em consequência de 

melhorias músculo - esqueléticas e de transporte de O2 (Brooks et al., 1984). Assim 

verifica-se que com o crescimento das crianças existe um aumento concomitante no seu 

VO2max. Até aos 12 anos os valores crescem à mesma taxa em ambos os sexos, 

contudo os rapazes têm valores mais elevados a partir dos 5 anos (Yoshizawa, 1977 

citado por  Bar-Or, 1983). Enquanto o VO2max  dos rapazes continua a aumentar até à 

idade de 18 anos, desenvolve-se acentuadamente até aos 14 anos nas raparigas. 

 

Aumentos curvilíneos nas médias absolutas do VO2max ocorrem com o aumento da 

idade. Valores médios de VO2max aumentam cerca de 1.0 l.min-1, por volta dos 6 anos 

de idade em todas as crianças, a 2.0 e 2.8 l.min-1 para raparigas e rapazes, 

respectivamente, aos 15 anos de idade. Os valores médios para os rapazes excedem os 

das raparigas para todas as idades. As diferenças, contudo, até aos 12 anos de idade são 
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pequenas (cerca de 200 ml.min-1 por ano). Depois, os valores médios para o VO2max 

nas raparigas encontram um patamar mas continua a crescer para os rapazes até aos 18 

anos de idade (Bar-Or, 1983). 

 

Malina & Bouchard (1991) encontraram uma significativa dispersão de valores 

individuais de VO2max obtido em crianças de todas as idades. Sugerem que o 

desenvolvimento aeróbio apresenta elevados valores de dispersão em torno da média. 

 

Quando se compara o VO2max de adolescentes de diferentes idades, mas com o mesmo 

peso corporal ou altura corporal, este é directamente relacionado com a idade 

(Sprynarová, 1977 citado por Bar-or, 1983), logo o VO2max depende, também, da idade 

biológica dos indivíduos e não só das dimensões corporais.  

 

Em relação à idade, Robinson (1938), realizou diversos estudos, com tapete rolante, 

encontrando para o sexo masculino, com idade entre os 5 e 29 anos, valores médios 

entre os 47 e 53 ml.min-1 de consumo de oxigénio por kg de peso corporal, sem 

variações notórias para a idade. Para rapazes, com 10 a 12 anos, Morse, Schultz & 

Cassels (1949) encontraram valores de 43 ml.kg-1.min-1, rapazes de 13 anos de 45 

ml.kg-1.min-1, e aumento gradual deste valor até 51 ml.kg-1.min-1 para rapazes com 17 

anos de idade (estudos citados por Astrand, 1952). 

 

Quando o VO2max é expresso em relação à massa corporal algumas diferenças surgem 

em relação às suas alterações com o crescimento. 

 

Da análise de estudos realizados por Krahenbuhl  e colaboradores (Krahenbuhl et al., 

1985) e Bar-Or e colaboradores (Bar-Or 1983) verifica-se que o VO2max por kg nos 

rapazes se mantém estável desde a idade dos 6 aos 18 anos, com valores médios de, 

aproximadamente, 50 a 53 ml.kg-1.min-1. Nas crianças saudáveis mas destreinadas os 

valores esperados são de 7 a 10 ml.kg-1.min-1  a cima e abaixo desta média. 

 

O incremento no VO2max que se verifica na puberdade corresponde ao momento do 

grande aumento na altura da criança. Ao mesmo tempo, os efeitos hormonais 
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androgénicos conduzem a uma hipertrofia no músculo cardíaco, estimulação das fibras 

vermelhas, eritropoiese e a proliferação das enzimas metabólicas (Bar-Or, 1983). 

Verificando-se aumentos dos valores de VO2max de 52,2 ml.kg-1min-1 e diminuição da 

FCmax de 194,0 b/min aos 14 anos, para 53, 4 ml.kg-1min-1 e FCmax de 191,9 b/min 

aos 15 anos,  54,9 ml.kg-1min-1 e FCmax de 190,0 b/min aos 16 anos e um decréscimo 

para 54 ml.kg-1min-1 e aumento da FCmax para 193,2 b/min aos 17 anos (Bar-Or, 

1983). 

 

Em diversos estudos (Abernethy et al., 1996; Gravela et al., 2000; Yamazaki et al., 

2000) demonstraram, em resultado do treino desportivo,  um maior aumento da 

percentagem do VO2max em relação a alterações no sistema cardiovascular ou nas 

células musculares esqueléticas.  Outros investigadores evidenciaram, também, em 

atletas de resistência, pré-pubertários,  maior VO2max em comparação com não 

treinados (Umitham et al., 1996; Mc Manus et al., 1997; Rowland et al., 1998; Obert et 

al., 2000, Eisenmann et al., 2002; Mandigout et al., 2002). 

 

Valores médios de VO2max são aproximadamente superiores em 30% em crianças com 

treino de resistência, comparativamente aos sedentários. Em adultos a diferença pode 

ser de 65% (Wilmore & Costill, 1994). 

 

Rowland (1992) sugere que estudos com crianças que não verificam aumento da 

potência aeróbia, quantitativamente ou qualitativamente, comparativamente com 

adultos, podem não ter sido sujeitas a intensidade de treino suficiente. O treino em 

intensidades de limiar anaeróbio (LA) ou mais elevadas são as mais efectivas na 

produção de aumentos no VO2max (Rusko, 1987). 

 

Comparando gémeos monozigóticos onde apenas um realizou treino desportivo durante 

seis meses, três vezes por semana, com intensidade de 85 a 120 % LA, não se 

verificaram diferenças significativas entre os gémeos treinados e os seus irmãos não 

treinados, no entanto após o período de treino, os gémeos a ele submetidos viram 

aumentado o seu VO2max (ml.kg-1.min-1) em 10.6% e o LA em 18.2 % (Danis et al., 

2003). 
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2.2.2.2. VENTILAÇÃO PULMONAR 

 

A ventilação avaliada no decurso de procedimentos ergométricos corresponde ao volume 

de ar que pode ser expirado por unidade de tempo (Ve).  

 

Durante o exercício o valor da Ve aumenta, sendo, na maior parte, directamente 

proporcional aos aumentos de oxigénio consumido e de dióxido de carbono (CO2) 

produzido pelos músculos activos. A Ve só é desproporcional ao volume de oxigénio 

consumido (VO2) nos valores máximos ou perto deles, tal não se verificando em relação 

ao volume de CO2 (VCO2). Isto indica que a Ve seja regulada mais pela necessidade de 

remover CO2 do que pelo VO2, pelo menos sob exercícios máximos, logo a Ve, 

normalmente, não limita a capacidade do sistema cardiorespiratório (VO2max), até 

porque a Ve máxima (Ve max)voluntária é, geralmente, superior à Ve correspondente à 

obtenção do VO2max (Wasserman et al., 1994). 

 

Indivíduos treinados tendem a possuir valores de Ve mais baixos durante o exercício para 

determinadas cargas de trabalho ou VO2 e para determinadas produções de VCO2. Em 

pessoas destreinadas o VO2 e VCO2 é menor bem como a Ve max, logo existe menos 

eficiência ventilatória (Wasserman et al., 1994). A Ve max devido ao exercício pode 

alcançar valores de 130 a 180 l.min-1, o que representa um aumento de 25 a 30 vezes em 

relação ao repouso, provocado por aumentos tanto na profundidade - volume corrente 

(Vc) como na frequência respiratória (Fr) (Wasserman et al., 1994). 

 

Durante o exercício, os aumentos  no Vc e na Fr, assim como a participação de mais 

músculos respiratórios, indicam que o custo em oxigénio da ventilação também aumenta. 

O aumento no VO2 pelo corpo acima de uma certa frequência ventilatória (~ 120 l.min-1) 

é utilizado só pelos músculos respiratórios e, dessa forma, deixa de estar disponível para 

os outros músculos esqueléticos poderem realizar um trabalho mecânico. 

 

O custo de oxigénio da ventilação aumenta muito quando aumenta a Ve. Uma menor Ve, 

particularmente durante um esforço prolongado, significa que se está a gastar menos 
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oxigénio pelos músculos respiratórios e que "sobra" mais para os outros músculos activos 

do corpo. 

 

2.2.2.3. FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

A FC é a expressão da actividade cronotrópica cardíaca e consiste no número de vezes 

que o coração bate por minuto. É uma das formas mais generalizadas de avaliação da 

intensidade da carga. Aumenta linearmente, de forma directamente proporcional, com 

intensidades de trabalho ou VO2 progressivamente maiores, em indivíduos treinados ou 

destreinados (Astrand, 1986). 

 

Uma FC de repouso baixa é característica do indivíduo treinado, não só durante o 

exercício mas também para qualquer nível  de VO2 (Astrand, 1986). 

 

A bradicardia de repouso que resulta do treino é mais evidente ao comparar indivíduos 

atletas e não-atletas; menos evidente, mas ainda nítido, quando indivíduos sedentários 

são submetidos a um programa de treino; muito pouco evidente quando se estudam 

atletas no estado destreinado versus treinado (Morganroth et al., 1975; Zeldis et al.,1978 

citados por Mathews & Fox, 1983). Assim, a bradicardia induzida pelo treino depende de 

um longo período de tempo de treino intenso e a magnitude da redução da FC de repouso 

(FCr) induzida pelo treino é menor quando o nível de aptidão é superior. 

 

O treino também reduz a FC máxima, mas este efeito não é nem tão constante, nem tão 

pronunciado como o observado para um VO2 especifico, isto porque o treino faz 

aumentar a capacidade de trabalho e o VO2max. Logo nos indivíduos treinados as FC 

máximas (FCmax) são alcançadas com cargas de trabalho e níveis de VO2 

comparativamente superiores, não se verificam alterações significativas no valor absoluto 

da FCmax (Astrand, 1986). 

 

A FC em esforço além de nos fornecer a intensidade da carga que está a ser administrada, 

constitui um dado importante para o juízo do comportamento cardiovascular e alterações 

da actividade metabólica. 
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A FC, quando se passa de repouso para o exercício, evolui de forma diferente quando 

comparamos crianças e adultos. 21 rapazes pré-pubertários e 21 homens, adultos, foram 

comparados quanto ao comportamento da variável no primeiro quarto da sua evolução 

durante exercício sub-máximo, tendo-se verificado um aumento significativamente mais 

rápido nas crianças (24,8 bat.min-1 e 41,0 bat.min-1 nos homens), no entanto, em 

exercício máximo não ocorreram diferenças significativas (11,4 bat.min-1 e 13,6 bat.min-1 

segundos respectivamente) (Sady, 1981, citado por Turley , 1997). 

 

O tempo de recuperação da FC está intimamente ligado à condição física. A diminuição 

da FC durante a recuperação segue uma curva exponencial negativa, apresentando duas 

fases distintas: uma de diminuição rápida e outra mais lenta. A duração destas varia 

consoante a intensidade do trabalho e nível de treino (Fox et al., 1983). 

 

2.3. ESTRUTURA, FUNÇÃO CARDÍACAS E DESEMPENHO  

 

Pouca atenção tem sido dada às crianças e adolescentes no que refere aos factores que 

controlam o consumo máximo de oxigénio, não se definindo, concretamente, as 

respostas cardiovasculares ao exercício em crianças e adolescentes muito treinados. 

 

Um aumento do tamanho do coração, denominada coração de atleta, surge como um dos 

efeitos fisiológicos ao treino desportivo de resistência. Um aumento fisiológico do 

diâmetro do VE permite, aos atletas de resistência, gerar um VS que pode ser vinte 

vezes superior a um não atleta (Ekblom, 1968). O aumento do VS aumenta a capacidade 

de transportar o oxigénio às células musculares, o que resulta em aumento dos níveis de 

trabalho aeróbio realizado. 

 

Em indivíduos saudáveis o VO2max é essencialmente limitado pela capacidade máxima 

de bombear do coração e pela massa total do músculo esquelético. Está assumido que 

durante o exercício o Q é quase exclusivamente determinado pela FC e pela 

contractilidade do miocárdio, bem como pelo relaxamento diastólico e enchimento do 
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VE. Qualquer redução num destes factores limita o transporte máximo de oxigénio aos 

músculos e logo diminui a capacidade de realizar exercício. 

 

Estudos anteriores encontraram uma relação de regressão linear entre o VO2max e o Q 

(Adams et al., 1981; Bello et al., 1995; Rowland et al., 1999). Alguns autores 

determinaram que o VS e Q de repouso são similares entre treinados e não treinados 

(Rowland et al., 1998).  Rowland e colaboradores (Rowland et al., 1999) sugerem que 

os factores que influenciam o VS de repouso são responsáveis pelas diferenças inter-

individuais do VO2max por kg, em rapazes saudáveis, activos, não treinados. 

 

Tal como foi abordado anteriormente o VS, quantidade de sangue ejectada por sístole, é 

regulada, em repouso ou durante o exercício, por três variáveis (Guyton, 1991; Fox, 

1993): o volume diastólico final, a pressão média na Aorta (pós-carga) e a força de 

contracção ventricular. 

 

Com o objectivo de examinar a relação existente entre o tamanho cardíaco, função 

diastólica e a capacidade de transporte de oxigénio na capacidade aeróbia máxima, 

alguns estudos têm sido realizados com adultos treinados, e muito poucos com crianças 

e adolescentes. Dos resultados alcançados, em estudos com adultos, percebe-se a 

existência de uma afinidade forte entre  potência aeróbia máxima e as dimensões do 

ventrículo esquerdo em adultos (Vanovesschelde et al., 1993; Yamazaki et al., 2000; 

Osborne et al., 2002; Wernshedt et al., 2002), bem como em crianças e adolescentes 

atletas (Cubero et al., 2000; Eisenman et al., 2000; Al-Hazzaa et al., 2001; Obert et al., 

2005). No entanto Child et al., (2000) não verificaram tal relação em atletas adultos. 

 

A função do VE é um importante determinante da capacidade aeróbia, deste modo a 

relação entre o VO2max e a função do VE têm sido alvo de alguns estudos. Libonati 

(2000) verificou que adultos, do género masculino,  com maior VO2max têm um menor 

tempo de relaxação do VE, também o exercício promoveu alterações no VO2max 

directamente relacionadas com a distensibilidade do VE e indirectamente com o tempo 

de relaxamento (Vanovesschelde et al., 1993; Petrella et al., 1997). 
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Obert e colaboradores (Obert et al., 2005) avaliaram 142 crianças com 10-11 anos de 

idade. A SC, MIG, dimensões do VE em repouso e características de enchimento, 

concentração de hemoglobina (Hb) e VO2max em prova máxima em cicloergómetro 

foram recolhidos. Os resultados foram comparados entre três grupos, com baixo (< 50), 

moderado (50 – 60) e elevado (> 60) VO2max. Os resultados mostraram não existirem 

diferenças significativas entre os grupo na função sistólica e diastólica e concentração 

de Hb. Nenhuma destas variáveis parece ser um factor que permite avaliar o VO2max 

(após análise de regressão). As diferenças entre os grupos foram associados ao elevado 

enchimento ventricular e consequentemente VS. Relação forte foi encontrada entre o 

VO2max e as dimensões do VE, após ajuste para o peso de MIG o VEd contribui de 

forma modesta mas significativa para a variação do VO2max. 

 

Com o intuito de verificar a hipótese de que diferenças na prestação da diástole do 

ventrículo esquerdo contribuem para a existência de diferenças no VO2máx em 

indivíduos saudáveis Vanovesschelde e colaboradores (Vanovesschelde et al., 1993) 

estudaram a relação entre o índex do ventrículo esquerdo com o VO2max, tornando 

afirmativa a mesma. 

 

A relação entre as dimensões cardíacas, a actividade física e a capacidade submaxima de 

trabalho foi examinada em crianças/jovens de ambos os géneros com idades 

compreendidas entre os 9 e 18 anos. Eisenman e colaboradores (Eisenman et al., 2000) 

verificaram que as dimensões cardíacas não estão relacionadas com a actividade física 

habitual nem com a capacidade de desempenho físico. Contudo, correlações positivas 

foram encontradas – a MVE pode relacionar-se com a potência submaxima no género 

masculino. 

 

Para determinar o contributo relativo da diferença de género, composição corporal, 

concentração de Hb e dimensão e função cardíaca em repouso e em exercício nas 

diferenças de VO2max no género masculino e feminino, Vinet e colaboradores (Vinet et 

al., 2003) avaliaram 25 crianças com idades compreendidas entre os 10 e 12 anos. 

Avaliação antropométrica, acesso à concentração de Hb, avaliação ecocardiográfica em 

repouso e avaliação cardiovascular durante uma prova máxima em cicloergometro 
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foram realizadas. Os rapazes exibiram o maior VO2max relativo à Mc e VSmax, mas 

quando normalizado para o peso de MIG a diferença desapareceu. Ao contrário dos 

adultos o factor que limita o VO2 e o que distingue rapazes e raparigas é o VSmax, no 

entanto esta diferenças desaparecem quando normalizada para  o peso de MIG. 

Consequentemente, as diferenças entre géneros na dimensão e função cardíaca durante o 

exercício deve ser interpretada apenas por um aspecto – inferior peso de MIG nas 

raparigas e não reflecte mais funções básicas de diferenças entre os géneros.  

 

Obert e colaboradores (Obert et al., 2003) afim de determinar o efeito de um programa 

de treino de resistência na função cardíaca em exercício máxima, com o objectivo de 

definir quando é que o efeito do género induz diferentes respostas cardiovasculares, 

avaliaram vinte e cinco crianças (10-11 anos), 19 com o programa de treino e 16 para 

controlo. Avaliação ecocardiográfica em repouso e teste máximo em cicloergometro, 

com medição do VS, Q e PA foram realizadas pelas crianças antes e depois do 

programa. O treino promoveu um aumento do VO2max, por aumento do VSmax, em 

ambos os géneros. Os rapazes viram o seu aumento ser maior, por superior VSmax. Não 

se verificaram diferenças entre os factores do VS do repouso para o exercício, logo o 

VS repouso é factor condicionante do aumento do VSmax e VO2max. Após o treino 

verificaram aumento do VEd e melhoria da função diastólica, o que constituem 

elementos fundamentais para aumento do VO2max. 

 

Pedridis e colaboradores (Pedridis et al., 2003) com o objectivo de avaliar os resultados 

de um teste de natação, para aceder à condição física de jogadores juniores de pólo - 

aquático, e relacioná-los com os resultados de parâmetros ecocardiográficos obtidos, 

avaliaram 26 jogadores de elite juniores, 11 jogadores campeões Olímpicos e 25 não 

atletas para controlo. Os resultados ecocardiográficos revelam evidente hipertrofia do 

VE nos jogadores, comparativamente ao grupo de controlo, não se verificando 

correlações entre o teste de natação e os parâmetros ecocardiográficos, apenas entre este 

e a velocidade de nado aparecem algumas correlações. Verificaram-se aumentos da 

morfologia do VE no grupo júnior em relação ao grupo de controlo. 
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Dimensões e função do VE e VO2max foram medidos em atletas de resistência (20), 

atletas de força (18) e não treinados (19). A imagem de ressonância magnética e a 

ecocardiografia foram utilizadas para aceder às dimensões do VE, verificando-se 

resultados iguais em ambos os métodos. Os atletas de resistência obtiveram resultados 

significativamente mais elevados  nos volumes e massa do VE do que os atletas de força 

e controlo, sendo os valores dos homens superiores aos das mulheres. As diferenças 

entre géneros não foram verificadas nos atletas de força e grupo de controlo, quando as 

variáveis se relacionavam com o peso corporal. Não se verificaram diferenças entre os 

grupos treinados nas dimensões do VE e VO2max. As dimensões do VE e os seu 

volumes estão fortemente dependentes da capacidade de transportar oxigénio em 

sujeitos normais e com treinos diferentes (Wernstedt et al., 2002). 

 

As respostas cardiovasculares ao exercício em crianças muito treinadas aeróbiamente 

não estão muito definidas. Rowland e colaboradores (Rowland et al., 2000) afim de 

comparar as respostas hemodinâmicas com o exercício progressivo em cicloergometro 

de 7 crianças treinadas com 39 não treinadas (11,9 anos de idade), utilizaram a 

ecocardiografia Doppler e análise dos gases respiratórios. O valor médio de VO2max foi 

superior no grupo de atletas, em repouso e em exercício os atletas demonstraram maior 

índice sistólico, mas a razão entre o valor máximo e o valor de repouso do VS é idêntico 

em ambos os grupos. O VSmax é a determinante critica de valores mais elevados de 

VO2max em crianças atletas, sendo os factores que afectam o VS de repouso 

importantes para definir o VO2max e as diferenças entre crianças atletas e não atletas. 

 

Rowland e colaboradores (Rowland et al., 2000) para examinar o conjunto de diferenças 

entre géneros na capacidade cardíaca funcional em explicar valores mais elevados do 

VO2max nos rapazes em relação às raparigas, avaliaram 25 rapazes em idade pré-

pubertária (12 anos) e 24 raparigas em idade pré-menarca (11,7 anos) em teste máximo 

em cicloergometro. Verificaram-se valores mais elevados de VO2max  e índice sistólico 

máximo nos rapazes relativamente às raparigas. Não se verificando diferenças 

significativas na FC o diferença artério-venosa de oxigénio. Quando expressos 

relativamente à Mc as diferenças entre géneros são menores mas persistem. A variação 
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do VO2max entre géneros pode estar relacionada com diferenças no VS e composição 

corporal em crianças. 

  

Para determinar a relação existente entre a morfologia do VE e a capacidade aeróbia em 

estudantes universitários activos e sedentários, Yamazaki e colaboradores (Yamazaki et 

al., 2000) avaliaram 11 estudantes sedentários, 17 sedentários com excesso de peso e 

215 atletas universitários. Após exame ecocardiográfico aplicou-se um teste máximo em 

passadeira afim de avaliar o VO2max. O valor de VO2max foi ligeiramente superior no 

grupo sedentário em relação ao sedentário com excesso de peso. O VO2max relativo ao 

peso corporal correlaciona-se negativamente com o índice de massa corporal no grupo 

sedentário. A correlação entre o VO2max e as dimensões cardíacas é fraca no grupo 

sedentário com excesso de peso , mas forte no grupo de atletas. A regressão múltipla 

Stepwise mostrou como determinantes significativas do VO2max no grupo de atletas a 

SC (45%), dimensões do VE (7%) e alguns desportos (6%). 

 

Para testar a hipótese de que as diferenças na prestação diastólica do VE contribuem 

para a heterogeneidade do VO2max em adultos saudáveis, 57 sujeitos saudáveis e 9 

atletas de resistência foram estudados por Vanoverschelde e colaboradores 

(Vanoverschelde et al., 1993). A capacidade aeróbia foi estimada como o VO2max 

durante um protocolo de cicloergometro enquanto que a Doppler deu acesso à função 

sistólica e diastólica do VE. O VO2max foi significativamente superior no grupo 

treinado, observando-se correlação entre o VO2max e a idade, FCmax, máxima 

potência, volumes do VE, E e E/A. A regressão multipla Stepwise identificou três 

parâmetros que se correlacionam independentemente com o VO2max, sendo o mais 

potente a E/A, seguido do género e índice VEd. Logo a prestação diastólica do VE 

contribui significativamente para a capacidade aeróbia de pessoas saudáveis. 

 

Dimensões ecocardiograficas, dados antropométricos e VO2max foram estudados em 26 

homens saudáveis e sedentários e 15 homens treinados aeróbiamente. Os atletas 

obtiveram valores médios significativamente mais elevados de VEd, VTDVE e MVE. 

Correlações estatisticamente positivas foram observadas no grupo sedentário entre VEd 

e Mc, altura, perímetro do caixa torácica e SC. A MVE correlaciona-se positivamente 
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com o peso da MIG. O VO2max correlaciona-se significativamente com a VEd, 

VTDVE e MVE. O VO2max pode ser predito por medidas antropométricas e cardíacas 

(Osborne et al., 1992). 

 

Com o objectivo de relacionar a MVE e o VO2max em ciclistas, jogadores de futebol e 

canoistas (16 anos de idade), Cubero e colaboradores (Cubero et al., 2000) avaliaram-

nos através de ecocardiograma modo M e prova máxima de esforço. Os ciclistas 

demonstraram MVE  e VO2max significativamente superiores em relação aos restantes. 

Correlação linear foi encontrada entre MVE e VO2max. 

 

O aumento do VO2max está intimamente relacionado com as adaptações do miocárdio 

ao treino desportivo. Atletas apresentam massa e dimensões superiores do VE bem 

como VO2max, assim com uma relação significativa entre estes parâmetros de 

avaliação. O VSmax verificou-se como determinante crítica de valores mais elevados de 

VO2max, logo qualquer factor que afecta o VS de repouso apresenta-se com extrema 

importância para definir o VO2max. 
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3.1. AMOSTRA 

 

Participaram neste estudo 24 rapazes com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos, 

saudáveis, com treino regular de pelo menos 2 a 3 anos, 4 vezes por semana, nas 

modalidades de Futebol (F) e Natação (N) e com quadro competitivo organizado, bem 

como aulas de Educação Física escolar organizadas em blocos semanais de 90 minutos 

mais 45 minutos, ou três vezes 45 minutos. 

 

O treino realizado pelo grupo N caracterizou-se por  7 a 8 sessões de treino por semana 

dentro de água, com uma duração aproximada de 110 minutos, um volume médio de 

5000 metros correspondendo 85 - 90% a solicitação aeróbia.  

 

O treino realizado pelo grupo F caracterizou-se por 4 sessões de treino, com duração 

aproximada de  90 minutos, com predominância do trabalho aeróbio, mas com trabalho 

de força com grande importância. 

 

A escolha desta faixa etária deveu-se a diversos factores: 

- o período da adolescência decorrer geralmente nesta faixa etária (Malina et al., 1991). 

- a sistematização do treino e competição de natação e futebol ser mais consistente a 

partir dos 12/13 anos, logo este grupo já contêm alguma experiência, volume e 

intensidade de treino formal. 

- a influência da maturidade biológica no crescimento e rendimento desportivo ser mais 

intensa entre os 12 e os 15 anos (Malina et al., 1991). 

 

Teremos como grupo de controlo jovens do sexo masculino, do mesmo grupo etário, 

sem prática de exercício físico com caracter regular (treino formal).  

 

 Todos os encarregados de educação foram informados sobre os objectivos e os 

procedimentos do estudo e deram autorização, através de declaração escrita, para a 

participação dos praticantes no mesmo. 
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3.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Foi realizado um estudo transversal com recolha de dados individuais relativos a 

variáveis antropométricas, de superfície, massa e composição corporal; avaliação da 

morfologia e função cardíaca; avaliação de parâmetros cardiorespiratórios através de 

prova de esforço máxima. 

 

3.3. PARÂMETROS AVALIADOS 

 

3.3.1. Medição das variáveis antropométricas 

 

3.3.1.1. Medidas antropométricas 

 

Altura (m); Índice de massa corporal IMC (Kg.m-2); Prega cutânea tricipital skTRC 

(mm); Prega cutânea geminal skGM  (mm). 

 

A altura  foi medida com uma craveira portátil Seca. Esta craveira é constituída por uma 

haste metálica telescópica, com uma barra plástica rebativel no seu topo superior, 

colocada perpendicularmente em relação à haste metálica. Está graduada até 200 cm 

apresentando divisões de 0,1 cm. As medições foram realizadas com o atleta em posição 

antropométrica, ou seja, em posição erecta; pés descalços; calcanhares unidos e as 

pontas dos pés afastadas 60º; o peso deve estar distribuído sobre os dois pés e a cabeça 

orientada segundo o plano horizontal; cabeça e olhos dirigidos para a frente de tal forma 

que a linha aurículo-orbital (do bordo superior do conduto auditivo externo e o bordo 

inferior da cavidade orbital) fosse ligeiramente oblíqua de trás para a frente e de cima 

para baixo em relação ao solo; membros superiores lateralmente pendentes; mãos e 

dedos em extensão completa e apoiados sobre as faces laterais das coxas. Após a 

colocação nesta posição, deixámos que a barra plástica horizontal da craveira se 

apoiasse horizontalmente no vertex, fazendo a leitura directa da estatura na haste 

metálica, imediatamente após se ter pedido ao atleta para realizar uma inspiração 

profunda. O registo foi realizado em centímetros com aproximação a milímetros. 
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Para avaliar o Índice de massa corporal utilizámos o índice de Quetelet (Sobral, 1985) 

representado pelo quociente entre a massa corporal (Mc), expresso em quilogramas, e a 

altura ao quadrado, expressa em metros, IMC= Mc/altura2 . 

 

A prega tricipital  foi medida verticalmente a meia distância entre o ponto acromial e o 

olecrâneo, sem contracção sobre o músculo tricipital . 

 

A prega geminal foi medida verticalmente no máximo volume geminal na face interna 

da perna, com o pé sobre uma caixa de modo a que a coxa e a perna fizessem um ângulo 

de 90º. 

 

As pregas cutâneos foram medidas utilizando um plissómetro que é um instrumento de 

grande precisão, sujeito a normas de construção universalmente estabelecidas, de forma 

a garantir que a pressão das pontas sobre a pele é ser de 10 mg.cm-2, não dependendo  

do observador e deve permitir leituras até às décimas de milímetro (Sobral, 1985; 

Fragoso et al., 2000). 

 

Para a medição das pregas cutâneas destacámos uma prega com os dedos polegar e 

indicador da mão esquerda, a 1 cm da sua localização exacta, local previamente 

marcado, tendo o cuidado de só agarrar pele e tecido adiposo. Sem largar a prega 

colocámos as pontas do plissómetro sobre a mesma a 1 cm dos dedos e à profundidade a 

que se encontra o dedo polegar. A prega cutânea foi mantida com firmeza durante toda a 

operação que constou de duas medições em cada local, estabelecendo-se no final uma 

média dos dois resultados. Se entre as duas medições existissem valores com uma 

diferença superior a 0,5 mm a medição era repetida. A espessura da prega foi medida 

dentro dos três segundos que se seguiram à aplicação do plissómetro na prega (Sobral, 

1985; Fragoso et al., 2000). 

 

Todas as medições foram realizadas em milímetros com aproximação às décimas de 

milímetro no hemicorpo direito (Sobral, 1985). 
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3.3.1.2. Medidas de superfície 

 

Superfície corporal total SC (m2), calculada através da formula de Dubois & Dubois 

(Sobral, 1985): SC = 71.84Mc0,425.altura0,725, onde a Mc é expressa em kg e a altura em 

cm. 

 

3.3.1.3. Medidas de massa e composição corporal 

 

Massa corporal Mc (kg); Massa isenta de gordura MIG (kg); Massa gorda MG (kg); 

Percentagem de tecido adiposo %MG (%) 

 

 A massa corporal foi medida por uma balança electrónica SECA 770, auto-regulável, 

apresentando como valores extremos zero e cento e cinquenta quilogramas e permitindo 

obter valores com a aproximação de 100 gramas. A calibração da balança foi 

regularmente verificada com um peso de 5 quilogramas. A balança foi colocada num 

local estável e horizontal. A massa corporal foi registado após o atleta se colocar em 

cuecas, de pé e em situação passiva, no centro da plataforma de pesagem e sem apoio. O 

registo foi realizado em quilogramas com aproximação às décimas de quilograma. 

 

Para avaliação das massa corporais utilizámos os métodos antropométricos que, embora 

sejam métodos que apenas permitem realizar estimativas das massas referidas, são 

extremamente práticos, portáteis, e que requerem poucos recursos materiais e humanos 

para os realizar. 

 

Foram utilizadas as duas pregas skTRC e skGM para a determinação da %MG através 

da formula de Slaughter et al., (1988) para rapazes : 

 %MG = 0,735 (soma das pregas tricipital e geminal ) + 1,0 

 

Esta equação foi concebida especificamente para crianças e adolescentes do sexo 

masculino, independentemente da raça, levando em consideração a imaturidade química 

(menor densidade de massa magra), assim como os efeitos do nível de maturidade 

biológica, raça e sexo das mesmas (Slaughter et al., 1988). 
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Esta equação também foi concebida com base num modelo multicompartimental 

(densidade corporal, água e massa mineral óssea), com determinação directa da 

percentagem da massa gorda a partir de parâmetros antropométricos, sem necessidade 

de aplicação da formula de conversão da densidade corporal (DC) em percentagem de 

massa gorda, como acontece na maioria das fórmulas utilizadas em adultos. As 

formulas de conversão normalmente utilizadas (Siri: %MG = ((4,95/DC) – 4,50) x 100) 

assumem que a densidade de massa magra é 1,100 gramas.cm-3, o que não acontece nas 

crianças e adolescentes, onde a mesma é inferior à do adulto, devido tanto à pequena 

proporção de minerais ósseos (5,2%) como à elevada percentagem de água corporal 

(76,6%). Deste modo as equações utilizadas nos adultos sobrestimam em geral a massa 

gorda das crianças e adolescentes (Lohaman, 1992; Fragoso et al., 2000).              

 

Com base nos valores obtidos de %MG e massa corporal foi determinado: 

Peso de massa gorda (em kg) MG = (Mc x %MG)/100 

Peso de massa isenta de gordura (em kg) MIG = (Mc – MG) 

Com Mc e MG expressas em kg. 

 

3.3.2. Ecocardiograma 

 

O ecocardiograma transtorácico foi utilizado, em todos os participantes na posição de 

decúbito lateral esquerdo, com a finalidade de acesso à estrutura e função cardíaca.  Foi 

utilizado um aparelho Siemens, Sonoline G50 Ultrasound Imaging Sistem, com uma 

sonda de 3,25 MHz. 

 

Assim, através do ecocardiograma modo M e bidimensional foram avaliadas as 

dimensões das cavidades cardíacas em repouso, segundo as recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia (Sahn, 1978) e de Devereux et al., (1987). 

Todas as medições ecocardiográficas foram realizadas pela mesma pessoa. 
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3.3.2.1. Dimensão da estrutura cardíaca (em mm) 

 

Diâmetro Telediastólico do Ventrículo esquerdo VEd, medido em parasternal esquerdo 

longo eixo. 

Diâmetro Telesistólico do Ventrículo esquerdo VEs, medido em parasternal esquerdo 

longo eixo.  

Espessura do Septo Interventricular (diástole) SId, medido em parasternal esquerdo 

longo eixo.  

Espessura da Parede Posterior do VE (diástole) PPVEd, medido em parasternal 

esquerdo longo eixo. 

 

Com base nas dimensões anteriores determinou-se: 

Razão PPVEd/VEd;  

Razão SId/VEd;  

Espessura parietal relativa EPR, índice de aumento concêntrico (SId+PPVEd)/VEd, 

com uma distinção entre perfil concêntrico (>=0,44) e excêntrico (<0,44). 

 

Massa do VE (em gr), MVE, encontrada através da formula cubica da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia modificada de  Deveroux (1986, 1987): 

MVE = 0,8 x (1,04(SI+PPVEd+VEd)3 – Ved3)+0,6   

 

3.3.2.2. Função do VE 

 

Fracção de encurtamento do ventrículo esquerdo (em %)  

F Enc = ((VEd – VEs)/VEd)x100  

 

Os volumes do VE foram calculados através das formulas de Teichholz  

(7/2,4 + VEd) x VEd3 e, desta forma, utilizadas para calcular: 

 

Volume Telediastólico (em ml) VTDVE: volume de sangue que preenche o VE em 

telediástole 
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Volume Telesistólico (em ml) VTSVE: volume de sangue que preenche o VE em 

telesistole 

Fracção de Ejecção (em %) FE: ((VTDVE – VTSVE)/VTDVE) x 100 

Volume sistólico (em ml) VS: volume de sangue que é ejectado em cada sístole 

ventrícular (VTDVE – VTSVE) 

 

Frequência Cardíaca de repouso (em bat.min-1) FCr: número de batimentos cardíacos 

por minuto, medido em repouso 

Débito cardíaco (em l.min-1) Q = VSxFCr: volume de sangue bombeado pelo 

ventrículo, para a aorta, em cada minuto. 

 

A Análise do fluxo mitral por Doopler pulsado em apical  4 câmaras. (ponta dos 

folhetos da válvula mitral), foi utilizada para estimar: 

 

E (m/s): pico da velocidade da onda protodiastólica do fluxo transmitral (de enchimento 

ventricular) 

A (m/s): pico da velocidade da onda telediastólica do fluxo transmitral (de enchimento 

na contracção da aurícula) 

Relação entre E/A 

 

3.3.3. Prova de Esforço 

 

Cada participante realizou uma prova ergométrica máxima em tapete 

rolante, onde foram recolhidos parâmetros cárdiorespiratórios. 

 

3.3.3.1.Procedimentos metodológicos 

 

Pneumotacografia – em circuito aberto, para exame da função respiratória. 

 

Conjunto espiro–ergométrico (Ergo-Pneumotest-Jaeger-Dataspir) e monitorização 

electrocardiográfica permanente, para determinação dos parâmetros cardiorespiratórios. 
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A prova máxima utilizada, teste de Balke modificado em tapete rolante, apresentou as 

seguintes características (Rowland, 1993): uma velocidade constante seleccionada de 

acordo com as características e aptidões dos participantes crianças/jovens (5.0 km/h 

para activos e 5.25 km/h para atletas), inclinação inicial de 0% com aumentos de 2,5 % 

a cada 2 minutos. Este protocolo está apropriado para a maioria das crianças e jovens 

activos com mais de 10 anos de idade, que consigam  correr confortavelmente no tapete 

rolante sem necessidade de se apoiarem. Normalmente a duração do teste é de 8 a 12 

minutos, e o pico do esforço é alcançado na inclinação de 10  a 12,5 %, em corrida 

confortável. Cada prova foi precedida por um período de aquecimento de  3  minutos. 

 

3.3.3.2. Parâmetros Cardiorespiratórios 

 

Consumo máximo de oxigénio (VO2max) 

O conceito de VO2 inclui o funcionamento integrado dos diferentes tecidos, órgãos, 

aparelhos e sistemas participantes na cadeia de captação, fixação, transporte e utilização 

tissular de oxigénio. A medição do VO2 em esforço permite avaliar a forma global e 

integrada das diferentes etapas referidas anteriormente. Desta forma, as respostas 

cardiorrespiratórias, e em sentido mais lato a caracterização fisiológica de um indivíduo, 

poderá ser realizada através do estudo do consumo de oxigénio, e correspondentes 

etapas intermédias, medidas no decurso de provas ergométricas. O consumo máximo de 

oxigénio é entendido como o parâmetro fisiológico mais significativo na caracterização 

do nível de condição física pelas importantes indicações de índole cardiorrespiratória 

que fornece.  

 

Os critérios normalmente utilizados para garantir a obtenção do VO2max são (Bar-Or, 

1983): 

▫ exaustão 

▫ obtenção da frequência cardíaca máxima determinada previamente 

▫ R superior a 1 

▫ lactatémia superior a 9 mM/L 

▫ estabilização do VO2, mesmo com incremento da carga 

▫ R superior a 1,15 e frequência cardíaca de 208 (±10) bpm 
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A determinação do VO2max não se baseou no valor de estabilização (critério 

determinado) mas do VO2pico. Esta escolha deveu-se ao facto de a maioria das crianças 

e adolescentes ao realizarem provas de esforço máximo não demonstram a existência de 

um estado estável - plateau - no consumo de oxigénio. Logo  é mais adequado utilizar o 

termo VO2pico em testes máximos (com exaustão). VO2pico é uma variável de 

confiança e reprodutiva em crianças e adolescentes tal como o VO2max em adultos. 

(Armstrong N, Welsman J, Winsley R, 1995; Armstrong N, Welsman J, 1997). 

 

Frequência Cardíaca máxima (FCmax) 

A frequência cardíaca é a expressão da actividade cronotropica cardíaca e 

consiste no número no número de vezes que o coração bate por minuto. 

A medição da FC constitui uma das formas mais generalizadas de 

avaliação da intensidade da carga (Astrand, 1986). Em esforço, para além 

de nos fornecer a intensidade da carga que está a ser administrada, 

constitui um dado importante para o juízo do comportamento 

cardiovascular e alterações da actividade metabólica. 

 

Ventilação pulmonar máxima (Vemax) 

Manter o equilíbrio homeostático, no sangue, da pressão parcial de 

oxigénio e dióxido de carbono, bem como o seu pH, requer um elevado 

grau de coordenação entre o sistema respiratório e circulatório, 

constituindo a ventilação pulmonar uma das formas para alcançar tal 

resultado. A par da quantidade de ar ventilado por unidade de tempo, o 

custo energético da ventilação pulmonar pode variar em relação à 

amplitude e à frequência dos movimentos respiratórios. 

 

A ventilação pulmonar, avaliada no decurso de procedimentos 

ergométricos, corresponde ao volume de ar expirado por unidade de 

tempo (Kemper et al., 1985). 
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Quociente das trocas respiratórias (R) 

A passagem do R, razão entre o volume de dioxido de carbono expirado 

e o volume de oxigénio consumido, de valores inferiores ou iguais à 

unidade (momento em que a produção de CO2 iguala o consumo de O2) 

para valores mais elevados indica que o metabolismo celular dos 

músculos activos está a ser realizado não somente através de fontes 

energéticas do tipo oxidativo ou aeróbio mas, também, através de uma 

interacção maciça de fontes energéticas anaeróbias lácticas. 

 

Todos os parâmetros avaliados foram determinados nos seus valores 

máximos, bem como no Limiar Ventilatório (LV). Com o aumento da 

intensidade do esforço verifica-se um aumento proporcional da 

ventilação. No LV o aumento da ventilação passa a ser desproporcionada 

em relação ao oxigénio consumido, passando o metabolismo energético a 

ser predominantemente glicolítico.  

 

3.3.4. Modelo alométrico 

 

As diferenças antropométricas existentes entre os grupos serão normalizadas através da 

função alométrica e todo o seu forte procedimento. Normalizaremos as variáveis, para 

as diferenças antropométricas com significado estatístico, através da regressão linear 

entre os logaritmos das mesmas, encontrando o expoente (e) e convertendo a relação: 

Y/X 1 em Y/Xe (de Simone et al., 1992; George et al., 1998) 

 

Esta normalização é de extrema importância nos estudo com atletas onde o processo de 

treino pode alterar significativamente a composição corporal, independentemente do 

tamanho do mesmo (George et al., 1999). 

 

Iremos, também, adaptar expoentes calculados pela teoria da dimensionalidade por 

Gustgesell e Rambold (1990) e suportados por Batterham et al., (1997), Batterham e 

George (1998) e George et al., (1998): 

Dimensões do VE: altura1, SC 0,5, Mc 0,33, MIG 0,33 



METODOLOGIA – PLANO E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 65 

Massa do VE: altura3, SC 1,5, Mc1, MIG1. 

 

O VO2max foi, também, normalizado alometricamente adoptando o expoente 0,67 para 

a massa corporal (George et al., 1999). 

 

3.3.5. PROCEDIMENTO ESTATISTICO 

 

Análise estatística 

Os dados são apresentado como média e desvio padrão, valor máximo e mínimo. O 

teste “t” de Student para amostras independentes foi utilizado para comparar as médias 

das diferentes variáveis entre os dois grupos de atletas e ANOVA oneway para 

comparar as médias das diferentes variáveis entre os dois grupos de atletas e o grupo de 

controlo e o teste post hoc de Scheffe para determinação dos grupos que diferem 

estatisticamente entre si. O calculo das correlações para estudo da associação das 

variáveis antropométricas, cardiovasculares e de desempenho, através do coeficiente de 

correlação Produto-momento de Pearson. Para que os resultados tenham validade 

estatística e sejam estatisticamente significativos, consideramos valores de 

probabilidade de p<0,05. Toda a análise estatística será realizada através do SPSS 

(SPSS para software Windows 6.0, USA). 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

O efeito do treino desportivo na estrutura cardíaca foi inicialmente caracterizado como 

hipertrofia fisiológica do ventrículo esquerdo (VE), manifestada por aumento do 

diâmetro da cavidade e dos volumes telediastólico (VEd) e telessistólico (VEs) do VE 

e/ou espessura da parede posterior do VE em diástole (PPVEd) e do septo 

interventricular em diástole (SId) superiores, dependendo das cargas hemodinâmicas 

impostas ao coração (Pluim et al., 2000; Pellicia et al., 2002).  

 

Foram assim descritas duas condições do “coração do atleta”, uma de hipertrofia 

excêntrica e outra de hipertrofia concêntrica (Morganroth et al., 1975). O exercício 

crónico dinâmico e, por extensão, o treino aeróbio, induzem dilatação da cavidade do 

VE durante a diástole, com um desenvolvimento proporcional das suas paredes, causado 

pela sobrecarga associada ao elevado débito cardíaco característico do tipo de exercícios 

maioritariamente praticados. Atletas envolvidos em desportos com grande ênfase na 

força e potência musculares, originalmente caracterizados por Morganroth et al., (1975) 

como de prevalência “estática”, desenvolvem predominantemente espessura parietal 

sem alteração cavitária significativa, resultado da elevada pressão arterial sistémica 

encontrada neste tipo de exercícios.  

 

O quadro complica-se, no entanto, com a constatação de que atletas sujeitos a treino que 

combina estes dois tipos de solicitações surgem com adaptações mistas de peso relativo 

variável (Sharma, 2003; Hoogsteen et al., 2004). Na verdade, o treino de longa duração 

foi claramente associado a alterações, quer do volume cavitário do VE, quer da 

espessura da PPVEd, em desportos como a corrida de fundo, a natação, o ciclismo, o 

remo e a canoagem (Pavlik et al., 2001; D`andrea et al., 2002; Sharma, 2003; Hoogsteen 

et al., 2004; Barbier et al., 2006). Também a hipertrofia concêntrica nem sempre é uma 

adaptação secundária ao treino da força, podendo este induzir apenas alterações não 

significativas (Pellicia et al., 2002). Por outro lado, ao mesmo tempo que identificavam 

VEd como um preditor do desempenho competitivo em corredores, estudos recentes 

mostraram perfis semelhantes de resposta a treino intensivo ao longo de 3 anos em 

velocistas e fundistas, de carácter marcadamente excêntrico (Arrese et al., 2006), facto 
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de difícil explicação no modelo de Morganroth et al., (1975). Acresce ter sido 

verificado que o impacto do exercício varia conforme o grau de solicitação dos 

membros superiores, em termos agudos e crónicos, podendo o treino aeróbio realizado 

numa tarefa motora limitada à utilização destes induzir respostas de adaptação cardíaca 

de carácter marcadamente concêntrico (Gates et al., 2004).  

 

São objectivos do nosso estudo: 

(1) Caracterizar a morfologia do VE em repouso em jovens nadadores e jogadores de 

futebol, procedendo à respectiva correcção para as dimensões e composição 

corporais. 

(2) Cálculo dos expoentes que melhor normalizam as variáveis de dimensão do VE 

para as diferenças de tamanho e composição corporal no grupo de jovens atletas, 

verificando a sua aproximação, ou não, aos expoentes referidos na literatura. 

(3) Determinar a relação existente entre a dimensão do VE e as dimensões e 

composição corporais do mesmo grupo. 

 

Apesar dos programas de treino em que estes atletas estão envolvidos apresentarem 

características multifacetadas, partimos do facto de os nadadores terem estado sujeitos a 

um maior volume absoluto de solicitação aeróbia, para colocar como hipótese indicarem 

as diferenças que surjam entre os grupos na morfologia cardíaca o efeito diferencial 

deste tipo de treino. 

 

4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. AMOSTRA 

Participaram neste estudo 24 rapazes com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos, 

saudáveis, com treino regular de pelo menos 2 a 3 anos, 4 vezes por semana, nas 

modalidades de Futebol (F) e Natação (N) e com quadro competitivo organizado, bem 

como aulas de Educação Física escolar organizadas em blocos semanais de 90 minutos 

mais 45 minutos, ou três vezes 45 minutos. 
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Teremos como grupo de controlo 6 jovens do sexo masculino, do mesmo grupo etário, 

sem prática de exercício físico com caracter regular (treino formal).  Assim como 

valores normais para a SC (Kampmann et al., 2000). 

 

Todos os encarregados de educação foram informados sobre os objectivos e os 

procedimentos do estudo e deram autorização, através de declaração escrita, para a 

participação dos praticantes no mesmo. 

 

4.2.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Foi realizado um estudo transversal com recolha de dados individuais relativos a 

variáveis antropométricas, de superfície, de massa e composição corporal; avaliação da 

morfologia cardíaca. 

 

4.2.3. PARÂMETROS AVALIADOS:  

 

4.2.3.1. Medição das variáveis antropométricas 

 

4.2.3.1.1. Medidas antropométricas 

Altura A (m); Índice de massa corporal IMC (Kg.m-2); Prega cutânea tricipital skTRC 

(mm); Prega cutânea geminal skGM  (mm) (Sobral, 1985; Fragoso et al., 2000). Todas 

as medições foram realizadas em milímetros com aproximação a décimos de milímetro 

no hemicorpo direito (Sobral, 1985). 

 

4.2.3.1.2. Medidas de superfície 

Superfície corporal total SC (m2), calculada através da formula de Dubois & Dubois 

(Sobral,1985): SC = 71.84Mc0,425.A0,725, onde a massa corporal (Mc) é expressa em kg e 

a altura em cm. 

 

4.2.3.1.3. Medidas de massa e composição corporal 

Massa corporal Mc (kg); Massa isenta de gordura MIG (kg); Massa gorda MG (kg); 

Percentagem de tecido adiposo %MG (%). 
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4.2.3.2. Ecocardiograma 

O ecocardiograma transtorácico foi utilizado, em todos os participantes na posição de 

decúbito lateral esquerdo, com a finalidade de acesso à estrutura e função cardíaca.  Foi 

utilizado um aparelho Siemens, Sonoline G50 Ultrasound Imaging Sistem, com uma 

sonda de 3,25 MHz. 

 

Assim, através do ecocardiograma modo M e bidimensional foram avaliadas as 

dimensões das cavidades cardíacas em repouso, segundo as recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia (Sahn, 1978) e de Devereux et al., (1987). 

Todas as medições ecocardiográficas foram realizadas pela mesma pessoa. 

 

4.2.3.2.1. Dimensão da estrutura cardíaca (em mm) 

Diâmetro telediastólico do ventrículo esquerdo VEd, Diâmetro telesistólico do 

ventrículo esquerdo VEs, Espessura do septo interventricular (diástole) SId , Espessura 

da parede posterior do VE (diástole) PPVEd, medidos em parasternal esquerdo longo 

eixo. 

 

Com base nas dimensões anteriores determinou-se: 

Razão PPVEd/VEd; Razão SId/VEd;  

Espessura parietal relativa EPR, ou Índice de aumento concêntrico (SId+PPVEd)/VEd, 

com uma distinção entre perfil concêntrico (>=0,44) e excêntrico (<0,44). 

 

Massa do VE (em g), MVE, encontrada através da formula cúbica da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia modificada de  Deveroux (1986, 1987): 

MVE = 0,8 x (1,04(SId+PPVEd+VEd)3 – Ved3)+0,6   

 

4.2.3.3. Modelo alométrico 

As diferenças antropométricas existentes entre os grupos serão normalizadas através da 

função alométrica e todo o seu forte procedimento. Normalizaremos as variáveis, para 

as diferenças antropométricas com significado estatístico, através da regressão linear 

entre os logaritmos das mesmas, encontrando o expoente (e) e convertendo a relação: 

Y/X 1 em Y/Xe (de Simone et al., 1992; George et al., 1998). 
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Iremos, também, adaptar expoentes calculados pela teoria da dimensionalidade por 

Gustgesell & Rambold (1990) e suportados por Batterham et al., (1997), Batterham & 

George (1998) e George et al., (1998): 

Dimensões do VE: altura1, SC 0,5, Mc 0,33, MIG 0,33 

Massa do VE: altura3, SC 1,5, Mc1, MIG1. 

 

4.2.4. PROCEDIMENTO ESTATISTICO 

 

Análise estatística 

Os dados são apresentado como média e desvio padrão, valor máximo e mínimo. A 

comparação através do teste ANOVA one way bem como o Scheffe post-hoc serão 

utilizados para comparar as médias das diferentes variáveis entre os três grupos e o teste 

“t” de Student para amostras independentes é utilizado para comparar as médias das 

diferentes variáveis entre os dois grupos de atletas. Cálculo das correlações para estudo 

da associação das variáveis antropométricas e cardiovasculares, através do coeficiente 

de correlação Produto-momento de Pearson. Para que os resultados tenham validade 

estatística e sejam estatisticamente significativos, consideramos valores de 

probabilidade de p<0,05. Toda a análise estatística será realizada através do SPSS 

(SPSS para software Windows 6.0, USA). 

 

4.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E DE COMPOSI ÇÃO 

CORPORAL DA AMOSTRA 

 

Nadadores (N), jogadores de futebol (F) e os elementos do controlo (C) são de idade 

equivalente (15,89±0,23 F, 15,88±0,22 N, 16,01±0,23) mas apresentam diferenças 

antropométricas e de composição corporal. Verificou-se que o grupo N, 

comparativamente ao grupo F, é significativamente mais pesado, com maior MIG e 

maior SC (p<0,05), possuindo menor %MG (p<0,01). O grupo C tem significativamente  
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maior IMC, %MG e valor de MIG (p< 0,01) comparativamente aos grupo de atletas (F e 

N), assim como maior SC e valor de MIG (p<0,01) que o grupo F (tabela 1). 

 

Diferenças estatisticamente significativas, entre o grupo F e N, não se verificaram para a 

altura, IMC, MG e FCr, no entanto, com excepção da MG, o grupo N apresentou 

valores superiores (altura e IMC) relativamente ao grupo F.  O grupo C tem FCr 

estatisticamente superior relativamente ao grupo N e F (p<0,01). 

 

TABELA 1. Características antropométricas, de composição corporal e frequência cardíaca de 

repouso do grupo de controlo e dos dois grupos de atletas. Os resultados são apresentados em média 

(M), desvio padrão (DP). Mc – massa corporal; SC – superfície corporal; IMC – índice de massa 

corporal; % – percentagem; MG – massa gorda; MIG – massa isenta de gordura.  

 Futebol Natação Controlo 

Variável M ± DP 

(MIN-MAX)  

M ± DP 

(MIN-MAX)  

M ± DP 

(MIN-MAX)  

Altura (m) 1,71 ± 0,64 

(1,60-1,82) 

1,75±0,58 

(1,67-1,85) 

1,74±0,048 

(1,70-1,83) 

Mc (kg) 58,32 ± 6,03 

(48,00-68,90) 

64,21±6,81* 

(52,9-75,00) 

72,00 ±7,32++ 

(65,00-85,00) 

SC (m2) 1,66 ± 0,11 

(1,47-1,82) 

1,77±0,12* 

(1,57-1,94) 

1,86 ±0,12++ 

(1,75-2,07) 

IMC (kg.m-2) 19,99 ± 1,62 

17,20-22,77) 

20,88±1,41 

(18,97-22,89) 

23,77 ±1,21++ ## 

(22,49-25,38) 

%MG 11,04 ± 1,39 

(8,95-13,36) 

9,36±1,30** 

(7,70-11,81) 

17,04 ±3,78++ ## 

(14,32-22,33) 

MG (kg) 6,43 ± 0,96 

(5,14-8,04) 

6,03±1,21 

(48,09-66,14) 

12,47 ±4,07++ ## 

(9,35-18,97) 

MIG(Kg) 51,89 ± 5,56 

(42,22-61,14) 

58,18±6,02* 

(48,09-66,14) 

59,53  ±3,63++ 

(55,65-66,02) 

FCr (bat.min-1) 55,50 ± 4,36 

(52,00-66,00) 

55,50±6,37 

(48,00-64,00) 

65,00 ± 3,74 ++## 

(68-78) 

Nota: *p < 0,05; **p< 0,01 (grupo F e N); + p< 0,05 ; + + p< 0,01(grupo F e C); # p< 0,05; ## p< 0,01 

(grupo N e C) 

 

A velocidade de crescimento físico durante o período de adolescência torna qualquer 

estudo com um grupo de adolescentes particularmente difícil. As alterações hormonais e 
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um grande crescimento dos sistemas cárdio-respiratório e músculo-esquelético, 

relacionadas com o processo de maturação e alteração da composição corporal, 

juntamente com o processo de treino, dificultam os estudos com jovens atletas. 

 

A composição corporal sofre alterações com o normal processo de crescimento e 

desenvolvimento, particularmente durante a adolescência. O treino regular promove um 

aumento da massa isenta de gordura – inicialmente tecido muscular, e um decréscimo 

no tecido adiposo das crianças e adolescentes. O grupo de nadadores apresentou 

resultados que poderão ser explicados, em parte, como tendo proveniência  num 

processo mais longo e mais intenso de treino. O que poderá ser explicado pela distinta 

carga de treino anteriormente caracterizada, e que corrobora com os estudos realizados 

por Parizkova (1974), Christan (1989) e Malina (1994) onde rapazes com actividade 

física intensa apresentaram estatura e massa corporal mais elevada relativamente 

aqueles com uma actividade física moderada e estes em relação aos que tinham 

realizado actividade física diminuta. Logo, a composição corporal surge, também, como 

uma função do processo e das características do treino desportivo realizado. 

 

Comparando os valores obtidos com valores de Mc e altura de estudos realizados 

(Hamill et al., 1977; Camilo Alves et al., 1980; Rosa, 1984 citados por Horta 2003; 

Rama L, 2004) podemos verificar que o grupo N se apresenta, em média, no percentil 

75; o grupo F no percentil 50, relativamente à Mc, e ambos se apresentam no percentil 

75 relativamente à altura; o grupo C no percentil 95 relativamente à Mc e no percentil 

75 para a altura. Comparativamente aos percentis para rapazes Americanos (Lohman, 

1992), recomendados pela Organização Mundial de Saúde, verificamos que o grupo N 

se encontra no percentil 75, e o grupo F no percentil 50, para altura e Mc, o grupo C no 

percentil 90 para a Mc e no percentil 75 para a altura. 

 

Relativamente ao IMC, a média de valores dos adolescentes por nós estudados, tendo 

como referência rapazes Americanos (Lohman, 1992), situa-se no percentil 50 para o 

grupo N e inferior ao percentil 50 para o grupo F, não atingindo nenhum atleta, 

individualmente, o percentil 85 (IMC = 24). O grupo C situa-se praticamente no 

percentil 85 (IMC = 23,77). Considerando que a quantificação da gordura corporal é 
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uma das formas de avaliação da composição corporal mais utilizada e considerando que 

os limites de normalidade para a %MG se alteram com a idade e com o género podemos 

verificar que o valore médio encontrado, para o grupo F e N, é considerada, de acordo 

com Deurenberg et al., (1990) citado por Fragosos et al., (2000), adequada (10,01% a 

20,0%) para o grupo F e C, e baixa (6,01% a 10,0%) para o grupo N, não se verificando 

nenhum caso isolado (no grupo de atletas) de %MG excessivamente baixa ou 

moderadamente alta. No entanto no grupo C encontramos dois casos de %MG 

moderadamente alta. 

 

4.3.2. DIMENSÃO DA ESTRUTURA CARDÍACA 

 

Como se pode observar na tabela 2, em termos absolutos, o grupo N surge com valores 

de dimensão do VE, em diástole e sístole, significativamente superiores (p<0,05) aos do 

grupo F.  

 

TABELA 2. Dimensão da estrutura cardíaca nos dois grupos de atletas e valores normais 

(Kampmann et al., 2000) – Valores absolutos. Os resultados são apresentados em média (M), desvio 

padrão (DP). VEd - diâmetro telediastólico do ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro telesístólico do 

ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo interventricular em diástole; PPVEd - espessura da parede 

posterior do ventrículo esquerdo (diástole); EPR – espessura parietal relativa; MVE - massa do ventrículo 

esquerdo. 

 Futebol Natação Valores Normais para a 

SC (percentil 50) 

Variável M ± DP M ± DP M (1,50 m2 – 1,75 m2) 

VEd (mm) 47,59  ±  3,32 53,62  ±  2,38* 45,4 – 46,8 

VEs (mm) 28,68  ±  2,52 32,73  ±  1,70* 28,6 – 29,8 

SId (mm) 8,93  ±  1,10 9,04  ±  1,07 7,4 – 8,0 

PPVEs (mm) 9,32  ±  0,92 8,84  ±  0,97 7,7 – 8,1 

MVE (g) 149,67  ± 33,28 177,09  ± 32,69 106,39 – 121,77 

PPVEd/VEd 0,19  ±  0,02 0,17  ±  0,02** 0,17 – 0,17 

SId/VEd 0,19  ±  0,02 0,17  ±  0,02** 0,16 – 0,17 

EPR 0,38  ±  0,04 0,33  ± 0,04** 0,33 – 0,34 

Nota: *p<0,05; ** p<0,01 
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No grupo de atletas avaliado, verificou-se que 50% dos nadadores apresentaram 

dimensões do VEd superiores a 54 mm, valor considerado acima do normal  ((Devereux 

et al., 1984; Somauroo et al., 2001), e dilatação do VEd (Pelliccia et al., 1999; Alberg et 

al., 2004) (valor encontrado através da soma do valor médio do VEd pela multiplicação 

de 1,96 pelo desvio padrão, ou seja, 53,62 + 1,96 (2,38) = 58,28 mm), embora, 

individualmente, nenhum nadador tenha apresentado valores de hipertrofia ventricular, 

ou seja, SId ou PPVEd > 13 mm e VEd > 60 mm (Pelliccia, 1999) ou PPVEd > 12 mm 

(Huston et al., 1985; Maron et al., 1986; Pelliccia et al., 1993; Spirito et al., 1994). 

Dilatação do VEd também foi verificada para o grupo F: (47,59 + 1,96 (3,32) = 54,09 

mm) (Pelliccia et al., 1999; Alberg et al., 2004) embora com valor absoluto menor. 

 

Relativamente ao estudo de Kampmann e colaboradores (Kampmann et al., 2000), onde 

foram encontrados os valores ecocardiográficos normais em 2000 crianças e 

adolescentes europeus, podemos verificar que os atletas por nós estudados apresentam 

valores de MVE, VEd, SId e PPVEd superiores, sendo a diferença mais marcada no 

grupo N onde também VEs se apresenta com valores superiores.   

 

Como podemos analisar na tabela 2 o grupo F surge com valores de aumento do VE 

superiores ao grupo N, tanto na relação das dimensões da PPVEd (p<0,01) como do SId 

(p<0,05) com o VEd.  Contudo, ambos os grupos apresentam tendência para aumento 

excêntrico nos valores de EPR (< 0,44), característica mais marcante, no entanto, no 

grupo N (p<0,01). Em relação ao estudo de Kampmann e colaboradores (Kampmann et 

al., 2000) também o grupo F apresenta valores de aumento do VE superiores. 

 

Pluim et al., (2000) registaram valores do índice de aumento do VE de 0,389 ± 0,08 

(n=413) em atletas de resistência e 0,442 ± 0,17 (n=544) em atletas de força/potência. 

No nosso estudo, o grupo F surgiu com valores médios de 0,384 ± 0,04 e os nadadores 

com valores ainda mais baixos (0,334 ± 0,04), valor muito inferior ao relatado para 

qualquer grupo naquela meta-análise, revelando um acentuado perfil de aumento 

excêntrico. A mesma análise pode ser realizada em relação aos dados recolhidos por 

Missault et al., (1993) onde o valor de 0,395 foi encontrado para o índice de aumento do 

VE em ciclistas adultos (valor superior ao encontrado por nós no grupo F e N) mas para 
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o grupo de não atletas o valor encontrado (0,317) foi inferior ao valor encontrado para o 

grupo N. Este valor inferior (0,334), quer em relação ao grupo F, como em relação aos 

outros estudos, poderá revelar um grande aumento do diâmetro do VE  no grupo N 

comparativamente aos valores de espessura das paredes do mesmo. 

 

Desta forma podemos aferir que as adaptações do grupo de nadadores, 

comparativamente ao grupo de futebolistas, são de maior aumento excêntrico, visto 

existir um aumento significativo do diâmetro da cavidade VE no primeiro grupo. 

 

4.3.2.1. NORMALIZAÇÃO PARA AS DIFERENÇAS ANTROPOMÉT RICAS E 

DE COMPOSIÇÃO CORPORAL  

 

As tabelas 3, 4, 5 e 6 apresentam os valores de dimensão da estrutura cardíaca no grupo 

estudado relativos à SC, Mc, %MG e MIG, características antropométricas e de 

composição corporal estatisticamente diferentes entre os grupos (tabela 1). 

 

TABELA 3.  Dimensão da estrutura cardíaca nos dois grupos de atletas – Valores relativos à SC. 

Os resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). VEd - diâmetro telediastólico do 

Ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro telesistólico do ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo 

interventricular em diástole; PPVEd - espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo (diástole); 

(SId+PPVEd)/VEd - índice de aumento concêntrico; MVE - massa do ventrículo esquerdo; SC – 

superfície corporal. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd/SC (mm.m-2) 28,67 ±  1,62 30,47* ±  2,22 

VEs/SC (mm.m-2) 17,29 ±  1,49 18,61* ±  1,58 

SId/SC (mm.m-2)  5,38 ±  0,64 5,13 ±  0,55 

PPVEs/SC (mm.m-2)  5,62 ±  0,57 5,01* ±  0,51 

MVE/ SC (g.m-2) 89,81 ± 17,44 100,24 ± 16,59 

Nota: *p < 0,05 

 

Quando indexadas à SC (tabela 3) as variáveis VEd e VEs mantiveram-se 

significativamente superiores (p<0,05) no grupo N e a variável PPVEd tornou-se 

significativamente inferior (p<0,05) no mesmo grupo.  
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TABELA 4.  Dimensão da estrutura cardíaca nos dois grupos de atletas – Valores relativos à Mc. 

Os resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). VEd - diâmetro telediastólico do 

Ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro telesistólico do ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo 

interventricular em diástole; PPVEd - espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo (diástole); 

SId+PPVEd)/VEd - índice de aumento concêntrico; MVE - massa do ventrículo esquerdo; Mc – massa 

corporal. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd/Mc (mm.kg-1) 0,82 ± 0,06 0,84 ± 0,09 

VEs/Mc (mm.kg-1) 0,49 ± 0,05 0,52 ± 0,06 

SId/Mc (mm.kg-1) 0,15 ± 0,02 1,14 ± 0,02 

PPVEs/Mc (mm.kg-1) 0,16 ± 0,02 0,14** ± 0,02 

MVE/Mc (g.kg-1) 2,56 ± 0,45 2,77 ± 0,46 

Nota: **p< 0,01 

 

Dos nadadores com dimensão do VEd acima do normal (Devereux et al., 1984; Pelliccia 

et al.,1999;  Somauroo et al., 2001; Alberg et al., 2004)  66,7% apresentaram valores de 

VEd/SC superiores ao valor médio do grupo (30,47 mm.m-2). 

 

TABELA 5. Dimensão da estrutura cardíaca nos dois grupos de atletas – Valores relativos à %MG. 

Os resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). VEd - diâmetro telediastólico do 

Ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro telesistólico do ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo 

interventricular em diástole; PPVEd - espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo (diástole); 

SId+PPVEd)/VEd - índice de aumento concêntrico; MVE - massa do ventrículo esquerdo; %MG – 

percentagem de massa gorda. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd/%MG (mm.%-1) 4,37 ± 0,62 5,84** ± 0,92 

VEs/%MG (mm.%-1) 2,62 ± 0,33 3,57** ± 0,64 

Sid/%MG (mm.%-1) 0,82 ± 0,13 0,99* ± 0,19 

PPVEs/%MG (mm.%-1) 0,85 ± 0,11 0,97 ± 0,19 

MVE/%MG (g.%-1) 13,66 ± 3,01 19,44** ± 5,44 

Nota:  **p< 0,01 
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TABELA 6.  Dimensão da estrutura cardíaca nos dois grupos de atletas – Valores relativos à MIG. 

Os resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). VEd - diâmetro telediastólico do 

Ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro telesistólico do ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo 

interventricular em diástole; PPVEd - espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo (diástole); 

SId+PPVEd)/VEd - índice de aumento concêntrico; MVE - massa do ventrículo esquerdo; MIG – massa 

isenta de gordura. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd/MIG (mm.kg-1) 0,92 ± 0,08 0,93 ± 0,09 

VEs/MIG (mm.kg-1) 0,56 ± 0,06 0,57 ± 0,07 

SId/MIG (mm.kg-1) 0,17 ± 0,02 0,16 ± 0,02 

PPVEs/MIG (mm.kg-1) 0,18 ± 0,02 0,15** ± 0,02 

MVE/MIG (g.kg-1) 2,88 ± 0,53 3,05 ± 0,48 

Nota: **p< 0,01 

 

Quando indexadas à Mc (tabela 4) ou à MIG (tabela 6)  apenas a variável PPVEd foi 

significativamente inferior no grupo N (p<0,01), mas quando a relação é feita com a 

%MG (tabela 5) todas as variáveis se verificam estatisticamente superiores no mesmo 

grupo, com excepção da variável PPVEd (superior no grupo N mas sem significado 

estatístico). 

 

A MVE apresentou peso, absoluto e relativo, superior no grupo N (tabela 2, 3, 4 e 6), 

sendo este estatisticamente superior (p< 0,01) quando o relacionámos com a %MG 

(tabela 5). 

 

As adaptações cardiovasculares relacionadas com o treino desportivo encontram-se bem 

documentadas em adultos atletas. Duas alterações morfológicas podem ser distinguidas 

no coração de atleta: coração com hipertrofia excêntrica (HVEE) e coração com 

hipertrofia concêntrica (HVEC). Atletas envolvidos em desportos com uma componente 

dinâmica, aeróbia e/ou anaeróbia, muito grande, desenvolvem, predominantemente, 

aumentos no tamanho do ventrículo esquerdo (cavidade), durante a diástole, com um 

desenvolvimento proporcional das suas paredes, causado pela sobrecarga de volume 

associado ao elevado débito cardíaco do treino de resistência aeróbia  (HVEE). Atletas 

envolvidos em desportos com grande ênfase nos exercícios estáticos ou isométricos 
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desenvolvem predominantemente aumentos na espessura da parede do ventrículo 

esquerdo sem alteração cavitária significativa, causado pela elevada pressão arterial 

sistémica encontrada neste tipo de exercícios (HVEC) (Morganroth J, 1975; Pierard L, 

2001). O quadro complica-se, no entanto, com a constatação de que os atletas sujeitos a 

treino que combina estes dois tipos de solicitações surgem com adaptações mistas de 

peso relativo variável (Sharma, 2003; Hoogsteen J, 2004). A massa do VE é 

determinada pela integração de múltiplos estímulos, dependentes das cargas mecânicas 

impostas ao coração incluindo  componentes cardíacas e arteriais (Devereux et al., 

1997). 

 

A maioria das adaptações cardiovasculares, induzidas pelo treino desportivo, aparece na 

idade adulta (Adams et al., 1981; George et al., 1999; Whyte et al., 1999; Pavlik et al., 

2001; Pluim et al., 2001; D’Andrea et al., 2002; Sharma, 2003; Hoogsteen et al., 2004; 

Akova, 2005). As mesmas adaptações em crianças e adolescentes continuam pouco 

estudadas e em grande controvérsia. O estudo com crianças e adolescentes revela-se 

complexo face á dificuldade em isolar os efeitos do treino desportivo nos factores 

cardíacos da influencia do crescimento, maturação e hereditariedade.  Demasiado 

focados, em larga medida, na “selecção” ou “identificação de talentos” (Spirito ,1994; 

Rowland, 1998; Sharma 2002), descuraram a avaliação da relação dose-resposta, assim 

como o significado a longo prazo das alterações detectadas. Por outro lado, a carga de 

treino relativamente reduzida poderá explicar, em parte, a esparsa evidência clínica de 

alterações morfológicas nestes grupos etários (Rowland, 1998). Mas também as 

próprias características destes atletas, o facto do processo de maturação biológica não 

estar concluído, implicando menor regulação autossómica, menor dimensão das 

respostas catecolaminérgicas e influência mais difusa dos factores de crescimento e das 

hormonas gonadais, poderão levar a que os valores avaliados no jovem sejam de menor 

magnitude do que no adulto (Ghorayeb N, 2005). No nosso estudo, no entanto, foi 

possível verificar diferenças significativas nas dimensões da estrutura cardíaca entre os 

grupos estudados. 

 

O grupo N, com maior volume e intensidade de treino prescrito, apresenta os valores de 

diâmetro do VE, em diástole e sístole, significativamente superiores relativamente ao 
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grupo F, com menor volume e intensidade de treino prescrita, o que vem ao encontro 

das adaptações encontradas por Adams et al., (1981), George et al., (1999), Whyte et 

al., (1999), Pavlik et al., (2001), Pluim et al., (2001), D’Andrea et al., (2002), Sharma 

(2003), Hoogsteen et al., (2004) e  Akova et al., (2005) em adultos atletas de resistência, 

bem como das adaptações encontradas por Osborne et al., (1992), Ozer (1994), Obert et 

al., (1998), Obert et al., (2000), Samauroo et al.,  (2001), Sharma et al.,  (2002), 

Mandigout  et al.,  (2002), Triposkiadis et al., (2002) e Petridis et al., (2004),  em 

adolescentes atletas, comparativamente a grupos de não atletas.  

 

Relativamente aos valores encontrados noutros estudos podemos verificar que o grupo 

N apresenta valores médios de VEd superiores aos encontrados em indivíduos adultos 

não treinados (Osbone et al., 1992; Missault et al., 1993; Haykowsky., 2000; 

Kampmann et al., 2000; Claessens et al., 2001; Albergel et al., 2004) e indivíduos 

adolescentes não treinados (Pluím et al., 2000;  Pavlik et al., 2001; Samauroo et al., 

2001), bem como para a variável VEd/SC em adultos não treinados (Osborne et al., 

1992; Kampmann et al., 2000; Al-Hazzaa et al., 2001) e crianças/adolescentes não 

treinados (Samauroo et al., 2001; Triposkiadis et al., 2002), verificando-se o mesmo no 

grupo F para a variável PPVEd/SC em adultos não treinados (Osborne et al., 1992; 

Kampmann et al., 2000; Al-Hazzaa et al., 2001) e crianças/adolescentes não treinados 

(Samauroo et al., 2001; Triposkiadis et al., 2002). 

 

A normalização de variáveis facilita uma comparação das dimensões da estrutura 

cardíaca em grupos com características de massa, superfície e composição corporal 

estatisticamente diferentes, o que é extrema importância quando se estudam atletas com 

estímulos de treino diferentes, que podem condicionar alterações significativas na 

composição corporal, independentemente do tamanho do mesmo. No nosso estudo 

quando normalizados os valores das variáveis de dimensão da estrutura cardíaca para a 

Mc,  SC, %MG e MIG (variáveis estatisticamente diferentes entre os grupos) 

verificamos que o diâmetro do VEd e VEs  se mantém superior no grupo N, com 

diferenças estatisticamente significativas, quando indexado para a %MG e SC, 

mantendo-se a tendência de adaptações cardíacas divergentes, independentes da 

variabilidade antropométrica e de composição corporal.  
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O treino realizado pelo grupo N, com 7 a 8 sessões de treino por semana, dentro de 

água, com uma duração aproximada de 110 minutos, um volume médio de 5000 metros 

e percentagem de trabalho aeróbio superior a 85/90 %, e um trabalho de força 

predominantemente de resistência aeróbia,  possivelmente promoverá um  aumento do 

fluxo hemodinâmico, exigindo grandes débitos cardíacos, com aumento associado do 

volume sistólico. Este volume sistólico poderá resultar, em parte, de grandes aumentos 

do retorno venoso e aumento do volume diastólico final. Assim, a adaptação esperada 

por este grupo será de grande aumento das dimensões do VE durante a diástole com 

aumento proporcional das sua paredes.  

 

O treino realizado pelo grupo F, com 4 sessões de treino por semana, de duração 

aproximada de  90 minutos, com predominância do trabalho aeróbio, mas com trabalho 

de força de grande importância, possivelmente promoverá um aumento combinado do 

volume e pressão arterial sistémica. Assim a adaptação esperada será de aumento das 

dimensões do VE durante a diástole com aumento das suas paredes. 

 

Os dados por nós obtidos corroboram com a análise de Bale (1992) onde o exercício 

realizado por adolescentes com idade compreendida entre os 14 e 18 anos promove 

aumentos semelhantes aos dos adultos. O grau de aumento possivelmente depende da 

intensidade, duração e frequência do exercício praticado, bem como de factores 

genéticos e aptidão física dos adolescentes. 

 

Clinicamente, e apenas com base nos dados recolhidos de dimensão da estrutura do VE, 

não encontrámos nenhum atleta com padrão de hipertrofia patológica do mesmo, ou 

seja,  espessura das paredes do VEd superior a 12 mm e ventrículo não dilatado 

(Sharma et al., 2002). No entanto, frequentemente,  o aumento da espessura das paredes 

do VE não aparece até à adolescência, podendo a expressão do fenótipo não estar 

completa até ao final do crescimento e aquisição da maturidade. Muitas crianças com 

cardiomiopatia hipertrófica não apresentam PPVEd identificáveis até à adolescência 

através de ecocardiografia 2 –D (Maron et al., 1984; Maron et al., 1986). 
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Estudos anteriores demonstraram que indivíduos que se submetem a treino dinâmico 

intenso apresentam aumento do peso da MVE que não depende unicamente de um  

tamanho corporal superior e que permanece elevado após correcção para a SC (Akova 

et al., 2005). 

 

A MVE, enquanto indicador de hipertrofia, apresenta peso, absoluto e relativo, superior 

no grupo N, o que poderá ser atribuído ao facto de o treino induzir diferenças superiores 

nos diâmetros do VE e menores na espessura das paredes e SId do VE. Bem como, em 

resultado do treino desportivo, se dar em primeiro lugar a dilatação do ventrículo e só 

depois a hipertrofia muscular (Pavlik et al., 2001). A MVE surge igualmente elevada 

em relação a valores de referência em população de atletas de fundo, quer adultos 

(Osborne et al., 1992;  Kampmann et al., 2000; Al-Hazzaa et al., 2001; Alberg et al., 

2004; Whyte GP, 2004), quer em crianças e jovens (Samouroo et al., 2001; 

Belotserkovskii et al., 2002; Triposkiadis et al., 2002; Turley KR, 2006) e, quando 

corrigida por proporção simples para a SC, no topo superior dos valores de referência da 

ASEC (50 -102 g.m-2) (Lang, 2006) em ambos os grupos mas mais vincadamente, mais 

uma vez, no grupo N (100,24 ± 16,59 g.m-2 no grupo N contra 89,81 ± 17,44 g.m-2 no 

grupo F). 

 

4.3.2.2. NORMALIZAÇÃO PARA AS DIFERENÇAS ANTROPOMÉT RICAS E 

DE COMPOSIÇÃO CORPORAL – TEORIA DA DIMENSIONALIDADE  

 

Tal como ocorre com um número elevado de variáveis fisiológicas dependentes das 

dimensões e massa corporal só a correcção alométrica permite anular adequadamente a 

influência destas (Nevill AM,  2005; Turley KR, 2006). 

 

Quando aplicados os expoentes calculados pela teoria da dimensionalidade (de Simone 

G. et al., 1992; de Simone G. et al., 1995; Batterham AM et al., 1997; Batterham AM et 

al., 1998)  podemos verificar que as diferenças entre o grupo N e F se mantêm. (tabela 

7) 
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A dimensão do VEd manteve-se superior no grupo N, sendo esta superioridade 

estatisticamente significativa quando a variável foi indexa para a Mc0,33 (p< 0,01), 

MIG0,33  (p< 0,01) e altura (p< 0,05). A dimensão do VEs estatisticamente superior no 

grupo N manteve esta tendência quando a variável foi indexada para SC0,5 (p<0,05), 

Mc0,33  (p<0,01) e MIG0,33 (p<0,01), quando indexada para a altura manteve-se superior 

mas sem diferença estatística entre os grupos. A espessura da PPVEd, superior no grupo 

F, tornou-se estatisticamente superior quando indexada à altura (p<0,05), Mc0,33 

(p<0,05) e MIG 0,33 (p<0,05). O SI com dimensão absoluta superior no grupo N tornou-

se superior no grupo F quando indexado para a Mc0,33 e MIG0,33, e estatisticamente 

superior quando indexado para a SC0,5 (p<0,05) e altura (p<0,05). 

 

O peso da MVE superior no grupo N manteve a tendência quando indexado para a 

altura3, Mc e MIG, tornando-se estatisticamente superior quando indexado à SC1,5. 
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TABELA 7. Dimensão do VE no grupo de atletas – Futebol e Natação – Valores absolutos e Valores 

relativos (de Simone G. et al., 1992; de Simone G. et al., 1995; Batterham AM, et al., 1997; Batterham 

AM et al., 1998). Os resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP).  

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

MVE (g) 149,97 ± 33,28 177,05 ± 32,69 

MVE/altura3 (g.m-3) 29,21 ± 6,42 33,65 ± 5,78 

MVE/ SC1,5 (g.m-3) 59,87 ± 11,63 66,82* ± 11,06 

MVE/Mc (g.kg-1) 2,56 ± 0,45 2,77 ± 0,46 

MVE/MIG (g.kg-1) 2,88 ± 0,53 3,05 ± 0,48 

VEd (mm) 47,59 ± 3,32 53,62* ± 2,38 

VEd/altura (mm.m-1) 27,88 ± 1,83 30,63* ± 1,56 

VEd/ SC0,5 (mm.m-1) 57,34 ± 3,25 60,95 ± 4,44 

Ved/Mc0,33 (mm.kg-0,33) 12,45 ± 0,67 13,61** ± 0,70 

Ved/MIG0,33  (mm.kg-0,33) 12,94 ± 0,72 14,05** ± 0,69 

VEs (mm) 28,68 ± 2,52 32,73* ± 1,70 

VEs/altura (mm.m-1) 16,81 ± 1,50 18,69 ± 1,06 

VEs/ SC0,5 (mm.m-1) 34,57 ± 2,99 37,22* ± 3,16 

VEs/Mc0,33  (mm.kg-0,33) 7,50 ± 0,59 8,31** ± 0,54 

VEs/MIG0,33(mm.kg-0,33) 7,80 ± 0,64 8,58** ± 0,53 

SId (mm) 8,93 ± 1,10 9,04 ± 1,07 

SId/altura (mm.m-1) 5,23 ± 0,66 5,16* ± 0,55 

SId/ SC0,5 (mm.m-1) 10,77 ± 1,27 10,25* ± 1,12 

SId/Mc0,33  (mm.kg-0,33) 2,34 ± 0,27 2,29 ± 0,25 

SId/MIG0,33 (mm.kg-0,33) 2,43 ± 0,28 2,37 ± 0,25 

PPVEd (mm) 9,32 ± 0,92 8,84 ± 0,97 

PPVEd/altura (mm.m-1) 5,46 ± 0,57 5,05* ± 0,49 

PPVEd/SC0,5 (mm.m-1) 11,24 ± 1,14 10,03 ± 1,02 

PPVEd/Mc0,33(mm.kg-0,33) 2,44 ± 0,23 2,24* ± 0,22 

PPVEd/MIG0,33(mm.kg-0,33) 2,54 ± 0,24 2,31* ± 0,23 

Nota: * p < 0,05 ; ** p< 0,01 

 

A análise da regressão linear entre o logaritmo da variável e a variável antrompométrica 

permitiu produzir um expoente especifico para o grupo avaliado e a variável 

antropométrica com a qual se relacionam (Tabela 8) convertendo a relação Y/X1 em 

Y/Xe (de Simone et al., 1992; George et al., 1998). Os expoentes, que incluem um limite 



ESTUDO 1 

 86 

de confiança de 95%, sugerem que a escala alométrica não pode ser significativamente 

diferente da razão Y/X1 e que tende para uma relação linear entre variáveis. 

 

TABELA 8. Expoentes (e) encontrados para o grupo N e F – variável/Mce; variável/SCe, 

variável/%MG e; variável/MIG e .  

Variável e(logMc) e (logSC) e(log%MG) e(logMIG) 

VEd 0,433* 0,678* - 0,253* 0,441* 

VEs 0,361* 0,584* - 0,253 0,373* 

MVE 1,075* 1,633* - 0,390 1,047* 

PPVEd 0,169 0,229 - 0,084 0,135 

SId 0,357 0,515 - 0,030 0,329 

Nota: * p<0,05 

 

Ao normalizar as variáveis de dimensão do VE que se relacionam estatisticamente com 

a Mc, SC e MIG, nomeadamente o VEd, VEs e MVE, bem como a %MG 

especificamente com o VEd, para o Mce, a SCe , a %MGe e a MIGe , sendo (e) o 

expoente encontrado para o grupo, podemos comparar, novamente as variáveis 

anulando a influência da SC, Mc, %MG e MIG que se verificou (tabela 1) 

significativamente diferente entre os grupos. 

 

Observamos que as diferenças entre os grupos se mantiveram após aplicação do modelo 

alométrico (tabela 9, 10, 11, 12). Em relação à dimensão do VE, quando indexadas à 

Mce, SCe , MIGe e %MGe as variáveis VEd e VEs mantiveram-se significativamente 

superiores no grupo N em relação ao grupo F. A espessura da PPVEd manteve-se 

superior no grupo F, bem como o peso da MVE se manteve superior no grupo N . 
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TABELA 9. Dimensão do VE no grupo de atletas – Futebol e Natação – Relação com Mce. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP).  

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd/ Mc0,433 (mm.kg-0,433) 8,19 ± 0,43 8,87** ± 0,51 

VEs/ Mc0,361 (mm.kg-0,361) 6,62 ± 0,53 7,30** ± 0,49 

SId/ Mc0,357 (mm.kg-0,357) 2,09 ± 0,24 2,05 ± 0,22 

PPVEs/Mc0,169(mm.kg-0,169) 4,69 ± 0,44 4,38 ± 0,45 

MVE/ Mc1,075 (g.kg-1,075) 1,88 ± 0,33 2,03 ± 0,34 

Nota: ** p<0,01 

 

TABELA 10. Dimensão do VE no grupo de atletas – Futebol e Natação – Relação com SCe. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP).  

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd / SC0,678 (mm.m-1,356) 33,74 ± 1,80 36,54** ± 2,09 

VEs/ SC0,584 (mm.m-1.168) 21,33 ± 1,72 23,52** ± 1,54 

SId / SC0,515 (mm.m
-1,03) 6,88 ± 0,80 6,75 ± 0,72 

PPVEs/ SC0,229 (mm.m-0,458) 8,30 ± 0,79 7,76 ± 0,80 

MVE/ SC1,633 (g.m-3,266) 65,12 ± 12,07 70,07 ± 11,59 

Nota: ** p<0,01 

 

TABELA 11. Dimensão do VE no grupo de atletas – Futebol e Natação – Relação com MIGe. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP).  

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd/MIG0,441 (mm.kg-0,441) 8,35 ± 0,46 8,96** ± 0,50 

VEs/MIG0,373 (mm.kg
-0,373) 6,58 ± 0,55 7,21** ± 0,47 

Sid/MIG0,329 (mm.kg-0,329) 2,44 ± 0,28 2,38 ± 0,25 

PPVEs/MIG0,135(mm.kg-0,135) 5,47 ± 0,52 5,10 ± 0,53 

MVE/MIG1,047 (g.kg-1,047) 2,39 ± 0,44 2,52  ± 0,39 

Nota: ** p<0,01 
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TABELA 12. Dimensão do VE no grupo de atletas – Futebol e Natação – Relação com %MGe . Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP).  

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

VEd/%MG-0,253(mm.%0,253) 87,29 ± 7,07 94,20** ± 4,13 

VEs/%MG-0,253(mm.%0,253) 52,64 ± 5,62 57,46* ± 1,89 

Sid/%MG-0,030(mm.%0,030) 9,59 ± 1,19 9,67 ± 1,13 

PPVEs/%MG-0,084(mm.%0,084) 11,39 ± 1,17 10,66 ± 1,12 

MVE/%MG-0,390 (g.%-0,390) 382,25 ± 93,06 421,17 ± 68,97 

Nota: ** p<0,01; *p<0,05 

 

4.3.2.3. COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE MAIS ADEQ UADO 

PARA A CORRECÇÃO DOS VALORES DE DIMENSÃO DO VE 

 

A correcção de proporcionalidade simples formou algumas correlações negativas entre 

a variável antropométrica ou de composição corporal e a razão entre a variável de 

dimensão do VE e a variável antropométrica ou de composição corporal (tabela 13 a 

17), o que constitui um sinal de que o factor de escala utilizado não elimina a influência 

da variância em causa, ao contrário do que se pretendia. No entanto não se verificou 

correlação entre MVE/Mc e a Mc, VEd/altura, VEs/altura, SId/altura, PPVEd/altura, 

MVE/altura e a altura, VEd/SC, VEs/SC, SI/SC, MVE/SC e a SC, MVE/MIG e a MIG. 

 

Dos coeficientes de proporcionalidade encontrados por diversos autores (de Simone G 

et al., 1992; de Simone G. et al., 1995; Batterham AM et al., 1997; Batterham AM et al., 

1998) os mais adequados para a correcção dos valores de dimensão do VE, ou seja, 

aqueles onde não se verificou correlação entre a variável de dimensão do VE/(variável 

antropométrica ou de composição corporal) e a variável antropométrica ou de 

composição corporal, foram 0,33 para Mc e MIG, 0,5 para SC, 1 para Mc e MIG com a 

MVE e 1,5 para SC com a MVE. 

 

Dos coeficientes de proporcionalidade por nós encontrados os mais adequados para a 

correcção dos valores de dimensão do VE foram os representados na tabela 8 com 

valores notavelmente próximos aos valores encontrados na literatura (de Simone G et 
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al., 1992; de Simone G et al., 1995; Batterham AM et al., 1997; Batterham AM et al., 

1998), para as variáveis VEd, VEs, SId e MVE, com excepção do PPVEd onde os 

expoentes determinados se afastam dos valores referidos. No entanto é de salientar que 

os expoentes por nós encontrados corrigem de forma mais efectiva os valores de 

dimensão do VE para as diferenças antropométricas e de composição corporal, ou seja, 

formaram correlações não significativas e mais próximas de zero (tabela 13 a 17). 

 

Considerando a elevada associação existente entre a massa corporal e as restantes 

variáveis de caracterização antropométrica e de composição corporal, bem como a 

facilidade da sua medição, poderemos utilizar a Mc indexado a um coeficiente de 

proporcionalidade da literatura ou encontrado para cada amostra a estudar como factor 

de escala. 

 

Tabela 13: Associação entre a Mc e VEd, VEs, SId, PPVEd e MVE  normalizadas para a Mc, a 

Mc0,33 e a Mce.  

 Ved/Mc  

VEd/MC0,33 

Ved/Mc0,433 

VEs/Mc  

VEs/Mc0,33 

VEs/Mc0,361 

SId/Mc  

SId/Mc0,33   

SId/Mc0,357 

PPVEd/Mc 

PPVEd/Mc0,33  

PPVEd/Mc0,169 

MVE/Mc  

MVE/Mc  

MVE/Mc1,075 

Mc -0,704** 

0,143 

-0,024 

-0,643** 

0,028 

-0,012 

-0,559* 

0,049 

0,021 

-0,682** 

-0,167 

0,012 

0,060 

0,060 

0,013 

Nota: *p< 0,05; **p< 0,01 

 

Tabela 14: Associação entre a altura e VEd, VEs, SId, PPVEd e MVE  normalizadas para a altura, 

a altura3.   

 VEd/altura VEs/altura SId/altura PPVEd/altura MVE/altura 

MVE/altura3 

Altura 0,005 -0,031 -101 -251 0,234 

0,999** 

Nota: **p< 0,01 
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Tabela 15: Associação entre a SC e VEd, VEs, SId, PPVEd e MVE  normalizadas para a SC, o SC0,5 

ou SC1,5 e o SCe.   

 VEd/SC 

VEd/SC0,5 

VEd/SC0,678 

VEs/SC 

VEs/SC0,5 

VEs/SC0,584 

SId/SC 

SId/SC0,5 

SId/SC0,515 

PPVEd/SC 

PPVEd/SC0,5 

PPVEd/SC0,229 

MVE/SC 

MVE/SC1,5 

MVE/SC1,633 

SC -0,330 

0,133 

-0,015 

-0,330 

0,222 

-0,008 

-0,290 

0,117 

0,020 

-0,474* 

0,072 

0,010 

0,251 

1,000* 

0,014 

Nota: *p< 0,05 

 

Tabela 16: Associação entre a MIG e VEd, VEs, SId, PPVEd e MVE  normalizadas para a MIG, o 

MIG 0,33 e a MIGe.   

 VEd/MIG 

VEd/MIG 0,33 

VEd/MIG0,441 

VEs/MIG 

VEs/MIG0,33 

VEs/MIG0,373 

SId/MIG 

SId/MIG0,33 

SId/MIG0,329 

PPVEd/MIG 

PPVEd/MIG0,33 

PPVEd/MIG0,135 

MVE/MIG 

MVE/MIG 

MVE/MIG1,047 

MIG -0,730** 

0,174 

-0,022 

-0,661** 

0,052 

-0,007 

-0,594** 

0,020 

0,021 

-0,711** 

-0,210 

0,015 

0,046 

0,046 

0,014 

Nota:  **p< 0,01 

 

Tabela 17: Associação entre a %MG e VEd, VEs, SId, PPVEd e MVE  normalizadas para a %MG 

e %MGe.   

 Ved/%MG 

Ved/%MG-0,253 

Ves/%MG 

Ves/%MG-0,253 

SId/%MG 

SId/%MG-0,030 

PPVEd/%MG 

PPVEd/%MG-0,084 

MVE/%MG 

MVE/%MG-0,390 

%MG -0,915** 

0,030 

-0,877** 

0,039 

-0,779** 

0,015 

-0,776** 

0,261 

-0,696** 

0,037 

Nota: **p< 0,01 

 

4.3.2.4. RELAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES DA ESTRUTURA CARDÍACA E 

AS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E DE COMPOSIÇÃO 

CORPORAL 

 

Após correlação entre as variáveis antropométricas e de composição corporal e as 

dimensões da estrutura cardíaca (tabela 18) podemos verificar a existência de relações 

positivas entre a Mc e o VEd, MVE (p<0,01) e o VEs (p<0,05); entre a altura e o VEd 

(p<0,05); entre o IMC e o VEd e MVE (p<0,05); entre a SC e o VEd, MVE (p<0,01) e 
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o VEs (p<0,05); entre a MIG e o VEd, MVE (p<0,01), VEs (p<0,05); a %MG 

relaciona-se negativamente com o VEd (p<0,05). O que vem ao encontro dos dados 

obtidos por Osborne et al., (1992) onde verificaram relação significativa entre a MVE e 

o valor da MIG, e com Somauroo et al., (2001) e Makan (2005) onde, com excepção do 

SId e PPVEd, todas a variáveis de dimensão da estrutura do VE e MVE se relacionavam 

com a SC. 

 

Tabela 18. Correlação entre as características antropométricas e a dimensão da estrutura cardíaca 

no grupo de atletas. VEd - diâmetro telediastólico do ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro telesistólico 

do ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo interventricular em diástole; PPVEd - espessura da 

parede posterior do ventrículo esquerdo (diástole); (SId+PPVEd)/VEd - índice de aumento concêntrico; 

MVE - massa do ventrículo esquerdo; Mc – massa corporal; IMC – índice de massa corporal; SC – 

superfície corporal; %MG – percentagem de massa gorda; MG – massa gorda; MIG – massa isenta de 

gordura. 

 VEd VEs SId PPVEd MVE 
Mc 0,561** 0,413* n.s. n.s. 0,554 ** 

Altura 0,439 * n.s. n.s. n.s. n.s. 

IMC 0,436 * n.s. n.s. n.s. 0,468 * 

SC 0,562** 0,424* n.s. n.s. 0,532 ** 

%MG -0,454* n.s. n.s. n.s. n.s. 

MG n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

MIG 0,604** 0,454* n.s. n.s. 0,571** 

Nota: *p < 0,05; **p< 0,01; n.s. – não significativo 

 

No nosso estudo verificamos que adolescentes atletas mais pesados, mais altos, com 

maior SC e com menor percentagem de massa gorda apresentam valores superiores de 

diâmetro da cavidade do VE em diástole e sístole bem como de peso da MVE. 

 

Se considerarmos que o treino promove aumento da massa isenta de gordura, mais 

pesada, promove, inevitavelmente, aumento das dimensões da estrutura cardíaca e 

aumento da sua massa.  As correlações obtidas poderão indiciar que a musculatura 

esquelética e cardíaca podem estar interrelacionadas, logo, tal como no estudo realizado 

por Walley et al., (2004), a extensão da remodelação do ventrículo esquerdo (coração de 
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atleta) em consequência do treino desportivo pode reflectir a resposta fisiológica, 

normal, ao aumento da massa isenta de gordura induzida pelo treino. 

 

4.3.2.5. RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DE DIMENSÃO DA ESTRUTURA 

CARDÍACA 

 

Tabela 19. Correlações estatisticamente significativas entre as variáveis de dimensão  e peso do VE 

no grupo de atletas: VEd - diâmetro telediastólico do Ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro telesistólico 

do ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo interventricular em diástole; PPVEd - espessura da 

parede posterior do ventrículo esquerdo (diástole); MVE – massa do ventrículo esquerdo. 

 VEd VEs SId PPVEd MVE  

VEd 1 0,894** n.s. n.s. 0,723**  

VEs 0,894** 1 n.s. n.s. 0,666**  

SId n.s. n.s. 1 0,894** 0,808**  

PPVEd n.s. n.s. 0,894** 1 0,702**  

Nota:  **p<0,01; n.s. – não significativo 

 

Da análise da tabela 19 podemos verificar que as diferentes dimensões do VE se 

relacionam entre si no grupo de atletas estudado. O VEd relacionou-se positivamente 

com o VEs (p<0,01) e o SId com a PPVEd (p<0,01), ou seja as variáveis que medem 

diâmetros entre si e as que medem espessuras entre si, também. Todas as variáveis de 

dimensão do VE estabeleceram relação com a MVE (p<0,01). 

 

As diferentes adaptações cardíacas ao treino desportivo revelaram-se nas correlações 

estabelecidas, no nosso estudo, com os nossos atletas. O aumento das dimensões do 

diâmetro do VE, possivelmente resultado do elevado débito cardíaco em resposta às 

exigências do treino, não significou um aumento da espessura do mesmo, já o aumento  

da espessura das PPVEd poderá estar relacionado com o aumento da espessura do SId, 

como possível resultado da elevada pressão arterial sistémica em resposta às exigências 

do treino. 

 

A MVE relacionou-se positivamente com todas as outras variáveis de dimensão do VE 

no grupo de atletas o que nos pareceu coerente com o facto de que a MVE foi 
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determinada com base na formula, já mencionada, de Deveroux (1987) para a qual 

contribuem os valores das variáveis VEd, PPVEd e SId. Foi o SId que surgiu como 

tendo valor de correlação mais elevado, explicando a MVE cerca de 65% , seguido do 

VEd (52%) e PPVEd (50%). 

 

4.4.CONCLUSÕES 

 

No nosso estudo verificamos que adolescentes atletas mais pesados, mais altos e com 

menor percentagem de massa gorda apresentam valores superiores de diâmetro da 

cavidade do VE em diástole e sístole bem como de peso da MVE.  

 

Considerada a elevada associação existente entre a massa corporal e as restantes 

variáveis de caracterização antropométrica e de composição corporal, bem como a 

facilidade da sua medição, será de aconselhar a sua utilização indexada ao coeficiente 

de proporcionalidade de  Gutgesell e Rembold (1990), de 0,33, ou estimado para cada 

amostra, como fizemos neste estudo. 

 

As medidas ecocardiográficas obtidas mostraram uma evidência de adaptações 

cardíacas ao esforço, diferentes entre os grupos. As adaptações mostraram no grupo N a 

existência de um típico coração de atleta, com dominância no volume e diâmetro 

(hipertrofia excêntrica do VE) e um aumento moderado da massa do VE. Tendo em 

atenção o facto de os atletas por nós estudados não terem atingido, ainda, a idade adulta, 

é de salientar alguma expectativa quanto à evolução do coração dos mesmos, ou seja, ao 

aumento da sua estrutura, e consequente hipertrofia fisiológica ou patológica. 

 

O treino desportivo, para promover adaptações cardíacas significativas, necessita de 

promover uma estimulação suficiente, incluindo intensidade, duração e frequência do 

mesmo. As diferenças entre os grupos de nadadores e de futebolistas poderão estar mais 

dependentes do maior volume e grau de sistematização do treino aeróbio presente no 

programa de treino dos primeiros do que da ocorrência de adaptações específicas de 

sentido contrário. Na verdade, ambos os grupos surgem com um perfil hipertrófico 

excêntrico, embora mais marcado nos nadadores. 
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Se considerarmos que o treino promove aumento da massa isenta de gordura, mais 

pesada, promove, inevitavelmente aumento das dimensões da estrutura cardíaca e 

aumento da sua massa.  As correlações obtidas poderão indiciar que a musculatura 

esquelética e cardíaca podem estar interrelacionadas. 

 

 



ESTUDO 2 

 95 

CAPÍTULO V 

 

ESTUDO 2 

 

EFEITO DO EXERCÍCIO CRÓNICO NA FUNÇÃO 

DO VENTRÍCULO ESQUERDO EM ATLETAS 

JOVENS 

 

Parte deste estudo foi publicada: 
Barreto Madeira, R.; Trabulo, M.; Alves, F.; Gomes Pereira, H. (2006). Effect of 

Swimming training on left ventricular dimension and function in young boys. In. J. P. 

Vilas-Boas, F. Alves, A. Marques (eds.), Biomechanics and Medicine in Swimming X. 

Portuguese Journal of Sport Science,6  (Suppl 2): 336-338. 

 

Parte deste estudo foi aceite para publicação: 
Barreto Madeira, R.; Trabulo, M.; Alves, F.; Gomes Pereira, H. (Julho/Agosto 2008). 

Efeito do exercício crónico nas dimensões e função do ventrículo esquerdo em atletas 

jovens. Revista Portuguesa de Cardiologia.  
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5.1. INTRODUÇÃO 
 

O aumento do envolvimento de crianças e adolescentes em desportos de resistência tem 

criado uma necessidade de melhorar o conhecimento das respostas cardiovasculares ao 

exercício em atletas mais jovens. Tem sido, contudo, um tema pouco explorado. 

 

A capacidade cardiovascular é um importante factor do treino desportivo. Durante o 

exercício, o sistema cardiovascular serve como mecanismo de transporte de compostos 

gasosos, nutrientes e produtos do metabolismo. No entanto os efeitos crónicos da 

prática de exercício físico na estrutura e função do coração, descritos para os adultos, 

não são igualmente conhecidos e descritos para as crianças e adolescentes. 

 

Em crianças e adolescentes, a adaptação da anatomia e função cardíaca, particularmente 

durante a fase diastólica, ao treino de resistência, continua sem certezas. Tendo em 

consideração que as alterações da função ventricular são consequência das alterações 

estruturais ao nível do coração e estando-se consciente de um aumento do envolvimento 

de crianças, adolescentes e jovens atletas em treino de regime muito intenso, pouco se 

sabe sobre a influência do mesmo na regulação e função das estruturas cardíacas (Obert 

et al., 1998; Rowland et al., 1998; Triposkiadis et al., 2002).  

 

A função sistólica do ventrículo esquerdo, estudada por meio de ecocardiografia, 

expressa-se por meio da F Enc da dimensão interna, ou através da FE. Apesar das 

alterações estudadas no coração de atletas, não se verificaram disfunções cardíacas e a 

função sistólica apresentou-se sem diferenças significativas em relação ao grupo de 

controlo (Bjornstad et al., 1993; Di Bello, 1993; Colan, 1997; Shapiro, 1997; 

Haykowsky et al., 1998; George at al., 1999; Pluim et al., 2000; Vinereaunu et al., 2001; 

Zakynthinos et al., 2001; D’Andrea et al., 2002; Gates et al., 2004; Hoogsteen et al., 

2004;  Pela et al., 2004). Noutros estudos verificou-se um aumento (Giorgi et al., 2000) 

ou uma diminuição (Alberg et al., 2004) na FE ou na F Enc, em repouso, no grupo de 

atletas, mas enquadrado nos limites normais. 
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A função diastólica do ventrículo esquerdo, estudada através da ecocardiografia de 

imagens e da velocidade no Doppler, apresenta-se preservada em atletas. Ou seja, a 

velocidade do fluxo sanguíneo máximo (E) e tardio (A), bem como a sua relação (E/A), 

em comparação com grupos de não atletas , não apresenta diferenças estatisticamente 

significativas em comparação com grupos de não atletas (Bjornstad et al., 1993; 

Missault et al., 1993; Shapiro 1997; George at al., 1999; Jungblut et al., 2000; Claessens 

et al., 2001; Pluim et al., 2001; Zakynthinos et al., 2001; Hoogsteen et al., 2004; Pela et 

al., 2004; Kasikcioglu et al., 2005). 

 

A prestação diastólica em repouso, avaliada pela relação E/A, é fortemente alterada com 

o avanço da idade e permite avaliar a elasticidade do coração (compliance) e, 

consequentemente, o envelhecimento cardíaco pode alterar a resposta ao exercício e às 

suas exigências, mas a extensão de como o treino desportivo pode afectar este processo 

não está muito estudada . Diversos estudos sugerem que  a actividade física regular em 

idades mais avançadas pode ser um factor protector para o envelhecimento por melhoria 

da função diastólica do miocárdio (E/A) (Levy et al., 1993; Galvan et al., 1999; Palka et 

al., 1999; Pavlik et al., 1999; Pavlik et al., 2001;  Schmidt-Trucksass et al., 2001). 

Valores baixos deste índice surgem com o envelhecimento e em quadros patológicos 

severos (Whyte GP et al., 2004). Poderá, desta forma, o treino regular e organizado de 

jovens aumentar os valores normais de E/A e ter efeito no normal envelhecimento da 

distensibilidade do miocárdio ? 

 

São objectivos do nosso estudo: 

(1) Caracterizar a função, sistólica e diastólica, do ventrículo esquerdo em repouso em 

jovens nadadores e jogadores de futebol, procedendo à respectiva correcção para as 

dimensões e composição corporais. 

(2) Cálculo dos expoentes que melhor normalizam as variáveis de função para as 

diferenças de tamanho e composição corporal no grupo de jovens atletas. 

(3) Determinar a relação existente entre a função do ventrículo esquerdo e as 

dimensões e composição corporais do mesmo grupo. 
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. AMOSTRA 

 

Participaram neste estudo 24 rapazes com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos, 

saudáveis, com treino regular de pelo menos 2 a 3 anos, 4 vezes por semana, nas 

modalidades de Futebol (F) e Natação (N) e com quadro competitivo organizado, bem 

como aulas de Educação Física escolar organizadas em blocos semanais de 90 minutos 

mais 45 minutos, ou três vezes 45 minutos. 

 

Todos os encarregados de educação foram informados sobre os objectivos e os 

procedimentos do estudo e deram autorização, através de declaração escrita, para a 

participação dos praticantes no mesmo. 

 

5.2.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Foi realizado um estudo transversal com recolha de dados individuais relativos a 

variáveis antropométricas, de superfície, massa e composição corporal; Foi realizada 

uma avaliação da função cardíaca. 

 

5.2.3. PARÂMETROS AVALIADOS:  

 

5.2.3.1. Medição das variáveis antropométricas 

 

5.2.3.1.1. Medidas antropométricas 

Altura A (m); Índice de massa corporal IMC (Kg.m-2); Prega cutânea tricipital skTRC 

(mm); Prega cutânea geminal skGM  (mm) (Sobral, 1985; Fragoso et al., 2000). 

Todas as medições foram realizadas em milímetros com aproximação a décimas de 

milímetro no hemicorpo direito (Sobral, 1985) 
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5.2.3.1.2. Medidas de superfície 

Superfície corporal total SC (m2), calculada através da formula de Dubois & Dubois 

(Sobral, 1985): SC = 71.84Mc0,425.altura0,725, onde a altura é expressa em cm e a massa 

corporal (Mc) em kg. 

 

5.2.3.1.3. Medidas de massa e composição corporal 

Massa corporal Mc (kg); Massa isenta de gordura MIG (kg); Massa gorda MG (kg); 

Percentagem de tecido adiposo %MG (%) 

 

5.2.3.2. Ecocardiograma 

O ecocardiograma transtorácico foi utilizado, em todos os participantes na posição de 

decúbito lateral esquerdo, com a finalidade de acesso à estrutura e função cardíaca.  Foi 

utilizado um aparelho Siemens, Sonoline G50 Ultrasound Imaging Sistem, com uma 

sonda de 3,25 MHz. 

 

Assim, através do ecocardiograma modo M e bidimensional foram avaliadas as 

dimensões das cavidades cardíacas em repouso, segundo as recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia (Sahn,1978) e de Devereux et al., (1987). 

Todas as medições ecocardiográficas foram realizadas pela mesma pessoa. 

 

5.2.3.2.1. Função do VE 

Fracção de encurtamento do VE, FEnc (%); Volume telediastólico do VE, VTDVE 

(ml); Volume telesistólico do VE, VTSVE (ml); Fracção de ejecção FE (%); Volume 

sistólico VS (ml); Frequência cardíaca de repouso FCr (bat.min-1); Débito cardíaco       

Q = VS x FCr (l.min-1). 

A Análise do fluxo mitral por Doopler pulsado em apical  4 câmaras foi utilizada para 

estimar: E (m.s-1); A (m.s-1); Relação entre E/A 

 

5.2.3.3. Modelo alométrico 

As diferenças antropométricas existentes entre os grupos serão normalizadas através da 

função alométrica e todo o seu forte procedimento. Normalizaremos as variáveis, para 

as diferenças antropométricas com significado estatístico, através da regressão linear 
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entre os logaritmos das mesmas, encontrando o expoente (e) e convertendo a relação: 

Y/X 1 em Y/Xe (de Simone et al., 1992; George et al., 1998) 

 

5.2.4. PROCEDIMENTO ESTATISTICO 

 

Análise estatística 

Os dados são apresentado como média e desvio padrão, valor máximo e mínimo. O 

teste “t” de Student para amostras independentes foi utilizado para comparar as médias 

das diferentes variáveis entre os grupos. Calculo das correlações para estudo da 

associação das variáveis antropométricas, cardiovasculares e de desempenho, através do 

coeficiente de correlação Produto-momento de Pearson. Para que os resultados tenham 

validade estatística consideramos valores de probabilidade de p<0,05. Toda a análise 

estatística será realizada através do SPSS (SPSS para software Windows 6.0, USA). 

 

5.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.3.1. FUNÇÃO DO VE 

 

Os valores, absolutos, que caracterizam a função do VE, sistólica e diastólica, em 

ambos os grupos estão representados nas tabelas 20 e 21, respectivamente.  

 

Tabela 20. Função sistólica do VE nos dois grupos de atletas – valores absolutos. Os resultados são 

apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – 

fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q (l.min-1)  4,12 ±  0,52 5,27** ±  0,65 

VS (ml) 74,88 ± 10,46 95,52** ± 11,20 

FE (%) 69,65 ±  3,13 68,29 ±  2,77 

VTSVE (ml) 32,73 ±  7,01 44,22** ±  5,43 

VTDVE (ml) 107,61 ± 18,04 139,74** ± 14,17 

F Enc (%) 39,14 ±  2,61 38,47 ±  2,43 

Nota: ** p<0,01 
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Em linha com o observado para as características de dimensão do VE (estudo 1), o 

grupo N apresenta valores significativamente superiores (p<0,01) nas variáveis Q, VS, 

VTSVE e VTDVE, que caracterizam a função sistólica, o que não surpreende dado que 

estes índices são estimados a partir de valores de dimensão de VEd e VEs (superiores 

no grupo N).  

 

Tabela 21. Função diastólica do VE nos dois grupos de atletas  – valores absolutos. Os resultados são 

apresentados em média (M), desvio padrão (DP). E/A – razão entre E e A; A - pico da velocidade da onda 

de enchimento na contracção da aurícula.; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

E/A 2,83 ± 0,29 2,56 ± 0,52 

A (m.s-1) 0,32 ± 0,06 0,32 ± 0,05 

E (m.s-1) 0,89 ± 0,13 0,81 ± 0,14 

 

Na função diastólica (tabela 21) não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. 

 

5.3.2. NORMALIZAÇÃO PARA AS DIFERENÇAS ANTROPOMÉTRI CAS E 

DE COMPOSIÇÃO CORPORAL  

 

Os valores de função do VE, normalizados para as diferenças antropométricas e de 

composição corporal (SC, Mc, %MG e PMIG) entre os grupos, estão representados nas 

tabelas 22 a 29.   

 



ESTUDO 2 

 103 

Tabela 22. Função sistólica do VE nos dois grupos de atletas  – valores relativos à SC. Os resultados 

são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – 

fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE; SC – superfície corporal. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

IQ (l.min-1.m-2) 2,48 ± 0,19 2,99** ± 0,39 

VS/SC (ml.m-2) 44,91 ±5,86 54,23** ±6,57 

FE/SC (%.m-2) 42,06 ± 3,06 38,82* ± 2,92 

VTSVE/SC (ml.m-2) 19,65 ± 3,70 25,12** ± 3,29 

VTDVE/SC (ml.m-2) 64,55 ± 8,76 79,36** ± 8,48 

F Enc/SC (%.m-2) 23,62 ± 1,92 21,86* ± 1,91 

Nota: ** p<0,01; *p<0,05 

 

Tabela 23. Função diastólica do VE nos dois grupos de atletas  – valores relativos à SC. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). E/A – razão entre E e A; E -  pico da 

velocidade da onda de enchimento ventrícular inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na 

contracção da aurícula; SC – superfície corporal. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

(E/A)/SC (m-2) 1,71 ± 0,18 1,47 ± 0,37 

E/SC (m.s-1.m-2) 0,54 ± 0,66 0,46* ± 0,09 

A/SC (m.s-1.m-2) 0,19 ± 0,03 0,18 ± 0,03 

Nota: * p < 0,05. 

 

Tabela 24. Função sistólica do VE nos dois grupos de atletas  – valores relativos à Mc. Os resultados 

são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – 

fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE; Mc – massa corporal. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q/Mc (l.min-1.kg-1) 0,07 ± 0,01 0,08** ± 0,01 

VS/Mc (ml.kg-1) 1,28 ± 0,16 1,49** ± 0,19 

FE/Mc(%.kg-1) 1,21* ± 0,13 1,07 ± 0,11 

VTSVE/Mc (ml.kg-1) 0,56 ± 0,09 0,69** ± 0,11 

VTDVE/Mc (ml.kg-1) 1,84 ± 0,23 2,19** ± 0,27 

F Enc/Mc (%.kg-1) 0,68* ± 0,07 0,60 ± 0,07 

Nota: * p < 0,05; ** p< 0,01 
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Tabela 25. Função diastólica do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à Mc. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). E/A – razão entre E e A; E -  pico da 

velocidade da onda de enchimento ventricular inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na 

contracção da aurícula; Mc – massa corporal 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

(E/A)/Mc (kg-1) 0,05 ± 0,01 0,04* ± 0,01 

E/Mc (m.s-1.kg-1) 0,02 ± 0,00 0,01* ± 0,00 

A/Mc(m.s-1.kg-1) 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 

Nota: * p < 0,05. 

 

Tabela 26. Função sistólica do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à %MG. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume 

sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F 

Enc – fracção de encurtamento do VE; %MG – percentagem de massa gorda. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q/%MG (l.min-1.%-1) 0,38 ± 0,06 0,57** ± 0,09 

VS/%MG (ml.%-1) 6,87 ± 1,30 10,42** ± 2,02 

FE/%MG 6,42 ± 1,04 7,41* ± 0,90 

VTSVE/%MG (ml.% -1) 2,97 ± 0,53 4,85** ± 1,17 

VTDVE/%MG (ml.%-1) 9,83 ± 1,73 15,27** ± 3,06 

F Enc/%MG  3,61 ± 0,53 4,17* ± 0,61 

Nota: * p < 0,05; ** p< 0,01 

 

Tabela 27. Função diastólica do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à %MG. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). E/A – razão entre E e A; E -  pico da 

velocidade da onda de enchimento ventricular inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na 

contracção da aurícula; %MG – percentagem de massa gorda. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

(E/A)/%MG (%-1) 0,26 ± 0,04 0,28 ± 0,06 

E/%MG (m.s-1.%-1) 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 

A/%MG (m.s-1.% -1) 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 
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Tabela 28. Função sistólica do VE nos dois grupos de atletas –  valores relativos à MIG. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume 

sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F 

Enc – fracção de encurtamento do VE; MIG – massa isenta de gordura. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q/MIG (l.min-1.kg-1) 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,12 

VS/MIG (ml.kg-1) 1,44 ± 0,19 1,65* ± 0,21 

FE/MIG (%.kg-1) 1,36** ± 0,14 1,19 ± 0,12 

VTSVE/MIG (ml.kg-1) 0,63 ± 0,12 0,77** ± 0,11 

VTDVE/MIG (ml.kg-1) 2,07 ± 0,28 2,42** ± 0,29 

F Enc/MIG (%.kg-1) 0,76** ± 0,08 0,67 ± 0,08 

Nota: * p < 0,05; ** p< 0,01 

 

Tabela 29. Função diastólica do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à MIG. Os 

resultados são apresentados em média (M), desvio padrão (DP). E/A – razão entre E e A; E -  pico da 

velocidade da onda de enchimento ventrícular inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na 

contracção da aurícula; MIG – massa isenta de gordura. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

(E/A)/MIG (kg-1) 0,06 ± 0,07 0,05* ± 0,01 

E/MIG (m.s-1.kg-1) 0,02 ± 0,02 0,01* ± 0,00 

A/MIG (m.s-1.kg-1) 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 

Nota: * p < 0,05. 

 

Quanto à função sistólica, o grupo N mantém valores superiores, estatisticamente 

significativos (p< 0,01), nas variáveis VS, Q, VTSVE, VTDVE quando normalizadas 

para a SC (tabela 22), Mc (tabela 24), %MG (tabela 26) e a MIG (tabela 28), nas 

variáveis FE e F Enc quando indexadas à %MG (p<0,05) (tabela 26) e valores 

inferiores, estatisticamente significativos, nas variáveis FE e F Enc quando 

normalizadas para a SC (p< 0,05), Mc (p<0,05) e MIG (p<0,01) (tabela 22, 24, 28).  

 

Quanto à função diastólica,  a velocidade de fluxo na onda de enchimento ventricular 

(E) revela valores inferiores no grupo N, estatisticamente significativos (p<0,01), 

quando normalizada para a SC (tabela 22), Mc (tabela 25) e MIG (tabela 29), bem como 
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a relação E/A quando normalizada para a Mc (tabela 25) e para a MIG (tabela 29). A 

normalização para a %MG mantém os valores idênticos, sem diferenças 

estatisticamente significativas, entre os grupos (tabela 27) 

 

A função do VE, por ecocardiograma, é geralmente acessível através da medição da 

extensão e velocidade do encurtamento das fibras, fracção ejectada e fracção de 

encurtamento. A função sistólica é avaliada através do valor de FE e F Enc e a função 

diastólica através do padrão de enchimento ventrícular esquerdo (E, A e E/A), ou seja, 

pela análise do fluxo mitral por Dopller pulsado, que parece ser uma método 

reprodutível, de fácil execução e não invasivo (Pluim, et al, 2000).  

 

Função sistólica 

Tal como na literatura encontrada, apesar das diferenças na estrutura do VE, não se 

verificaram diferenças, estatisticamente significativas, nas variáveis FE e F Enc entre o 

grupo N e F  no que refere às variáveis que caracterizam a função sistólica do VE 

(Bjornstad et al., 1993; Di Bello, 1993; Colan, 1997; Shapiro, 1997; Haykowsky et al., 

1998; George at al., 1999; Pluim et al., 2000; Miguel, 2001; Vinereaunu et al., 2001; 

Zakynthinos et al., 2001; D’Andrea et al., 2002; Gates et al., 2004; Hoogsteen et al., 

2004;  Pela et al., 2004) o que poderá levar a concluir que não existe relação entre a 

geometria do coração e a função sistólica do VE no coração de atleta. No entanto, os 

parâmetros estudados referem-se exclusivamente a mecanismos da câmara VE e não a 

mecanismos do miocárdio. As diferenças entre os grupos, sem significado estatístico, 

não têm relevância clínica já que a amostra é constituída por indivíduos com boa função 

ventrícular esquerda, ou seja função sistólica preservada. Isolando os elementos da 

amostra com dimensão do VEd superior a 54 mm, continuamos a verificar um valor 

ligeiramente inferior em relação aos restantes elementos da amostra (69% e 68%), mas 

sempre superior a 50% (limite normal) (Pellicia et al., 1999). 

 

Os valores encontrados nas variáveis FE e F Enc  suportam o efeito benéfico do treino 

regular, já que são superiores aos encontrados em diversos estudos onde foram 

avaliados indivíduos não atletas, crianças (Obert et al., 1998) e adultos (George et al., 

1999; Pluím et al., 2000). 
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Comparando os resultados do nosso estudo com dados referentes a outros estudos com 

atletas de diferentes escalões etários, nomeadamente adultos (Missaultet al., 1993; 

George et al., 1999; Pelliccia et al., 1999; Haykowsky et al., 2000; Pluim et al., 2000; 

Vinereanu et al., 2002; Hoogsteen et al., 2003), crianças (Johanniter et al., 1990; Obert 

et al., 1998) e adolescentes (Pavlik et al., 2001), podemos verificar que os valores por 

nós encontrados não divergem muito dos encontrados na literatura para as variáveis FE 

e F Enc. No entanto, relativamente à variáveis VTDVE, VTSVE, VS e Q os resultados 

obtidos no grupo N foram superiores relativamente a estudos com adolescentes da 

mesma idade, mas onde rapazes e raparigas não foram diferenciados, o que poderá 

comprometer os resultados já que o diâmetro do VE do género feminino é menor que o 

do género masculino (Sharma et al., 2002; Sharma, 2003). 

 

Função diastólica 

Tal como encontramos noutros estudos não se verificaram diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os grupos de atletas na função diastólica do VE (Bjornstad et al., 

1993; Missault et al., 1993; Shapiro, 1997; George at al., 1999; Jungblut et al., 2000; 

Claessens et al., 2001; Pluim et al., 2001; Zakynthinos et al., 2001; Hoogsteen et al., 

2004; Pela et al., 2004; Kasikcioglu et al., 2005). 

 

A avaliação do quociente E/A, indicador sensível da função diastólica, informando 

sobre a distensibilidade (compliance) ventricular esquerda (Levy et al., 1993; Galvan et 

al., 1999; Palka et al., 1999; Pavlik et al., 1999; Pavlik et al., 2001; Schmidt-Trucksass 

et al., 2001), normalmente com valores superiores em atletas, comparativamente a 

grupos de não atletas, torna-se extremamente importante. Valores baixos deste índice 

surgem com o envelhecimento e em quadros patológicos severos (Whyte GP et al., 

2004). Poderá, desta forma, o treino regular e organizado de jovens aumentar os valores 

normais de E/A e ter efeito no normal envelhecimento da distensibilidade do 

miocárdio? 

 

No nosso estudo podemos verificar que embora o grupo N apresente um valor da razão 

E/A inferior ao grupo F a diferença não é estatisticamente significativa. Só se torna 
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estatisticamente inferior quando relacionada com a Mc ou com a MIG. No entanto os 

resultados do nosso estudo poderão suportar o efeito benéfico do treino regular, já que 

os valores encontrados, em ambos os grupos, são superiores aos encontrados em grupos 

de atletas e não atletas constituídos por adultos (Missault et al., 1993; George et al., 

1999; Pelliccia et al., 1999; Haykowsky et al., 2000; Pluim et al., 2000; Vinereanu et al., 

2002; Hoogsteen et al., 2003), crianças (Johanniter et al., 1990, Obert et al., 1998) e 

adolescentes (Pavlik et a., 2001) bem como em relação aos valores referência para 

adultos jovens (Futterman et al., 1998) e para adultos (Alberg E et al., 2004; Whyte GP 

et a., 2004). A este respeito refira-se que Pavlick et al., (2001) encontraram um aumento 

sistemático deste indicador entre os 10 e os 18 anos em praticantes de várias 

modalidades desportivas, sugerindo que a influência efectiva do treino regular e 

organizado na função diastólica é esperado, quando as condições do treino são 

suficientemente intensas em idades jovens e mantidas continuamente ao longo dos anos. 

 

No entanto todos estes valores deverão ser observados com cuidado já que a razão E/A 

não se relaciona apenas com a distensibilidade do VE mas também poderá ser 

influenciada por outros factores como a FC, a pré carga (volume diastólico final) e a pós 

carga (resistência na artéria aorta). Normalmente um ligeiro aumento da razão E/A em 

atletas poderá ser considerado positivo já que em doentes com hipertensão um aumento 

da MVE e das PPVEd está associado a decréscimo da função diastólica. 

 

A alteração da %MG com o treino poderá ter permitido que todas as variáveis a ela 

indexadas se tornassem superiores no grupo N, podendo inferir-se que uma menor  

%MG poderá promover um aumento da função sistólica e diastólica do VE. 

 

5.3.3. NORMALIZAÇÃO PARA AS DIFERENÇAS ANTROPOMÉTRI CAS E 

DE COMPOSIÇÃO CORPORAL – TEORIA DA DIMENSIONALIDADE  

 

Todas a variáveis função do VE foram relacionadas com as características 

antropométricas e de composição corporal estatisticamente diferentes entre os grupos de 

atletas (estudo 1). Assim através da análise da regressão linear entre o logaritmo da 

variável encontrou-se um expoente especifico para o grupo avaliado e a variável 
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antropometrica com a qual se relacionam (tabela 30)  e convertendo a relação Y/X1 em 

Y/Xe (de Simone et al., 1992; George et al., 1998). Os expoentes, que incluem um limite 

de confiança de 95%, sugerem que a escala alométrica não pode ser significativamente 

diferente da razão Y/X1 e que tende para uma relação linear entre variáveis. 

 

TABELA 30. Coeficiente de proporcionalidade encontrados para normalização das variáveis em 

relação à Mc, SC, %MG e MIG - Expoentes encontrados para o grupo de atletas– variável/Mce; 

variável/SCe, variável/%MG e; variável/MIG e . Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – fracção 

de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE; E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula. 

Variável Expoente 

(logpeso) 

Expoente  

(logSC) 

Expoente 

(log%MG) 

Expoente 

(logPMIG) 

Q 0,837** 0,719* - 0,387 0,837 

VS 1,076** 1,682** - 0,505 1,075 

FE 0,017 0,020 0,002 0,018 

VTSVE 1,044* 1,656* - 0,507 1,039 

VTDVE 1,059** 1,662** - 0,507 1,057 

F Enc 0,075 0,110 - 0,016 0,076 

E/A - 0,711* - 1,140* 0,210 - 0,686 

E - 0,112 - 0,139 - 0,047 - 0,086 

A 0,599 1,001* - 0,257 - 0,601 

Nota: ** p<0,01;  * p<0,05. 

 

Relacionando as variáveis de função do VE com a Mce, SCe, %MGe e MIGe podemos 

comparar, novamente as variáveis anulando a sua influência, que é significativamente 

diferente entre os grupos. (tabela 31, 32, 33 e 34) 
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TABELA 31. Função do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à Mce . Os resultados são 

apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – 

fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE; E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; Mc – massa corporal. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q/Mc0,837 (l.min-1 .kg-0,837) 0,14 ± 0,02 0,16** ± 0,02 

VS/Mc1,076 (ml.kg-1,076) 0,94 ± 0,12 1,09** ± 0,15 

FE/ Mc0,017 (%.kg-0,017) 65,00 ± 2,92 63,64 ± 2,56 

VTSVE/Mc1,044 (ml.kg-1,044) 0,47 ± 0,80 0,58** ± 0,09 

VTDVE/Mc1,059 (ml.kg-1,059) 1,45 ± 0,18 1,72** ± 0,22 

F Enc/Mc0,075 (%.kg-0,075) 65,00 ± 2,92 63,64 ± 2,56 

(E/A)/Mc-0,711 (kg0,711) 51,04 ± 6,94 48,79 ± 7,88 

E/Mc-0,112 (m.s-1.kg0,112) 1,41 ± 0,22 1,28 ± 0,21 

A/Mc0,599(m.s-1.kg-0,599) 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 

Nota: ** p< 0,01 

 

TABELA 32. Função do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à SCe. Os resultados são 

apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – 

fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE; E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; SC – superfície 

corporal. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q/ SC0,719 (l.min-1.m-1,438) 2,86 ± 0,31 3,51** ± 0,44 

VS/ SC1,682 (ml.m-3,364) 41,82 ± 5,34 50,11** ± 6,23 

FE/ SC0,020 (%.m-0,04) 68,95 ± 3,09 67,53 ± 2,73 

VTSVE/ SC1,656 (ml.m-3,312) 14,08 ± 2,57 17,38** ± 2,64 

VTDVE/ SC1,662 (ml.m-3,324) 46,12 ± 5,86 54,69** ± 7,00 

F Enc/ SC0,110 (%.m-0,22) 37,02 ± 2,43 36,14 ± 2,27 

(E/A)/SC-1,140 (m2,28) 5,06 ± 0,68 4,84 ± 0,78 

E/ SC-0,139 (m.s-1.m0,278) 0,96 ± 0,15 0,87 ± 0,14 

A/ SC1,001 (m.s-1.m-2,002) 0,19 ± 0,03 0,18 ± 0,27 

Nota: ** p< 0,01. 
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TABELA 33. Função do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à %MGe. Os resultados são 

apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – 

fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE; E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; %MG – percentagem de 

massa gorda. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q/ %MG-0,387 (l.min-1. %0,387) 10.43 ± 1,49 12,50** ± 1,67 

VS/ %MG-0,505 (ml%0,505) 251,62 ± 46,05 294,39* ± 36,62 

FE/ %MG0,002(%.%-0,002) 69,31 ± 3,13 67,99 ± 2,75 

VTSVE/ %MG-0,507 (ml.%0,507) 111,18 ± 28,49 136,38* ± 11,89 

VTDVE/ %MG-0,507 (ml.% 0,507) 364,02 ± 71,95 432,09* ± 41,39 

F Enc/ %MG-0,016 (%.% 0,016) 37,67 ± 2,56 37,12 ± 2,32 

(E/A)/%MG0,210 (%-0,210) 1,71 ± 0,17 1,60 ± 0,32 

E/ %MG-0,047 (m.s-1.% 0,047) 0,99 ± 0,15 0,89 ± 0,15 

A/ %MG-0,257 (m.s-1.%0,257) 0,59 ± 0,10 0,57 ± 0,09 

Nota: ** p< 0,01; **p< 0,05 

 

TABELA 34. Função do VE nos dois grupos de atletas – valores relativos à MIGe. Os resultados são 

apresentados em média (M), desvio padrão (DP). Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – 

fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de 

encurtamento do VE; E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; MIG – massa isenta de 

gordura. 

 Futebol Natação 

Variável M DP M DP 

Q/ MIG0,837 (l.min-1.kg-0,837) 0,15 ± 0,08 0,18* ± 0,02 

VS/ MIG1,075 (ml.kg-1,075) 1,07 ± 0,14 1,22* ± 0,16 

FE/ MIG0,018 (%.kg-0,018) 64,87 ± 2,90 63,49 ± 2,56 

VTSVE/ MIG1,039 (ml.kg-1,039) 0,54 ± 0,10 0,65* ± 0,09 

VTDVE/ MIG1,057 (ml.kg-1,057) 1,66 ± 0,23 1,92* ± 0,34 

F Enc/ MIG0,076 (%.kg-0,076) 51,61 ± 2,29 50,17 ± 2,01 

(E/A)/MIG-0,686 (kg0,686) 42,54 ± 5,67 41,11 ± 6,69 

E/ MIG-0,086 (m.s-1.kg0,086) 1,25 ± 0,19 1,14 ± 0,19 

A/ MIG -0,601 (m.s-1.kg0,601) 3,42 ± 0,77 3,70 ± 0,72 

Nota: * p< 0,05 
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Podemos verificar que algumas variáveis de função se mantêm significativamente 

diferentes entre os grupos após aplicação do modelo alométrico, nomeadamente VS, Q, 

VTDVE e VTSVE mantêm-se significativamente superiores no grupo N em relação ao 

grupo F. No entanto as variáveis FE, F Enc, E/A, E e A não revelam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

Confirmando a literatura, a estrutura diferenciada do VE entre os grupos (estudo 1) não 

implicou diferenças nos indicadores quer da função sistólica, quer da diastólica 

(D'Andrea A et al., 2002; Hoogsteen J et al.,  2004; Whyte GP et al., 2004 Arrese AL et 

al., 2006;  Barbier J et al., 2006). 

 

5.3.4. COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE MAIS ADEQUA DO PARA 

A CORRECÇÃO DOS VALORES DE FUNÇÃO DO VE 

 

Função sistólica 

 

A correcção de proporcionalidade simples formou algumas correlações negativas entre 

a (variável de função sistólica do VE/(variável antropometrica ou de composição 

corporal)) e a (variável antropométrica ou de composição corporal) (tabela 35, 36, 37 e 

38), o que constitui um sinal de que o factor de escala utilizado não elimina a influência 

da variância em causa, ao contrário do que se pretendia. No entanto não se verifica 

correlação entre  a Mc e VTDVE/Mc, VTSVE/Mc, VS/Mc, entre a SC e VTDVE/SC, 

VTSVE/SC, entre a MIG e FE/MIG, VTDVE/MIG, VTSVE/MIG, VS/MIG, Q/MIG. 

 

Dos coeficientes de proporcionalidade por nós encontrados os mais adequados para a 

correcção dos valores de função sistólica do VE são os representados na tabela 30. No 

entanto é de salientar que os expoentes por nós encontrados corrigem de forma mais 

efectiva os valores de função sistólica do VE para as diferenças antropométricas e de 

composição corporal nas variáveis FE, F Enc e Q para a Mc e MIG, e no conjunto  de 

variáveis que caracterizam a função sistólica para SC e %MG (tabela 35, 36, 37 e 38) 
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Dos resultados obtidos parece-nos mais eficiente fazer a correcção das diferenças 

antropométricas e de composição corporal através de um coeficiente de 

proporcionalidade encontrado para cada amostra estudada e não a correcção simples 

com expoente igual à unidade. 

 

Tabela 35: Associação entre a Mc e as variáveis de função sistólica do VE normalizadas para a Mc 

e Mce. Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume 

telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de encurtamento do VE; Mc – massa 

corporal 

 Q/Mc  

Q/Mc0,837 

VS/Mc  

VS/Mc1,076 

FE/Mc 

FE/Mc0,017  

VTSVE/Mc    

VTSVE/Mc1,044 

VTDVE/Mc 

VTDVE/Mc1,059 

FEnc/Mc  

FEnc/Mc0,075 

Mc -0,135 

-0,015 

-0,010 

-0,044 

-0,936** 

-0,29 

-0,005 

-0,036 

0,005 

-0,037 

-0,860** 

-0,029 

Nota: **p< 0,01. 

 

Tabela 36: Associação entre a SC e as variáveis de função sistólica do VE normalizadas para a SC e 

SCe. Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; 

VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de encurtamento do VE; SC – superfície corporal. 

 Q/SC 

Q/SC0,719 

VS/SC 

VS/SC1,682 

FE/SC 

FE/SC0,020 

VTDVE/SC 

VTDVE/SC1,662 

VTSVE/SC 

VTSVE/SC1,656 

FEnc/SC 

Fenc/SC0,110 

SC  

0,231 

 

0,201 

-0,855** 

-0,020 

0,258 

-0,025 

0,208 

-0,020 

-0,709** 

-0,024 

Nota: **p< 0,01. 

 

Tabela 37: Associação entre a MIG e as variáveis de função sistólica do VE normalizadas para a 

MIG e MIG e. Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume 

telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de encurtamento do VE; MIG – massa 

isenta de gordura. 

 Q/MIG 

Q/MIG0,837 

VS/MIG 

VS/MIG1,075 

FE/MIG 

FE/MIG0,018 

VTSVE/MIG 

VTSVE/MIG1,039 

VTDVE/MIG 

VTDVE/MIG 1,057 

FEnc/MIG 

FEnc/MIG0,076 

MIG -0,141 

-0,012 

0,014 

-0,043 

0,046 

-0,032 

0,000 

-0,024 

0,010 

-0,034 

-0,872** 

-0,187 

Nota: **p< 0,01. 
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Tabela 38: Associação entre a %MG e as variáveis de função sistólica do VE normalizadas para a 

%MG e %MG e. Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume 

telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de encurtamento do VE; %MG – 

percentagem de massa gorda. 

 Q/%MG 

Q/%MG-0,387 

VS/%MG 

VS/%MG-0,505 

FE/%MG 

FE/%MG0,002 

VTSVE/%MG 

VTSVE/%MG-0,507 

VTDVE/%MG 

VTDVE/%MG-0,507 

FEnc/%MG 

Fenc/%MG-0,016 

%MG -0,781** 

-0,014 

-0,797** 

0,033 

-0,972** 

-0,047 

-0,726** 

0,033 

-0,789** 

0,036 

-0,943** 

-0,116 

Nota: **p< 0, 01. 

 

Função diastólica 

A correcção de proporcionalidade simples formou algumas correlações negativas entre 

a (variável de função diastólica do VE/(variável antropometrica ou de composição 

corporal)) e a (variável antropométrica ou de composição corporal) (tabela 39, 40, 41 e 

42), o que poderá constituir um sinal de que o factor de escala utilizado não eliminou a 

influência da variância em causa, ao contrário do que se pretendia. No entanto não se 

verifica correlação entre A/Mc e a Mc, A/MIG e a MIG. 

 

Dos coeficientes de proporcionalidade por nós encontrados os mais adequados para a 

correcção dos valores de função sistólica do VE são os representados na tabela 30. No 

entanto é de salientar que os expoentes por nós encontrados corrigem de forma mais 

efectiva os valores de função diastólica do VE para as diferenças antropométricas e de 

composição corporal nas variáveis A, E e E/A para a Mc, E e E/A e para a MIG, e no 

conjunto  de variáveis que caracterizam a função diastólica para SC e %MG (tabela 39, 

40, 41 e 42) 

 

Tal como para a função sistólica, dos resultados obtidos parece-nos mais eficiente fazer 

a correcção das diferenças antropométricas e de composição corporal através de um 

coeficiente de proporcionalidade encontrado para cada amostra estudada e não a 

correcção simples com expoente igual à unidade. 
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Tabela 39: Associação entre a Mc e as variáveis de função diastólica do VE normalizadas para a 

Mc e  Mce. E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular inicial; A 

- pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; Mc – massa corporal. 

 (E/A)/Mc  

(E/A)/Mc-0,711 

E/Mc    

E/Mc-0,112 

A/Mc  

A/Mc0,599 

Mc -0,816** 

-0,030 

-0,611** 

-0,019 

-0,291 

0,003 

Nota: **p< 0,01. 

 

Tabela 40: Associação entre a SC e as variáveis de função diastólica do VE normalizadas para a SC 

e  SCe. E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular inicial; A - 

pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; SC – superfície corporal. 

 (E/A)/SC 

(E/A)/SC-0,140 

E/SC 

E/SC-0,139 

A/SC 

A/SC1,001 

SC -0,726** 

-0,013 

-0,435** 

-0,008 

-0,006 

-0,007 

Nota: **p< 0,01. 

 

Tabela 41: Associação entre a MIG e as variáveis de função diastólica do VE normalizadas para o 

PMIG e  PMIG e. E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; MIG – massa isenta de 

gordura. 

 (E/A)/MIG 

(E/A)/MIG-0,686 

E/MIG 

E/MIG-0,086 

A/MIG 

A/MIG -0,601 

MIG -0,831** 

-0,035 

-0,623** 

-0,022 

-0,308 

0,690** 

Nota: **p< 0,01. 

 

Tabela 42: Associação entre a %MG e as variáveis de função diastólica do VE normalizadas para a 

%MG e  %MG e. E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; %MG – percentagem de 

massa gorda. 

 (E/A)/%MG 

(E/A)/%MG0,210 

E/%MG 

E/%MG-0,047 

A/%MG 

A/%MG-0,257 

%MG -0,609** 

0,002 

-0,712** 

-0,015 

-0,768** 

0,011 

Nota: **p<0,01 
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5.3.5. RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS E  DE 

COMPOSIÇÃO CORPORAL E AS VARIÁVEIS DE FUNÇÃO DO VE 

 

As tabelas 43 e 44 mostram as correlações estatisticamente significativas entre as 

variáveis antropométricas e de composição corporal e a função, sistólica e diastólica, do 

VE. Desta forma podemos ter acesso à influência das diferenças antropométricas e de 

composição corporal nos parâmetros diastólicos e sistólicos avaliados. 

 

Tabela 43. Correlação entre as características antropométricas e a função sistólica do VE no grupo 

de atletas. Q - débito cardíaco; VS – volume sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume 

telesistólico; VTDVE – volume telediastólico; F Enc – fracção de encurtamento do VE; Mc – massa 

corporal; IMC – índice de massa corporal; SC – superfície corporal; %MG – percentagem de massa 

gorda; MG – massa gorda; MIG – massa isenta de gordura. 

 Q VS FE VTSVE VTDVE FEnc 

Mc 0,514 * 0,583** n.s. 0,490* 0,579** n.s. 

Altura n.s. 0,479** n.s. n.s. 0,466* n.s. 

IMC 0,470* 0,435* n.s. n.s. 0,438* n.s. 

SC 0,489* 0,581* n.s. 0,495* 0,580** n.s. 

%MG n.s. n.s. n.s. n.s. - 0,406* n.s. 

MG n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

MIG 0,545* 0,619* n.s. 0,616** 0,524** n.s. 

Nota: *p< 0.05; **p< 0.01; n.s.: não significativa. 

 

No grupo de atletas avaliado verificam-se correlações positivas entre a Mc e o VS, 

VTDVE (p<0,01), Q, VTSVE e A (p<0,05), e negativas com a E/A (p<0,05); a altura 

relaciona-se positivamente com a VS (p<0,01) e o VTD (p<0,05); o IMC com o VS, Q e 

VTDVE (p<0,01); a SC relaciona-se positivamente com o VS, Q, VTSVE, A (p<0,05) e 

VTD (p<0,01) e negativamente com a E/A (p<0,05); a %MG relaciona-se 

negativamente com o VTD (p<0,05); e a MIG relaciona-se positivamente com o VS, Q 

(p<0,05), VTS, A (p<0,01) e  VTD (p<0,01), e negativamente com a E/A (p<0,05), 
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Tabela 44. Correlação entre as características antropométricas e a função diastólica do VE no 

grupo de atletas. E/A – razão entre E e A; E -  pico da velocidade da onda de enchimento ventrícular 

inicial; A - pico da velocidade da onda de enchimento na contracção da aurícula; ; Mc – massa corporal; 

IMC – índice de massa corporal; SC – superfície corporal; %MG – percentagem de massa gorda; MG – 

massa gorda; MIG – massa isenta de gordura. 

 E/A E A 

Mc - 0,481* n.s. 0,418 * 

Altura n.s. n.s. n.s. 

IMC n.s. n.s. n.s. 

SC - 0,477* n.s. 0,428* 

%MG n.s. n.s. n.s. 

MG n.s. n.s. n.s. 

MIG -0,492* n.s. 0,432* 

Nota: *p< 0.05; n.s.: não significativa. 

 

Dos resultados por nós obtidos podemos verificar que indivíduos com maior massa 

corporal, IMC, SC e MIG têm VS, Q e VTDVE superiores; também indivíduos mais 

altos têm VS e VTDVE superiores, o que poderá ser explicado analisando o estudo 

anterior por nós realizado (estudo 1), onde verificamos que adolescentes atletas mais 

pesados, mais altos, com maior SC e com menor %MG apresentam valores superiores 

de diâmetro da cavidade do VE em diástole e sístole bem como de peso da MVE. Esta 

relação corrobora com o facto de que sendo o VS a quantidade de sangue ejectada por 

sístole, é  regulado, em repouso ou durante o exercício, pelo volume diastólico final, a 

pressão média na Aorta (pós-carga) e a força de contracção ventricular (Guyton, 1991; 

Fox, 1993), assim como com as muitas investigações, realizadas em adultos, que 

sugerem que a pré-carga ventricular (diástole) é o factor mais importante que pode 

definir os limites do VS durante o exercício (Vanovesschelde et al., 1993). Duas 

possibilidades poderão justificar tal facto, primeiro um VS máximo superior pode 

simplesmente reflectir um maior VS de repouso, ele próprio uma manifestação de 

factores que influenciam o aumento da pré-carga em repouso (maior volume 

plasmático, maior volume distólico do ventrículo esquerdo) (Hopper et al., 1988) bem 

como a propagação do volume sanguíneo (Nottin et al., 2002). 
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O grupo N, com %MG significativamente inferior em relação ao grupo F, apresenta 

uma relação negativa, estatisticamente significativa, entre esta variável e a FE e F Enc 

do VE. Ou seja, quanto menor a %MG maior a FE e F Enc e logo a função sistólica. 

 

5.4. CONCLUSÃO 

 

Apesar das diferenças encontradas na estrutura do VE (estudo 1), não se apuraram 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis FE e F Enc entre o grupo N e F  

no que se refere às variáveis que descrevem a função sistólica do VE  o que poderá 

levar a concluir que não existe relação entre a geometria do coração e a função sistólica 

do VE no coração de atleta. As diferenças entre os grupos, sem significado estatístico, 

não têm relevância clínica já que a amostra é constituída por indivíduos com boa função 

ventricular esquerda, ou seja função sistólica preservada.  

 

Verificamos valores superiores no grupo N de diâmetro do VE, VTDVE, e VS bem 

como o Q. Logo sendo a FCr  idêntica, VS superior promove Q superior. 

 

Os resultados do nosso estudo apoiam a noção do efeito benéfico do exercício físico 

regular, já que os valores relativos à estrutura do VE encontrados são superiores aos 

encontrados em grupos de controlo, com preservação plena das funções sistólica e 

diastólica, mas dependem de uma lógica dose-resposta cujos contornos se conhecem 

apenas muito parcialmente, principalmente no que diz respeito aos seus limites 

superiores, sugerindo que a influência efectiva do treino regular e organizado na função 

diastólica é esperado, quando as condições do treino são suficientemente intensas em 

idades jovens e mantidas continuamente ao longo dos anos. 

 

No entanto todos estes valores deverão ser observados com cuidado já que a razão E/A 

não se relacionada apenas com a distensibilidade do VE mas também poderá ser 

influenciada por outros factores como a FC, a pré carga (volume diastólico final) e a pós 

carga (resistência na artéria aorta). Normalmente um ligeiro aumento da razão E/A em 

atletas poderá ser considerado positivo já que em doentes com hipertensão um aumento 

da MVE e das PPVEd está associado a decréscimo da função diastólica. 
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Também podemos verificar que indivíduos com maior massa corporal, IMC, SC e MIG 

têm VS, Q e VTDVE superiores, assim como indivíduos mais altos têm VS e VTDVE 

também superiores. 
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6.1 INTRODUÇÃO 
 

Em crianças e adolescentes, a adaptação da anatomia e função cardíaca, particularmente 

durante a fase diastólica, ao treino de resistência, contínua sem certezas (Obert et al., 

1998; Rowland et al., 1998). Tendo em consideração o aumento do envolvimento de 

crianças e adolescentes atletas em treino de regime muito intenso, pouco se sabe sobre a 

influencia do mesmo na regulação e função das estruturas cardíacas (Triposkiadis et al., 

2002). 

 

O treino desportivo prolongado pode promover alterações morfológicas e funcionais no 

coração, dando origem ao conhecido “coração de atleta”, caracterizado 

fundamentalmente por hipertrofia fisiológica com aumento da MVE (Samauroo et al., 

2001). 

 

A MVE é determinada pela integração de múltiplos estímulos, dependentes das cargas 

mecânicas impostas ao coração (Rich BS & Havens SA, 2004). O aumento do retorno 

venoso está na origem do estiramento celular, de especial incidência no endocárdio. A 

elevação da pós-carga (pressão arterial sistólica) impõe ao miocárdio um acréscimo de 

trabalho amplificado pela taquicardia. Estes estímulos hemodinâmicos são captados por 

receptores de membrana que vão responder através de fenómenos de transdução com 

libertação dos factores de crescimento, sobre-expressão de genes induzíveis e activação 

de genes quiescentes (Ghorayeb N, 2005). As alterações estruturais, significativas a 

nível ventricular podem, assim, ser explicadas pelos mecanismos de controlo da 

remodelação ventricular, como resposta fisiológica resultante de um crescimento 

equilibrado e proporcional do miócito e do interstício do miocárdio, sendo as alterações 

funcionais consequência das estruturais. Estas alterações, se bem que mais notórias em 

situação de esforço físico, são detectáveis em repouso (Levy WC et al., 1993). 

 

Alguns atletas com hipertrofia, quando avaliados em repouso, apresentam uma redução 

da tensão das paredes e um aumento da velocidade de encurtamento por redução do 

volume telesistólico do VE (VTSVE), ou seja, do volume de sangue que preenche o VE 

em telesistole. Como resultado da adaptação ao Q elevado, alguns atletas apresentam 
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volumes telediastólicos do VE (VTDVE), ou seja, do volume se sangue que preenche o 

VE em telediástole, reduzidos quando avaliados em repouso. Contudo, a velocidade de 

encurtamento não se apresenta afectada pelo VTDVE, a F Enc é inversamente 

proporcional ao VTDVE. A magnitude do encurtamento sistólico é resultado das 

alterações do VTDVE e VTSVE e não pode ser entendido sem se aceder a ambos os 

parâmetros. Quando os vários determinantes do encurtamento sistólico são incluídos a 

contractilidade aparenta ser normal (Colan, 1997). 

 

Com o objectivo de avaliar as adaptações cardíacas ao esforço, utilizando a 

ecocardiografia, 26 ciclistas profissionais foram avaliados e comparados a 21 sujeitos 

de controlo. Os atletas apresentaram hipertrofia do VE do tipo misto, com valores 

estatisticamente superiores no VEd, SId, PPVEd e MVE/SC, com valores de função 

diastólica considerados normais. Não se encontraram correlações entre o índice de 

MVE e a função diastólica (Missault et al., 1993). A alteração funcional encontrada 

aparenta ser secundária às alterações estruturais, e não existe evidencia de que as 

propriedades sistólicas ou diastólicas sejam alteradas. 

 

É objectivo do nosso estudo: 

(1) Determinar a relação existente entre as dimensões do ventrículo esquerdo e a sua 

função, sistólica e diastólica, no grupo de jovens atletas. 

 

6.2. MÉTODOS 

 

6.2.1. AMOSTRA 

 

Participaram neste estudo 24 rapazes com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos, 

saudáveis, com treino regular de pelo menos 2 a 3 anos, 4 vezes por semana, nas 

modalidades de Futebol (F) e Natação (N) e com quadro competitivo organizado, bem 

como aulas de Educação Física escolar organizadas em blocos semanais de 90 minutos 

mais 45 minutos, ou três vezes 45 minutos. 
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Todos os encarregados de educação foram informados sobre os objectivos e os 

procedimentos do estudo e deram autorização, através de declaração escrita, para a 

participação dos praticantes no mesmo. 

 

6.2.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Foi realizado um estudo transversal com recolha de dados individuais relativos à 

avaliação da morfologia e função cardíaca. 

 

6.2.3. PARÂMETROS AVALIADOS:  

 

6.2.3.1. Ecocardiograma 

O ecocardiograma transtorácico foi utilizado, em todos os participantes na posição de 

decúbito lateral esquerdo, com a finalidade de acesso à estrutura e função cardíaca.  Foi 

utilizado um aparelho Siemens, Sonoline G50 Ultrasound Imaging Sistem, com uma 

sonda de 3,25 MHz. 

 

Assim, através do ecocardiograma modo M e bidimensional foram avaliadas as 

dimensões das cavidades cardíacas em repouso, segundo as recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia (Sahn, 1978) e de Devereux et al., (1987). 

Todas as medições ecocardiográficas foram realizadas pela mesma pessoa. 

 

6.2.3.1.1. Dimensão da estrutura cardíaca (em mm) 

Diâmetro telediastólico do Ventrículo esquerdo VEd, Diâmetro telesistólico do 

Ventrículo esquerdo VEs, Espessura do Septo Interventricular (diástole) SId, Espessura 

da Parede posterior do VE (diástole) PPVEd, medido em parasternal esquerdo longo 

eixo.  

 

Com base nas dimensões anteriores determinou-se: 

Razão PPVEd/VEd;  Razão SId/VEd;  

Espessura parietal relativa EPR, ou Índice de aumento concêntrico (SId+PPVEd)/VEd, 

com uma distinção entre perfil concêntrico (>=0,44) e excêntrico (<0,44). 
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Massa do VE (em g), MVE, encontrada através da fórmula cúbica da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia modificada de  Deveroux (1986, 1987): 

MVE = 0,8 x (1,04(SI+PPVEd+VEd)3 – Ved3)+0,6   

 

6.2.3.1.2. Função do VE 

Fracção de encurtamento do ventrículo esquerdo, F Enc (%); Volume telediastólico 

VTDVE (ml); Volume telesistólico VTSVE (ml); Fracção de ejecção FE (%); Volume 

sistólico VS (ml); Frequência cardíaca de repouso FCr (bat/min); Débito cardíaco  

Q = VS x FCr (l/min). 

A Análise do fluxo mitral por Doopler pulsado em apical  4 câmaras foi utilizada para 

estimar: E (m/s); A (m/s); Relação entre E/A 

 

6.2.3.2. PROCEDIMENTO ESTATISTICO 

 

Análise estatística 

Calculo das correlações para estudo da associação das variáveis cardiovasculares 

(dimensão e função), através do coeficiente de correlação Produto-momento de Pearson. 

Para que os resultados tenham validade estatística, sejam estatisticamente significativos, 

consideramos valores de probabilidade de p<0,05. Toda a análise estatística será 

realizada através do SPSS (SPSS para software Windows 6.0, USA) 

 

6.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As tabelas 45 e 46 apresentam a relação existente entre as dimensões do VE e a sua 

função, sistólica e diastólica. Podemos verificar que o VEd apresenta relação positiva 

(p<0,01) com VTDVE, VTSVE, VS e Q;  o VEs apresenta relação positiva (p<0,01) 

com o VTSVE, VTDVE, VS, Q e negativa com a F Enc (p<0,05) e FE (p<0,01); a 

PPVEd apresenta relação, positiva, estatisticamente significativa (p<0,05) com a A; a 

MVE apresenta relação positiva com o VTDVE, VTSVE, VS, Q (p<0,01) e A (p<0,05). 

O SId não apresenta relações estatisticamente significativas com os parâmetros de 

dimensão do VE. 
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Tabela 45: Correlações estatisticamente significativas (correlação de Pearson) entre as variáveis de 

dimensão do VE e as variáveis de função sistólica do VE.  

 FE VTDVE VTSVE F Enc VS Q  

VEd n.s. 0,926** 0,837** n.s. 0,906** 0,784**  

VEs -0,500** 0,820** 0,911** -0,462* 0,706** 0,660**  

SId n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.  

PPVEd n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.  

MVE n.s. 0,685** 0,661** n.s. 0,646** 0,587**  

Nota: *p< 0.05; **p< 0.01 

 

Tabela 46: Correlações estatisticamente significativas (correlação de Pearson) entre as variáveis de 

dimensão do VE e variáveis de função diastólica do VE.  

 E/A E A  

VEd n.s. n.s. n.s.  

VEs n.s. n.s. n.s.  

SI n.s. n.s. n.s.  

PPVEd n.s. n.s. 0,443*  

MVE n.s. n.s. 0,411*  

Nota: *p< 0.05; **p< 0.01 

 

Da relação estabelecida entre as variáveis de dimensão e as variáveis de função do VE 

podemos constatar que as dimensões do VE, em sístole e diástole, bem a sua massa 

apresentam alguma influência nas variáveis funcionais FE, F Enc, A, VS e Q. 

 

De acordo com os valores obtidos podemos verificar que ventrículos esquerdos com 

diâmetro cavitário em diástole superior apresentam volumes sanguíneos em diástole 

superiores e no final da sístole inferiores, relativamente a ventrículos esquerdos com 

dimensões cavitárias inferiores, e consequentemente VS e Q superiores. Ou seja, 

verificamos VEd superior no grupo N(tabela 2, estudo 1), e também o VTDVE 

(r=0,973), o VS (r=0,903) bem como o Q ( a FCr é idêntica, logo VS superior promove 

Q superior). 
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A função sistólica superior observada no grupo N (estudo 2) com aumentos no VS 

poderá estar associada ao tamanho da câmara do VE. Um alargamento do VEd aumenta 

a pré - carga do mesmo (VTDVE) (PioCaso et al., 2000), verificado com o grupo N a 

demonstrar dimensões do VEd estatisticamente superiores em relação ao grupo F, bem 

como VEd/SC, VEd/%MG (estudo 1), o que promoverá um melhor alongamento 

diastólico do miocárdio, e, assim, de acordo com o mecanismo de Frank-Starling 

(Pattersen, 1914), promoverá uma melhor função sistólica, ou seja, aumento do VS 

(Scharhag et al., 2002) . Por outro lado, indivíduos com diâmetro do VEs superior 

apresentam menores valores de FE e F Enc. 

 

6.4. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se, em ambos os grupos, um padrão excêntrico de hipertrofia ventricular. O 

grupo de nadadores mostrou maior dilatação cavitária e volume sistólico em repouso 

superior, resultantes provavelmente de melhorias no retorno venoso devido a maior 

incidência e volume do treino aeróbio. O treino realizado pelo grupo de nadadores 

parece ser particularmente indicado para promover um aumento do fluxo 

hemodinâmico, exigindo grandes débitos cardíacos, com aumento associado do volume 

sistólico, num perfil claramente de hipertrofia excêntrica. 
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CAPITULO VII 
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swimmers. . In. J. P. Vilas-Boas, F. Alves, A. Marques (eds.), Biomechanics and 

Medicine in Swimming X. Portuguese Journal of Sport Science,6  (Suppl 2): 146-148. 
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7.1. INTRODUÇÃO 

 

O VO2max, desde os estudos de Astrand (1960), tem sido considerado um eficaz 

indicador da condição física das pessoas,  pelas importantes indicações de índole cardio-

respiratória que fornece. 

 

Assim, o VO2max, ou potência aeróbia máxima, permite, através de um indicador 

numérico, avaliar o nível de condição física de um indivíduo, bem como da integridade 

funcional da cadeia pulmonar, cardíaca e hematológica de transporte de oxigénio para o 

metabolismo celular (Rowland, 1996; Rowland et al., 1999). Durante a realização de 

exercício físico o VO2max pode ser potencialmente limitado por cada etapa da cadeia de 

transporte de oxigénio, da atmosfera à mitocondria: a) capacidade de difusão pulmonar, 

b) sistema cardiovascular, c) capacidade sanguínea de transporte de oxigénio, d) 

características oxidativas do músculo.  

 

Surge, deste modo, como uma boa referência padrão da condição física e constitui uma 

ferramenta capital no acesso ao impedimento físico em pessoas que sofrem de várias 

doenças crónicas. É também de grande interesse como indicador de saúde para a 

população em geral, e tem sido estudado extensivamente olhando para a sua habilidade 

em indicar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Sunnegardh et al., 

1987).  

 

O VO2max, em crianças e adultos, é utilizado como forma de aceder à condição 

cardiorespiratória e à capacidade de realizar exercício prolongado. É também usado para 

avaliar as adaptações fisiológicas dos jovens atletas que participam em actividades 

desportivas de resistência aeróbia (Alan et al., 2001). 

 

Valores elevados de VO2max são importantes porque reflectem um bom funcionamento 

do sistema cardiovascular que torna possível realizar uma tarefa submáxima com menor 

fadiga (Luc Leger, 1996), constituindo um importante contributo para a capacidade de 

resistência aeróbia em atletas durante exercício prolongado. Quanto maior a quantidade 
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de oxigénio transportada e consumida pelos músculos durante o exercício, melhor a 

prestação em jovens atletas de resistência (Rowland et al., 1999). 

 

A habilidade para realizar exercício aeróbio é influenciada pelo VO2max individual, que 

é considerado um dos indicadores mais importantes de capacidade aeróbia e condição 

física (Pettersen et al., 2001). O aumento do VO2max está associado ao aumento do 

tempo de exercício, logo os atletas com  maior VO2max têm a habilidade de se 

exercitarem com maior fracção do mesmo. 

 

A capacidade de resistência pode aumentar em resultado do treino por aumento do 

tempo em que as tarefas podem ser mantidas num dado VO2, ou por aumento da taxa de 

trabalho que pode ser mantida durante um dado período de tempo (Maughan, 1992). 

Prestações de resistência de sucesso requerem elevados VO2max, mas também a 

habilidade de realizar um exercício numa fracção elevada do VO2max por períodos 

prolongados. Por outro lado, diferenças na habilidade de resistência entre indivíduos 

pode ser relatada não só pelas suas capacidades fisiológicas, mas também pela 

capacidade mental de resistir a sintomas e manifestações de fadiga (Alan et al., 2001). 

 

É nosso objectivo  

(1) Aceder ao VO2, Ve, R e FC numa prova de esforço máximo, bem como avaliar as 

mesmas no momento do limiar ventilatório (valores absolutos e valores corrigidos para 

as diferenças antropométricas e de composição corporal),  

(2) Verificar a existência de possíveis diferenças entre adolescentes atletas de 

modalidades diferentes (natação e futebol), com duração, intensidade e volume de treino 

distintas, e não atletas, na resposta cardiorespiratória durante uma prova de esforço 

máximo 

(3) Verificar a existência de associações entre as variáveis de desempenho, acedidas na 

prova de esforço máximo, e as características antropométricas e de composição corporal 

no grupo de atletas avaliado. 

(4) Verificar a existência de diferenças significativas nas variáveis que caracterizam o 

trabalho realizado na prova de esforço máximo. 
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7.2. MÉTODOS 

 

7.2.1. AMOSTRA 

 

Participaram neste estudo 24 rapazes com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos, 

saudáveis, com treino regular de pelo menos 2 a 3 anos, 4 vezes por semana, nas 

modalidades de Futebol (F) e Natação (N) e com quadro competitivo organizado, bem 

como aulas de Educação Física escolar organizadas em blocos de 90 minutos mais 45 

minutos, ou três vezes 45 minutos. 

 

Teremos como grupo de controlo 6 jovens do sexo masculino, do mesmo grupo etário, 

sem prática de exercício físico com caracter regular (treino formal).  

 

Todos os encarregados de educação foram informados sobre os objectivos e os 

procedimentos do estudo e deram autorização, através de declaração escrita, para a 

participação dos praticantes no mesmo. 

 

7.2.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Foi realizado um estudo transversal com recolha de dados individuais relativos a 

variáveis antropométricas, de superfície, massa e composição corporal; avaliação de 

parâmetros cardiorespiratórios através de prova de esforço máxima. 

 

7.2.3. PARÂMETROS AVALIADOS:  

 

7.2.3.1. Medição das variáveis antropométricas 

 

7.2.3.1.1. Medidas antropométricas 

Altura A (m); Índice de massa corporal IMC (kg.m-2); Prega cutânea tricipital skTRC 

(mm); Prega cutânea geminal skGM  (mm) (Sobral, 1985; Fragoso et al., 2000). Todas 

as medições foram realizadas em milímetros com aproximação a décimas de milímetro 

no hemicorpo direito (Sobral, 1985). 



ESTUDO 4 

 133 

 

7.2.3.1.2. Medidas de superfície 

Superfície corporal total SC (m2), calculada através da formula de Dubois & Dubois 

(Sobral,1985): SC = 71.84Mc0,425.altura0,725, onde a massa corporal (Mc) é expressa em 

kg e a altura em cm. 

 

7.2.3.1.3. Medidas de massa e composição corporal 

Massa corporal Mc (kg); Massa isenta de gordura MIG (kg); Massa gorda MG (kg); 

Percentagem de tecido adiposo %MG (%). 

 

7.2.3.2. Prova de Esforço 

Cada participante realizou uma prova ergométrica máxima em tapete rolante, onde 

foram recolhidos parâmetros cárdiorespiratórios. 

 

7.2.3.2.1.Procedimentos metodológicos 

Pneumotacografia – em circuito aberto, para exame da função respiratória. 

Conjunto espiro–ergométrico (Ergo-Pneumotest-Jaeger-Dataspir) e monitorização 

electrocardiográfica permanente, para determinação dos parâmetros cardiorespiratórios. 

 

A prova máxima utilizada, teste de Balke modificado em tapete rolante, apresentou as 

seguintes características (Rowland, 1993): uma velocidade constante seleccionada de 

acordo com as características e aptidões dos participantes crianças/jovens (5.0 km/h 

para activos e 5.25 km/h para atletas), inclinação inicial de 0% com aumentos de 2,5 % 

a cada 2 minutos. Este protocolo está apropriado para a maioria das crianças e jovens 

activos com mais de 10 anos de idade, que consigam  correr confortavelmente no tapete 

rolante sem necessidade de se apoiarem. Normalmente a duração do teste é de 8 a 12 

minutos, e o pico do esforço é alcançado na inclinação de 10  a 12,5 %, em corrida 

confortável. Cada prova foi precedida por um período de aquecimento de  3  minutos. 

 

7.2.3.2.2. Parâmetros cardiorespiratórios 

Consumo máximo de oxigénio VO2max (l.min-1) ; Frequência cardíaca 

máxima FCmax (bat.min-1); Quociente das trocas respiratórias R. 
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Todos os parâmetros avaliados foram determinados nos seus valores 

máximos, bem como no Limiar ventilatório (LV). 

 

7.2.3.3. Modelo alométrico 

As diferenças antropométricas existentes entre os grupos de atletas serão normalizadas 

através da função alométrica e todo o seu forte procedimento. Normalizaremos as 

variáveis, para as diferenças antropométricas com significado estatístico, através da 

regressão linear entre os logaritmos das mesmas, encontrando o expoente (e) e 

convertendo a relação: Y/X1 em Y/Xe (de Simone et al., 1992; George et al., 1998) 

 

O VO2max foi normalizado alométricamente adoptando o expoente 0,67 para a massa 

corporal aconselhado por Astrand e Rodahl (1986) (George et al., 1999), bem como por 

um coeficiente de proporcionalidade determinado (0,81) para a amostra em estudo 

(atletas) através da análise da regressão linear entre o logaritmo da variável produzindo 

um expoente especifico para o grupo avaliado e a variável antropométrica com a qual se 

relacionam  e convertendo a relação Y/X1 em Y/Xe (de Simone et al., 1992; George et 

al., 1998). 

 

Os expoentes, que incluem um limite de confiança de 95%, sugerem que a escala 

alométrica não pode ser significativamente diferente da razão Y/X1 e que tende para 

uma relação linear entre variáveis. 

 

7.2.3.4. PROCEDIMENTO ESTATISTICO 

 

Análise estatística 

Os dados são apresentado como média e desvio padrão, valor máximo e mínimo. A 

comparação através do teste ANOVA one way bem como o Scheffe post-hoc serão 

utilizados para comparar as médias das diferentes variáveis entre os três grupos e o teste 

“t” de Student para amostras independentes é utilizado para comparar as médias das 

diferentes variáveis entre os dois grupos de atletas. Será efectuado o cálculo das 

correlações para estudo da associação das variáveis antropométricas  e de desempenho, 

através do coeficiente de correlação Produto-momento de Pearson. Para que os 
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resultados tenham validade estatística, sejam estatisticamente significativos, 

consideramos valores de probabilidade de p<0,05. Toda a análise estatística será 

realizada através do SPSS (SPSS para software Windows 6.0, USA). 

 

7.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

7.3.1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E DE COMPOSI ÇÃO 

CORPORAL DA AMOSTRA 

 

Nadadores (N), jogadores de futebol (F) e os elementos do controlo (C) são de idade 

equivalente (15,89±0,23 F, 15,88±0,22 N, 16,01±0,23 C) mas apresentam diferenças 

antropométricas e de composição corporal. Verificou-se que o grupo N, 

comparativamente ao grupo F, é significativamente mais pesado, com maior MIG e 

maior SC (p<0,05), possuindo menor %MG (p<0,01). O grupo C tem significativamente  

maior IMC, %MG e peso de MIG (p< 0,01) comparativamente aos grupo de atletas (F e 

N), assim como maior SC e peso de MIG (p<0,01) que o grupo F (tabela 1, estudo 1). 

 

Diferenças estatisticamente significativas não se verificaram para a altura, IMC, MG e 

FCr, no entanto, com excepção da MG, o grupo N apresentou valores superiores (altura 

e IMC) relativamente ao grupo F.   

 

7.3.2. RESPOSTA CARDIORESPIRATÓRIA MÁXIMA NA PROVA DE 

ESFORÇO 

 

A tabela 47 apresenta as diferenças encontradas entre o grupo N, F e C relativamente às 

variáveis medidas durante a realização da prova de esforço, onde podemos verificar que 

o grupo N apresenta valores estatisticamente superiores para o VO2máximo absoluto 

(p<0,05) e para a ventilação máxima (p<0,01) relativamente ao grupo F, e ventilação 

máxima superior (p<0,01) e FC máx inferior (p<0,01) relativamente ao grupo N. O 

grupo F apresenta valores de ventilação e FC máxima superior (p<0,01) relativamente 

ao grupo C. 
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O valor máximo e mínimo de VO2máx absoluto, ventilação máxima verificou-se 

superior no grupo de nadadores, bem como o valor mínimo. Pelo contrário R máximo 

FC máxima, no seu valor máximo e mínimo, apresentou valores inferiores no grupo de 

nadadores, relativamente ao grupo de futebolistas e grupo de controlo. 

 

Tabela 47: Valores absolutos das variáveis avaliadas na prova de esforço máximo em tapete 

rolante, valores médios (M), desvio padrão (DP), valores máximos (MAX) e mínimos (MIN), no grupo 

de controlo e nos dois grupos de atletas. VO2máx– consumo máximo de oxigénio; Ve – ventilação 

pulmonar; R – quociente respiratório; FC - frequência cardíaca;  

 FUTEBOL NATAÇÃO CONTROLO 

Variável M ± DP 

(MIN-MAX)  

M ± DP 

(MIN-MAX)  

M ± DP 

(MIN-MAX)  

VO2máx 

(l.min -1) 

3,46 ± 0,66 

(1,87-4,45) 

4,10 ± 0,62* 

(3,00-5,42) 

3,68 ± 0,43 

(3,07-4,38) 

Vemax (l.min-1) 144,10 ± 10,96 

(129,10-164,5) 

168,72 ± 22,10** 

(131,50-209,10) 

123,12 ± 8,82 ++ ## 

(113,38-138,39) 

Rmax 1,47 ± 0,11 

(1,20-1,58) 

1,45± 0,10 

(1,27-1,65) 

1,23 ± 0,24 

(1,06-1,7) 

FCmax 

(bat.min-1) 

205,92 ± 12,79 

(192-228) 

197,08± 8,95 

187-207) 

201,5 ± 6,09 ++ ## 

(190-208) 

Nota: *p < 0,05; **p< 0,01 (grupo F e N); + p< 0,05 ; + + p< 0,01(grupo F e C); # p< 0,05; ## p< 0,01 

(grupo N e C) 

 

7.3.3. NORMALIZAÇÃO PARA AS DIFERENÇAS ANTROPOMÉTRI CAS E 

DE COMPOSIÇÃO CORPORAL  - TEORIA DA DIMENSIONALIDAD E 

 

A correcção das variáveis para as diferenças antropométricas e de composição corporal 

é feita por quociente simples, por coeficiente de proporcionalidade (0,67) aconselhado 

por Astrand e Rodahl (1986) (George et al., 1999) bem como por um coeficiente de 

proporcionalidade determinado (0,81) para a amostra em estudo (apenas no grupo de 

atletas) através da análise da regressão linear entre o logaritmo da variável produzindo 

um expoente especifico para o grupo avaliado (grupo de atletas) e a variável 

antropométrica com a qual se relacionam  e convertendo a relação Y/X1 em Y/Xe (de 

Simone et al., 1992; George et al., 1998). 
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Tabela 48: Valores relativos de VO2max, valores médios (M), desvio padrão (DP), valores máximos 

(MAX) e mínimos (MIN), no grupo de controlo e nos dois grupos de atletas. VO2 max – consumo 

máximo de oxigénio; MIG – massa isenta de gordura; %MG – percentagem de massa gorda; MG – massa 

gorda;  

 Futebol Natação Controlo 

Variável M ±DP 

(MIN-MAX) 

M ± DP 

(MIN-MAX)  

M ± DP 

(MIN-MAX)  

VO2máx  

(ml.kg-1min-1) 

59,16 ± 8,98 

(38,91-72,22) 

63,82 ± 9,22 

(50,15-72,22) 

52,47 ± 7,25 # 

(40,93-60,89) 

VO2máx 

(ml.min -1.kgMIG -1) 

66,51 ± 10,18 

(44,24-72,77) 

71,07 ± 11,78 

(54,42-89,42) 

63,07± 6,61 

(52,10-71,93) 

VO2máx 

(ml.min -1.%MG -1) 

319,03 ± 73,83 

(155,19-407,65) 

444,55 ± 81,39 ** 

(305,53-485,70) 

229,67 ± 55,53 ## 

(143,14-285,72) 

VO2máx 

(ml.min -1.kg-0,82) 

122,49 ± 18,97 

(77,82-147,37) 

135,36 ± 21,22 

(105,79-169,16) 

- 

VO2máx 

(ml.min -1.kg-0,67) 

226,36 ± 36,01 

(139,62-269,01) 

253,38 ± 38,49 

(195,76-320,04) 

214,53 ± 26,46 

(170,14-249,73) 

VO2máx 

(ml.min -1.kgMG -1) 

544,00 ± 104,29 

(323,12-649,12) 

699,23 ± 143,28 ** 

(451,91-937,72) 

325,66  ± 97,28 ++ ## 

(190,85-396,83) 

Nota: *p < 0,05; **p< 0,01 (grupo F e N); + p< 0,05 ; + + p< 0,01(grupo F e C); # p< 0,05; ## p< 0,01 

(grupo N e C) 

 

Da observação da tabela 48 podemos verificar que o grupo N apresenta valores 

superiores, relativamente ao grupo F  e C em todas as variáveis e estatisticamente 

superiores para o VO2máx (relativo à %MG e MG) (p<0,01)  e para o VO2max (relativo à 

Mc para o grupo C) (p<0,05). 

 

7.3.4. COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE MAIS ADEQUA DO PARA 

A CORRECÇÃO DOS VALORES DE VO2MAX 

 

A associação entre a massa corporal e o VO2max relativo à Mc simples, utilizando o 

coeficiente de proporcionalidade da literatura ou o encontrado para o nosso estudo, não 

tem significado estatístico para o grupo de atletas (tabela 49). Este facto poderá ser 

considerado como um sinal de que o factor de escala utilizado elimina a influência da 

variância em causa. Logo, parece-nos que a utilização da massa corporal, e toda a 
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simplicidade da sua medição, poderá constituir uma variável importante na 

normalização das variáveis fisiológicas ou de prestação (Astrand e Rodahl ,1986, 

citados por George et al., 1999). 

 

Tabela 49. Correlações entre as variáveis de desempenho relativas às características 

antropométricas e de composição corporal e as características antropométricas e de composição 

corporal ,no grupo atletas. VO2 max– consumo máximo de oxigénio; %MG – percentagem de massa 

gorda; MIG – massa isenta de gordura; MG – massa gorda. 

 Mc %MG MIG 

VO2max/Mc -0,044   

VO2max /Mc0,81 0,089   

VO2max /Mc0,67 0,189   

VO2max /MIG   -0,046 

VO2max /%MG  -0,749**  

Nota: *p<0,05; **p<0,01 

 

7.3.5. COMPORTAMENTO DAS VARIÁVEIS DE DESEMPENHO NO  LIMIAR 

ANAERÓBIO 

 

Relativamente ao momento em que a ventilação aumenta exponencialmente 

relativamente ao consumo de oxigénio, ou seja no limiar ventilatório, podemos observar 

(tabela 50) que não se verificaram diferenças, estatisticamente significativas, entre o 

grupo F e N. 
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Tabela 50: Variáveis avaliadas na prova de esforço máximo em tapete rolante no Limiar 

Ventilatório , valores médios (M), desvio padrão (DP), valores máximos (MAX) e mínimos (MIN), no 

grupo de atletas. VO2 – consumo de oxigénio; R – quociente respiratório; FC frequência cardíaca; LV – 

limiar ventilatório. 

 FUTEBOL NATAÇÃO 

Variável M ± DP 

(MIN-MAX) 

M ± DP 

(MIN-MAX) 

VO2 (l.min-1) 2,73± 1,19 

(0,57-4,45) 

3,06± 0,91 

(0,95-4,44) 

%VO2max 78,9 74,54 

R  0,95± 0,10 

(0,82-1,10) 

0,94± 0,07 

(0,89-1,95) 

Ventilação 94,22± 42,70 

(17,00-141,50) 

103,79± 41,88 

(24,10-186,40) 

FC  168,92± 29,27 

(104,00-192,00) 

168,25± 36,10 

(64,00-194,00) 

%FCmax 82,03 85,37 

 

7.3.6. RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DE DESEMPENHO EM PROVA 

MÁXIMA E AS CARACTERISTICAS ANTROPOMÉTRICAS E DE 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Tabela 51. Correlações entre as variáveis de desempenho e as características antropométricas e de 

composição corporal, no grupo de atletas. VO2max – consumo máximo de oxigénio; Ve – ventilação 

pulmonar; R – quociente respiratório; FC – frequência cardíaca %MG – percentagem de massa gorda; 

MIG – massa isenta de gordura; MG – massa gorda; SC – superfície corporal. 

 Mc Altura SC IMC %MG MIG MG 

VO2max 0,549** n.s. 0,535** 0,469* n.s. n.s n.s. 

Vemax n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Rmax n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

FCmax -0,473* n.s. - 0,437* n.s. - 0,476* n.s. n.s. 

Nota: *p<0,05; **p<0,01 

 

Através dos dados obtidos (tabela 51) podemos verificar que o VO2max absoluto se 

relaciona positivamente com a Mc (r=0,549, p<0,01)), SC(r=0,535, p<0,01) e IMC 

(r=0,469, p<0,05), enquanto que a FCmáx tem a relação inversa (p<0,05) com as 
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mesmas variáveis (r= -0,473; r= -0,437; r=-0,476 respectivamente). Ou seja indivíduos 

mais pesados, com maior superfície corporal e índice de massa corporal têm maior 

potência aeróbia máxima e menor FC máxima 

 

No grupo N a associação mais forte verificou-se com  a SC e no grupo F com a MIG, no 

entanto os valores de associação, em ambos os grupos, nas três variáveis 

antropométricas e de composição corporal com significância estatística, foram muito 

próximos.  

 

No Limiar ventilatório apenas o VO2 bem como o R se relacionam positivamente 

(p<0,05) com o IMC (r=0,427; r=0,435 respectivamente) 

 

7.4. DISCUSSÃO 

 

O VO2max, através de um indicador numérico, concede uma avaliação do estado de 

condição física de um indivíduo, bem como da integridade funcional da cadeia pulmonar, 

cardíaca e hematológica de condução de oxigénio para o metabolismo celular (Rowland, 

1996; Rowland et al., 1999). 

 

A habilidade de realizar exercícios aeróbios é influenciada pelo consumo máximo de 

oxigénio. Quanto maior a quantidade de oxigénio transportada e consumida pelos 

músculos durante o exercício, melhor a prestação em jovens atletas de resistência 

aeróbia (Rowland et al., 1999). 

 

Os resultados por nós determinados, onde o grupo com maior carga de treino (grupo de 

nadadores) apresenta valores de VO2max superiores,  vão ao encontro do estudo 

realizado por Naughtom et al., (2000) onde verificaram um aumento de 10% de 

VO2max em adolescentes treinados, bem como estudos realizados por Abernethy et al., 

(1996) e Yamazaki et al.,(2000).  

 

Estudos realizados com atletas pré púberes (Rowland et al., 1998 e Obert et al., 2000) 

verificaram um VO2max superior relativamente a pré púberes não treinados. Aumentos 
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na potência aeróbia máxima em atletas de resistência aeróbia são relativos a uma 

intensidade adequada, duração e frequência de exercício (actividade continua de um 

grande grupo de músculos, 3 a 5 sessões por semana de 20 minutos, com uma 

intensidade de 60 a 90% da FCmax) (Rowland, 1992). No entanto Daniels e 

colaboradores não enconstraram alterações no VO2max (relativo à Mc) em rapazes com 

22 meses de treino de corrida (Daniels et al., 1971). Rowland (1992) sugere que os 

estudos onde, em crianças, não se verificam aumentos da potência aeróbia, 

quantitativamente ou qualitativamente, comparando com adultos, poderá ser 

consequência de intensidades de exercício insuficientes.  

 

A potência aeróbia máxima, avaliada através do consumo máximo de oxigénio, 

apresentou-se significativamente superior no grupo de nadadores; no entanto quando 

relativa à Mc a diferença não existe.  

 

O valor máximo relativo (ml.kg-1.min-1) verifica-se idêntico entre os dois grupos de 

atletas, sendo a média mais elevada face a estudos anteriores: no grupo de nadadores 

(Astrand 1952; Ikai e Kitagawa 1972; Lange e Ghesquiere 1972; Thiart e Wessels 1974; 

Lange et al 1976; Kraenbahl et al. 1978; Vaccaro e Clarke 1978; Mayers e Gutin 1979; 

Spun et al., 1982; Bar-Or 1983; McKay et al. 1983; Makarainen et al. 1984; Kraheubuhl 

et al 1985; Summeragadh e Brattely 1986 citados por Sunnergardh et al., 1987; 

Bénéfice 1990; Baxter-Jones et al. 1993; Turley e Wilmore 1997; Rowland et al., 1998, 

Rowland et al.,  2000; Cubero et al. 2000; Nottin 2002, Akova 2005), bem como no 

grupo de futebolistas (Ikai e Kitagawa 1972; Lange e Ghesquiere 1972; Thiart e Wissels 

1974; Lange et al 1976; Kraenbahl et al. 1978; Vaccaro e Clarke 1978; Mayers e Gutin 

1979; Spun et al., 1982; Bar-Or 1983; McKay et al. 1983; Makarainen et al. 1984; 

Kraheubuhl et al 1985; Summeragadh e Brattely 1986 citados por Sunnergardh et al., 

1987; Bénéfice 1990; Turley e Wilmore 1997; Rowland et al., 1998, Rowland et al.,  

2000; Cubero et al. 2000, Akova 2005). 

 

No entanto temos de salientar a não especificidade do teste aplicado, no grupo de 

nadadores, pelo aparelho utilizado, tapete rolante, relativamente à modalidade praticada, 
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Natação. Provavelmente os valores encontrados poderiam ser superiores aquando da 

utilização de um ergómetro especifico. 

 

A relação entre Mc, SC e IMC e VO2max verificada no nosso estudo vem contribuir 

para a controvérsia verificada em estudos anteriores onde a alteração na composição 

corporal durante a puberdade pode resultar em diferentes associações  entre o tamanho 

corporal e o VO2max. O VO2max não aumenta em proporção à massa corporal em 

crianças e adolescentes durante o exercício, mas também não se pode afirmar que o 

mesmo se relaciona inversamente com a massa corporal (Pettersen, 2001). 

 

Por outro lado, quando normalizado o VO2max para a Mc a diferença entre os grupos F 

e N não existe (embora exista entre o grupo N e C, com grau de significância menor), 

mas torna-se significativa quando a normalização é realizada com a %MG o que 

corrobora com Wilmor e Costill (1994) que sugerem que a massa corporal pode não ser 

a variável mais indicada para escalar o VO2max, já que a relação entre o VO2max, 

dimensões corporais e função dos sistemas durante o processo de crescimento é muito 

complexo. Em particular, o uso da massa corporal (kg) para normalizar o VO2max ao 

tamanho corporal pode promover valores ilegítimos, já que o VO2max.kg-1 se relacione 

inversamente com a massa corporal (Rowland, 1996).  

 

Durante a prestação de resistência, o excesso de carga associado à excessiva massa 

corporal (gordura corporal) influencia negativamente a condição de resistência aeróbia 

(Janz et al., 1998), o que vem ao encontro dos valores por nós encontrados, onde o 

grupo C com maior %MG, MIG, IMC, SC tem, sempre, valores de VO2max, absoluto e 

relativo, inferiores relativamente ao grupo de atletas. Al-Hazzaa e colaboradores (Al-

Hazzaa et al., 1994) verificaram que o valor médio de VO2max exibe uma relação 

negativa com a %MG (r = - 0,55). O uso da MIG para normalizar o VO2max é mais 

apropriado em estudos que examinam as alterações fisiológicas durante o período de 

crescimento e maturação. No nosso estudo o consumo máximo de oxigénio, com 

diferenças entre os grupos, mantém-se superior no grupo mais treinado quando 

relacionado com a %MG (p<0,01), PMG (p<0,01), Mc e PMIG (n.s) e relaciona-se 

positivamente com o Mc (p<0,01), SC (p<0,01) e IMC (p<0,05). 
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Welsman et al. (1996), num grupo feminino, através do modelo alométrico, 

normalizaram o VO2max em relação à Mc0,80, valor semelhante ao por nós encontrado 

(0,87), e também superior a 0,67 (George et al., 1999). 

 

No nosso estudo podemos verificar que os atletas adolescentes mais pesados, mais altos 

e com maior superfície corporal têm um VO2max superior e uma FCmax inferior. Ou 

seja, têm uma capacidade de consumo, transporte e entrega de O2 superior com um 

menor trabalho cardiovascular, logo são mais eficientes. O mesmo não podemos afirmar 

relativamente à %MG que embora se relacione negativamente  com as variáveis de 

desempenho, nomeadamente o consumo máximo de oxigénio absoluto e relativo, a 

relação não tem significado estatístico (p>0,05).  

 

7.5. CONCLUSÃO 

 

Do estudo realizado podemos concluir que o treino desportivo, natação ou futebol, 

promove aumentos do consumo máximo de oxigénio, avaliado através do VO2max, 

relativamente ao grupo de controlo e a dados fornecidos por inúmeros estudos 

anteriores. 

 

O grupo de atletas adolescentes praticantes de natação apresenta valores mais elevados 

de VO2max absoluto e relativo, mesmo com a aplicação de um protocolo num 

ergómetro não especifico da modalidade, relativamente ao grupo de futebolistas, e 

realizou uma prova máxima mais longa, onde obtiveram potências mecânicas e trabalho 

superiores. Verificamos uma relação forte entre a duração da prova, velocidade máxima, 

grau de inclinação do tapete rolante, trabalho, potência máxima alcançada, bem como a 

massa corporal, superfície corporal e índice de massa corporal com o pico de consumo 

de oxigénio, absoluto e relativo.  

 

Os resultados deste estudo revelam que os adolescentes atletas mais treinados 

(nadadores) têm valores mais elevados do VO2max, do que adolescentes atletas menos 

treinados (jogadores de futebol) e não atletas (controlo), provavelmente devido à sua 
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maior capacidade de se exercitarem numa fracção mais elevada de VO2max por maiores 

períodos de tempo. 
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8.1. INTRODUÇÃO 

 

Em resultado do treino de resistência aeróbia os atletas apresentam  um aumento nas 

dimensões do diâmetro da cavidade e da espessura das paredes do VE, denominado 

coração de atleta (Maron, 1986; Pelliccia et al., 1997), que permite gerar um VS que 

pode ser duas vezes superior ao um não atleta (Eklebom, 1968), permitindo uma 

melhorar capacidade de transportar o oxigénio às células musculares, e logo um maior 

VO2max, que resulta num aumento dos níveis de trabalho aeróbio realizado. 

 

O factor limitativo para o VO2max em indivíduos normais tem sido tema de debate. No 

entanto, a questão não está fortemente abordada para as idades mais jovens (Saltin, 

1986; Baquet et al., 2003). 

 

Estudos anteriores encontraram uma relação de regressão linear entre o VO2max e o Q 

(Adams et al., 1981; Di Bello et al., 1995; Rowland et al, 1999). Rowland et al., (1999), 

Rowland at al., (2000). Também Petridis et al., (2003). Sugerem que os factores que 

influenciam o VS de repouso são responsáveis pelas diferenças inter-individuais do 

VO2max relativo à massa corporal, em rapazes saudáveis, activos, não treinados, bem 

como o VS máximo, o factor determinante de um elevado VO2max em crianças e 

adolescentes atletas, e todos os factores que tenham influência no VS de repouso são 

importantes na determinação das diferenças entre crianças e adolescentes atletas e não 

atletas.  

 

Os mecanismos que influenciam diferenças individuais no VS máximo (e logo VO2máx) 

não estão bem delineadas. Enquanto a contractilidade do miocárdio e a pós-carga podem 

afectar o VS, muitas investigações, em adultos, sugerem que a pré-carga ventricular 

(diástole) é o factor mais importante que pode definir os limites do VS durante o 

exercício (Vanovesschelde et al., 1993). Um VS máximo superior pode simplesmente 

reflectir um maior VS de repouso, ele próprio uma manifestação de factores que 

influenciam o aumento da pré-carga em repouso (maior volume plasmático, maior 

volume distólico do ventrículo esquerdo) (Hopper et al., 1988; Vinet et al., 2003).  
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Nos mais jovens, valores elevados de VS máximo dependem de factores que 

influenciam o VS de repouso como a hipertrofia cardíaca ou o aumento da propriedade 

de relaxamento do miocárdio (Nottin et al., 2001). Um alargamento do diâmetro do VE 

aumenta a pré-carga  resultando num melhor estiramento do miocárdio, que segundo o 

mecanismo de Frank-Starling (Wilmore e Costill, 1994; Guyton, 1991) resultará numa 

melhor função sistólica e aumento do VS. Logo, um menor desenvolvimento da 

morfologia do VE é acompanhado de resultados de desempenho menores (Petridis et al., 

2003). 

 

Com o objectivo de examinar a relação existente entre a dimensão da estrutura cardíaca, 

função diastólica e a capacidade de transporte de oxigénio na capacidade aeróbia 

máxima, alguns estudos têm sido realizados com adultos treinados, e muito poucos com 

crianças e adolescentes.  

 

O objectivo do nosso estudo: 

 (1) Examinar a potencial relação existente entre o VO2max e a morfologia e função do 

VE, em repouso, no grupo de adolescentes atletas. 

 

8.2. MÉTODOS 

 

8.2.1. AMOSTRA 

 

Participaram neste estudo 24 rapazes com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos, 

saudáveis, com treino regular de pelo menos 2 a 3 anos, 4 vezes por semana, nas 

modalidades de Futebol (F) e Natação (N) e com quadro competitivo organizado, bem 

como aulas de Educação Física escolar organizadas em blocos de 90 minutos mais 45 

minutos, ou três vezes 45 minutos. 

 

Todos os encarregados de educação foram informados sobre os objectivos e os 

procedimentos do estudo e deram autorização, através de declaração escrita, para a 

participação dos praticantes no mesmo. 
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8.2.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Foi realizado um estudo transversal com recolha de dados individuais relativos  a 

avaliação da morfologia e função cardíaca; avaliação de parâmetros cardiorespiratórios 

através de prova de esforço máxima. 

 

8.2.3. PARÂMETROS AVALIADOS:  

 

8.2.3.1. Ecocardiograma 

O ecocardiograma transtorácico foi utilizado, em todos os participantes na posição de 

decúbito lateral esquerdo, com a finalidade de acesso à estrutura e função cardíaca.  Foi 

utilizado um aparelho Siemens, Sonoline G50 Ultrasound Imaging Sistem, com uma 

sonda  de 3,25 MHz. 

 

Assim, através do ecocardiograma modo M e bidimensional foram avaliadas as 

dimensões das cavidades cardíacas em repouso, segundo as recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia (Sahn, 1978) e de Devereux et al., (1987). 

Todas as medições ecocardiográficas foram realizadas pela mesma pessoa. 

 

8.2.3.1.1. Dimensão da estrutura cardíaca (em mm) 

Diâmetro telediastólico do Ventrículo esquerdo VEd; Diâmetro telesistólico do 

Ventrículo esquerdo VEs; Espessura do Septo Interventricular (diástole) SId, Espessura 

da Parede posterior do VE (diástole) PPVEd. 

 

Com base nas dimensões anteriores determinou-se: 

Razão PPVEd/VEd; Razão SId/VEd; Índice de aumento concêntrico 

(SId+PPVEd)/VEd. 

Massa do VE (em g), MVE, encontrada através da formula cubica da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia modificada de  Deveroux (1986, 1987): 

MVE = 0,8 x (1,04(SI+PPVEd+VEd)3 – Ved3)+0,6   

 

 



ESTUDO 5 

 150 

8.2.3.1.2. Função do VE 

Fracção de encurtamento do ventrículo esquerdo, F Enc ;Os volumes do VE foram 

calculados através das formulas de Teichholz (7/2,4 + VEd) x VEd3 e, desta forma, 

utilizadas para calcular:Volume telediastólico VTDVE (ml); Volume telesistólico 

VTSVE (ml); Fracção de ejecção FE (%); Volume sistólico VS (ml); Frequência 

cardíaca de repouso FCr (bat.min-1 ); Débito cardíaco Q = VS x FCr (l.min-1): volume de 

sangue bombeado pelo ventrículo, para a aorta, em cada minuto. 

 

A Análise do fluxo mitral por Doopler pulsado em apical  4 câmaras. (ponta dos 

folhetos da válvula mitral), foi utilizada para estimar: E (m/s); A (m/s); Relação entre 

E/A 

 

8.2.3.2. Prova de Esforço 

Cada participante realizou uma prova ergométrica máxima em tapete 

rolante, onde foram recolhidos parâmetros cardiorespiratórios. 

 

8.2.3.2.1.Procedimentos metodológicos 

Pneumotacografia – em circuito aberto, para exame da função respiratória 

Conjunto espiro–ergométrico (Ergo-Pneumotest-Jaeger-Dataspir) e monitorização 

electrocardiográfica permanente, para determinação dos parâmetros cardiorespiratórios. 

A prova máxima utilizada, teste de Balke modificado em tapete rolante, apresentou as 

seguintes características (Rowland, 1993): uma velocidade constante seleccionada de 

acordo com as características e aptidões dos participantes crianças/jovens (5.0 km/h 

para activos não atletas e 5.25 km/h para atletas), inclinação inicial de 0% com 

aumentos de 2,5 % a cada 2 minutos. Este protocolo está apropriado para a maioria das 

crianças e jovens activos com mais de 10 anos de idade, que consigam  correr 

confortavelmente no tapete rolante sem necessidade de se apoiarem. Normalmente a 

duração do teste é de 8 a 12 minutos, e o pico do esforço é alcançado na inclinação de 

10  a 12,5 %, em corrida confortável. Cada prova foi precedida por um período de 

aquecimento de  3  minutos. 
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8.2.3.2.2. Parâmetros cardiorespiratórios 

Consumo de oxigénio (VO2max); Frequência cardíaca máxima (FCmax); 

Ventilação pulmonar máxima (VEmax); Quociente das trocas 

respiratórias (R). Todos os parâmetros avaliados foram determinados nos 

seus valores máximos, bem como no Limiar ventilatório (LV).  

 

8.2.4. PROCEDIMENTO ESTATISTICO 

 

Análise estatística 

Calculo das correlações para estudo da associação das variáveis cardiovasculares e de 

desempenho, através do coeficiente de correlação Produto-momento de Pearson. Para 

que os resultados tenham validade estatística, sejam estatisticamente significativos, 

consideramos valores de probabilidade de p<0,05. Toda a análise estatística será 

realizada através do SPSS (SPSS para software Windows 6.0, USA). 

 

8.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

As variáveis de dimensão da estrutura do VE, VEd, VEs e MVE, relacionam-se 

significativamente com as variáveis de desempenho da prova de esforço máximo (tabela 

52), o SId apenas com o VO2 no LV (P<0,05). As correlações com a FCmax são 

negativas, ou seja, indivíduos com FCmax superiores têm dimensão do VE em diástole 

(r= -0.420, p<0.05) e sístole (r= -0.516, p<0.05) inferiores. 

 

De todas as variáveis de estrutura do VE (tabela 52) a que apresenta relação mais forte 

com o VO2max absoluto (r = 0.650, p<0.01), relativo à %MG (r = 0.726, p<0.01), à MG 

(r = 0.566, p<0.01), à Mc0,821 (r = 0.458, p<0.05) e à Mc0,67 (r = 0.509, p<0.05) é o VEd, 

o que significa que ventrículos mais dilatados promovem capacidade máxima de 

consumo de oxigénio superior. O grupo N assim o indica, com valores superiores de 

VEd (estudo 1) e de VO2max (estudo 4). 
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Tabela 52. Coeficientes de correlação entre as variáveis determinadas na prova de esforço máximo 

e as variáveis de dimensão da estrutura cardíaca no grupo de atletas. VO2max – consumo máximo de 

oxigénio; R max– quociente respiratório máximo; FC max- frequência cardíaca máxima; Ve max – 

ventilação pulmonar máxima; VEd - diâmetro telediastólico do Ventrículo esquerdo; VEs - diâmetro 

telesistólico do ventrículo esquerdo; SId - espessura do septo interventricular em diástole; PPVEd - 

espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo (diástole); MVE – massa do ventrículo esquerdo; 

%MG – percentagem de massa gorda; MIG – massa isenta de gordura; MG – massa gorda. 

 VEd VEs SId PPVEd MVE 

VO2max 0.650** 0.453* n.s. n.s. 0.474* 

VO2max/Mc n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

VO2max/%MG 0.726** 0.598** n.s. n.s. 0.517** 

VO2max/MIG n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

VO2max/MG 0.566** 0.484* n.s. n.s. n.s. 

VO2max/Mc0,821 0.458* n.s. n.s. n.s. n.s. 

VO2max/Mc0,67 0.509* n.s. n.s. n.s. n.s. 

FCmax -0.420* -0.516** n.s. n.s. n.s. 

R max n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Ve max 0.476* n.s. n.s. n.s. n.s. 

Nota: *p < 0,05; **p< 0,01 

 

Podemos também verificar (tabela 52) que VEd superiores condicionam ventilações 

máximas também superiores (r = 0.476, p<0.05). A MVE relaciona-se de forma positiva 

com o VO2max absoluto (r = 0.474, p<0.05) e relativo à %MG (r = 0.517, p<0.01). 

 

Da análise da tabela 53 podemos verificar que a função sistólica do VE se relaciona 

positivamente com o desempenho em prova de esforço máximo. O consumo máximo de 

oxigénio, absoluto e relativo à %MG, à MG e ao Mc0,67 correlacionam-se positivamente  

(p<0,05) com o VS, Q, VTDVE e VTSVE, quando relacionado com a Mc, MIG e 

Mc0,821 com o VS e VTDVE (p<0,05). A ventilação máxima também apresenta 

correlação significativa com o VS, VTDVE e VTSVE (p<0,05).  

 

A F Enc correlaciona-se de forma negativa (p<0,05) com a FC no limiar anaeróbio. No 

momento em que a predominância do metabolismo aeróbio termina, indivíduos com 

maior FC têm F Enc menores. 
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A função diastólica não apresenta qualquer relação, estatisticamente significativa, com 

as variáveis de desempenho em prova de esforço. 

 

Tabela 53. Coeficientes de correlação entre as variáveis determinadas na prova de esforço máximo 

e as variáveis de função sistólica no grupo de atletas. VO2max – consumo máximo de oxigénio; R – 

quociente respiratório; FC - frequência cardíaca; Ve – ventilação pulmonar; Q - débito cardíaco; VS – 

volume sistólico; FE – fracção de ejecção; VTSVE – volume telesistólico; VTDVE – volume 

telediastólico; F Enc – fracção de encurtamento do VE. 

 FE F Enc VS Q VTDVE VTSVE 

VO2max (l/min) n.s. n.s. 0.731** 0.561** 0.710** 0.570** 

VO2max /Mc n.s. n.s. 0.417* n.s. 0.411* n.s. 

VO2max /%MG n.s. n.s. 0.742* 0.579** 0.755** 0.672** 

VO2max /MIG n.s. n.s. 0.433* n.s. 0.409* n.s. 

VO2max /MG n.s. n.s. 0.564** 0.417* 0.580** 0,.27** 

VO2max /Mc0,821 n.s. n.s. 0.540** n.s. 0.518** n.s. 

VO2max /Mc0,67 n.s. n.s. 0.593** 0.429* 0.570** 0.447* 

FCmax n.s. n.s. n.s. 0.060* 0.415* 0.461* 

R max n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Ve max n.s. n.s. 0.447* n.s. 0.478* 0.467* 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01 

 

A relação entre o tamanho do coração, nomeadamente do VE e a capacidade aeróbia 

tem sido reconhecida desde há muitos anos (Vanorschelde et al., 1993). 

 

Encontramos relações positivas entre várias dimensões e peso do ventrículo esquerdo 

(VEd, VEs e MVE) e o VO2máx  absoluto e relativo à %MG apresentando-se 

consistente com estudos anteriores onde valores elevados do VO2max estão 

relacionados com dimensões ecocardiográficas de repouso do VE superiores em adultos 

(Vanovesschelde et al., 1993; Osborne et al., 1992; George et al., 1999; Yamazaki et al., 

2000; Osborne et al., 2002; Wernshedt et al., 2002;  Akova, 2005), bem como em 

crianças e adolescentes atletas (Cubero et al., 2000; Eisenman et al., 2000; Al-Hazzaa et 

al., 2001, Saito et al., 2004; Obert et al., 2005). Os adolescentes por nós estudados com 

maiores dimensões do VE apresentam melhor funcionamento do sistema cardiovascular 
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e melhor desempenho na prova de esforço realizada, o que corrobora com os resultados 

alcançados por Petridis et al., (2003). 

 

Segundo a equação de Fick o VO2 pode ser expresso como resultado do produto entre o 

Q, ou seja o produto entre o VS e a FC, e a diferença artério–venosa de oxigénio. O 

treino desportivo diminui a FC de repouso bem como em qualquer carga submáxima 

(Adams et al., 1981; Guyton, 1991; Fox, 1993) com o aumento do tónus parasimpático 

e diminuição da actividade simpática das catecolaminas circulantes. No nosso estudo 

podemos verificar uma forte relação entre o Q e o VS com o VO2max absoluto e 

relativo não se verificando relação entre o VO2max, absoluto e relativo, e a FC máxima. 

Desta forma a FC máxima não será a responsável pelo aumento do VO2max em 

adolescentes treinados mas sim a capacidade de aumentar o VS, e logo o VS máximo, 

corroborando com estudos anteriores (Adams et al., 1981; Di Bello et al., 1995; 

Rowland et al., 1999; Rowland et al., 1999). Os factores que influenciam o VS em 

repouso são muito importantes na definição do VO2max. 

 

O VS em resposta ao exercício depende da sensibilidade cardíaca, contractibilidade 

intrínseca do miocárdio e “pós carga esquerda”. (Rowland et al., 2000) . Valores 

elevados de VSmax, obtidos em crianças, dependem de factores que influenciam o VS 

em repouso, como a hipertrofia cardíaca e o aumento da propriedade de relaxamento do 

miocardio (Nottin et al., 2002). 

 

A relação existente entre o volume de sangue que preenche o VE no final da diástole, 

VTDVE, pode avaliar a função diastólica do mesmo, e o VO2max sugere que a 

capacidade máxima de bombear do coração durante o exercício (representado pelo 

VO2max) é influenciado pela pré-carga do VE (VTDVE), já que, das variáveis 

analisadas, é a que apresenta um maior coeficiente de correlação  (r = 0,710, p<0,01). 

 

O volume de sangue que preenche o VE no final da sístole, VTSVE, pode avaliar a 

função sistólica do VE, é normalmente olhado como o índice de prestação de ejecção do 

VE, que é sabido ter pouca , ou nenhuma, influencia no VO2max em sujeitos normais. 

No entanto apresentou alguma relação com o VO2max absoluto e relativo. A não 
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existência de correlação estatisticamente significativa ente a fracção de sangue ejectada  

e o VO2max, no nosso estudo, sugere que a função sistólica, em repouso, não tem 

influência maior no VO2max e que a correlação estatisticamente significativa do 

VTSVE tem a ver com o tamanho do VE e não com a prestação de ejecção, tal como 

verificado por Harris et al., (2003). 

 

Não foram verificadas relações entre a função diastólica do VE e as variáveis de 

desempenho avaliadas, o que corrobora com os resultados alcançados por Saito et al., 

(2004). 

 

8.4. CONCLUSÃO 

 

Do estudo realizado podemos verificar que nos adolescentes atletas estudados existe 

relação entre o VO2max, absoluto e relativo, a frequência cardíaca máxima e a 

ventilação máxima, e algumas variáveis de morfologia e função sístólica do ventrículo 

esquerdo. 

 

Nos adolescentes atletas estudados as relações encontradas sugerem que o diâmetro do 

ventrículo esquerdo, em diástole e sístole, bem como a massa do mesmo são factores 

limitativos do consumo máximo de oxigénio, e logo da capacidade máxima de 

realização de esforço em aerobiose, bem como o diâmetro do VE condiciona, de forma 

inversa, a sobrecarga cardiovascular avaliada pelo trabalho cardíaco máximo (FCmáx), 

logo uma morfologia do VE superior condiciona VO2max superiores e logo 

desempenho de potência aeróbia máxima superiores. 

 

A não existência de correlação estatisticamente significativa ente a fracção de sangue 

ejectada  e o VO2max, no nosso estudo, sugere que a função sistólica, em repouso, não 

tem influência maior no VO2max e que a correlação estatisticamente significativa do 

VTSVE tem a ver com o tamanho do VE e não com a prestação de ejecção. 

 



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 156 

CAPÍTULO IX 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

 



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 157 

IX - DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

9.1. Discussão geral          158 

9.2. Conclusões          163



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 158 

9.1. DISCUSSÃO GERAL 

 

Nesta tese foi apresentado um conjunto de cinco estudos com o objectivo de avaliar 

adaptações crónicas, cardiovasculares e respiratórias, ao treino de Natação e Futebol em 

jovens atletas. A influência do exercício crónico, bem como as diferenças promovidas 

pelas distintas modalidades desportivas e consequentes cargas de treino, com duração e 

intensidade diferentes, nas dimensões e função do VE e na resposta cardiorespiratória 

máxima, a relação, e estudo alométrico, entre a dimensão do VE, função do mesmo, 

VO2max e características antropométricas e de composição corporal no grupo de atletas.  

 

A principal limitação do estudo efectuado está relacionada com o ergómetro, onde se 

aplicou o protocolo de avaliação cardiorespiratória, o tapete rolante, não específico de 

uma das modalidades avaliadas, a natação. O mesmo foi escolhido, por reproduzir um 

movimento natural de marcha e corrida, conhecido por todos os participantes, 

envolvendo uma elevada quantidade de massa muscular, permitindo alcançar a fadiga 

cardiorespiratória máxima e não, precocemente, a fadiga muscular localizada, ao 

contrário de um ergómetro especifico da natação extremamente influenciado pela 

habilidade técnica da modalidade. 

 

Na avaliação das características antropométricas e da composição corporal do grupo de 

atletas verificamos que o grupo de nadadores é significativamente mais pesado, com 

maior valor de massa isenta de gordura e maior superfície corporal, possuindo menor 

percentagem de massa gorda; o grupo de controlo, relativamente ao grupo de atletas,  

tem significativamente  maior IMC, %MG, valor de MIG e FC de repouso, assim como 

maior SC e valor de MIG que o grupo F.  Estes resultados poderão ser explicados, em 

parte, como tendo procedência  num processo mais duradouro e mais intenso de treino 

do grupo de nadadores em relação ao grupo de futebolistas, e à inexistência do mesmo 

no grupo de controlo, já que o normal processo de crescimento e desenvolvimento 

promove alterações na  composição corporal, particularmente durante a adolescência, e 

o treino regular um aumento da massa isenta de gordura, bem como um decréscimo no 

tecido adiposo dos mesmos.  
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No estudo 1 o grupo de nadadores surge com valores absolutos de dimensão do VE, em 

diástole e sístole, significativamente superiores ao grupo de futebolistas. Cinquenta por 

cento dos nadadores apresentaram dimensões do VEd superiores a 54 mm, valor 

apreciado como superior ao normal  (Devereux et al., 1984; Somauroo et al., 2001), e 

dilatação do VEd (Pelliccia et al., 1999; Alberg et al., 2004) embora, individualmente, 

nenhum nadador tenha apresentado valores de hipertrofia ventricular (Huston et al., 

1985; Maron et al., 1986; Pelliccia et al., 1993; Spirito et al., 1994; Pelliccia, 1999). 

Dilatação do VEd também foi verificada para o grupo de futebolistas (Pelliccia et al., 

1999; Alberg et al., 2004) embora com valor absoluto menor. Os atletas apresentam 

tendência para aumento excêntrico nos valores de EPR, característica mais marcante, no 

entanto, no grupo de nadadores.  

 

Com valores notavelmente próximos aos valores encontrados na literatura (de Simone G 

et al., 1992; de Simone G et al., 1995; Batterham AM et al., 1997; Batterham AM et al., 

1998) encontram-se os coeficientes de proporcionalidade por nós determinados para a 

correcção dos valores de dimensão do VE. No entanto, é de destacar que os expoentes 

por nós encontrados corrigem de forma mais eficaz os valores de dimensão do VE para 

as diferenças antropométricas e de composição corporal. 

 

A utilização da Mc indexada a um coeficiente de proporcionalidade, da literatura ou 

encontrado para cada amostra a estudar como factor de escala, poderá acontecer 

atendendo à elevada associação existente entre a Mc e as restantes variáveis de 

caracterização antropométrica e de composição corporal, assim como à clareza da sua 

medição. 

 

No nosso estudo apuramos que adolescentes atletas mais pesados, mais altos, com 

maior SC e com menor %MG apresentam valores superiores de diâmetro da cavidade 

do VE, em diástole e sístole, bem como de valor de MVE. 

 

Um acréscimo das dimensões da estrutura cardíaca e da sua massa serão promovidas 

pelo treino se considerarmos que o mesmo potencia um aumento do valor de massa 

isenta de gordura. As correlações obtidas poderão indiciar que a musculatura 
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esquelética e cardíaca podem estar interrelacionadas, logo, tal como no estudo realizado 

por Walley e colaboradores (Walley et al., 2004), o alcance da remodelação do 

ventrículo esquerdo (coração de atleta) em consequência do treino desportivo pode 

cogitar a resposta fisiológica, normal, ao aumento da MIG promovida pelo treino. 

 

No estudo 2, tal como na literatura encontrada, apesar das diferenças encontradas na 

estrutura do VE (estudo 1), não se aferiram diferenças, estatisticamente significativas, 

nas variáveis que descrevem a função sistólica do VE (Bjornstad et al., 1993; Di Bello, 

1993; Colan, 1997; Shapiro, 1997; Haykowsky et al., 1998; George at al., 1999; Miguel, 

2001; Pluim et al., 2001; Vinereaunu et al., 2001; Zakynthinos et al., 2001; D’Andrea et 

al., 2002; Gates et al., 2004; Hoogsteen et al., 2004;  Pela et al., 2004) o que poderá 

levar a concluir que não existe relação entre a geometria do coração e a função sistólica 

do VE no coração de atleta. 

 

Igualmente, como encontramos noutros estudos, não se encontraram diferenças, 

estatisticamente significativas, entre os grupos de atletas na função diastólica do VE 

(Bjornstad et al., 1993; Missault et al., 1993; Shapiro, 1997; George at al., 1999; 

Jungblut et al., 2000; Claessens et al., 2001; Pluim et al., 2001; Zakynthinos et al., 2001; 

Hoogsteen et al., 2004; Pela et al., 2004; Kasikcioglu et al., 2005). 

 

O efeito benéfico do treino regular poderá ser considerado já que os valores de função 

do VE encontrados, em ambos os grupos, são superiores aos encontrados em grupos de 

atletas e não atletas constituídos por adultos (Missault, 1993; George, 1999; Pelliccia, 

1999; Haykowsky, 2000; Pluim, 2000; Vinereanu, 2002; Hoogsteen, 2003), crianças 

(Batterham, 1998, Obert et al., 1998) e adolescentes (Pavlik, 2001) bem como em 

relação aos valores referência para adultos jovens (Futterman et al., 1998) e para adultos 

(Alberg E, 2004; Whyte GP, 2004). O que vai ao encontro de Pavlick e colaboradores 

(Pavlick et al., 2001), que sugerem que a influência efectiva do treino regular e 

organizado na função sistólica e diastólica é aguardado quando as condições do treino 

são suficientemente intensas em idades jovens e mantidas continuamente ao longo dos 

anos. Também, em consequência do treino, a alteração da %MG poderá ter permitido 

que todas as variáveis a ela indexadas se tornassem superiores no grupo N, podendo 
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deduzir que uma menor %MG poderá promover um aumento da função sistólica e 

diastólica do VE. 

 

A estrutura diferenciada do VE entre os grupos (F e N) não implicou diferenças nos 

indicadores quer da função sistólica, quer da diastólica, o que confirma a literatura 

(D'Andrea, 2002; Hoogsteen,  2004; Whyte, 2004 Arrese, 2006;  Barbier, 2006). 

 

Tal como no estudo 1 podemos verificar que indivíduos com maior dimensão e massa 

corporal apresentam VS, Q e VTDVE superiores, bem como indivíduos mais altos têm 

VS e VTDVE superiores. Esta relação corrobora com o facto de que o volume 

diastólico final, a pressão média na Aorta e a força de contracção ventrícular regulam, 

em repouso ou durante o exercício, o VS (Guyton, 1991; Fox, 1993). Bem como com o 

facto de que muitas investigações, realizadas em adultos, apontam para que a pré-carga 

ventricular seja a condição capital que pode definir os limites do VS durante o exercício 

(Vanovesschelde et al., 1993).  

 

No estudo 3, e em conformidade com os valores obtidos, podemos atestar que 

ventrículos esquerdos com diâmetro cavitário em diástole superior apresentam volumes 

sanguíneos em diástole também superiores e no final da sístole inferiores, relativamente 

a ventrículos esquerdos com dimensões cavitárias inferiores, e consequentemente VS e 

Q superiores.  

 

Um alargamento do VEd amplia a pré-carga do mesmo (PioCaso et al., 2000), 

verificado no grupo de nadadores a demonstrar dimensões do VEd estatisticamente 

superiores em relação ao grupo de futebolistas, o que promoverá um melhor 

alongamento diastólico do miocárdio, e, assim, de acordo com o mecanismo de Frank-

Starling (Pattersen, 1914), desenvolverá uma melhor função sistólica, ou seja, aumento 

do VS (Scharhag et al., 2002) .  

 

No estudo 4 os resultados por nós determinados, onde o grupo com maior carga de 

treino (grupo de nadadores) apresenta valores de VO2max superiores,  vão ao encontro 

do estudo realizado por Abernethy et al. (1996), Naughtom et al. (2000) e Yamazaki et 
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al.(2000), onde adolescente treinados apresentam valores de VO2max superiores 

relativamente a não treinados, e por  Rowland et al., (1998) e Obert et al., (2000) em 

crianças.  

 

A potência aeróbia máxima avaliada apresentou-se significativamente superior no grupo 

de nadadores, no entanto quando relativa à Mc a diferença não existe no grupo de 

atletas, apenas surge entre o grupo de nadadores e grupo de controlo. O valor máximo 

relativo (ml.kg-1.min-1) verifica-se idêntico entre os dois grupos de atletas, sendo a 

média mais elevada face a estudos anteriores quer no grupo de nadadores (Astrand, 

1952; Ikai & Kitagawa, 1972; Lange & Ghesquiere, 1972; Thiart & Wessels, 1974; 

Lange et al., 1976; Kraenbahl et al., 1978; Vaccaro & Clarke, 1978; Mayers & Gutin, 

1979; Spun et al., 1982; Bar-Or, 1983; McKay et al., 1983; Makarainen et al., 1984; 

Kraheubuhl et al., 1985; Summeragadh & Brattely, 1986; Bénéfice, 1990; Baxter-Jones 

et al., 1993; Turley & Wilmore, 1997; Rowland, 1997, 1998, 2000; Cubero et al., 2000; 

Nottin, 2002, Akova, 2005), bem como no grupo de futebolistas (Ikai & Kitagawa 1972; 

Lange & Ghesquiere, 1972; Thiart & Wissels, 1974; Lange et al., 1976; Kraenbahl et 

al., 1978; Vaccaro & Clarke 1978; Mayers & Gutin 1979; Spun et al., 1982; Bar-Or 

1983; McKay et al., 1983; Makarainen et al., 1984; Kraheubuhl et al., 1985; 

Summeragadh & Brattely 1986; Bénéfice, 1990; Turley & Wilmore, 1997; Rowland, 

1997, 1998, 2000; Cubero et al., 2000, Akova, 2005).  

 

Também verificamos que os adolescentes atletas mais pesados, mais altos e com maior 

superfície corporal têm uma capacidade de consumo, transporte e entrega de O2 superior 

com um menor trabalho cardiovascular, logo são mais eficientes. 

 

Consistentes com estudos anteriores, onde valores elevados de VO2max estão 

relacionados com dimensões ecocardiográficas de repouso do VE superiores em adultos 

(Vanovesschelde et al., 1993; Osborne et al., 1992; George et al., 1999; Yamazaki et al., 

2000; Osborne et al., 2002; Wernshedt et al., 2002;  Akova, 2005), bem como em 

crianças e adolescentes atletas (Cubero et al., 2000;Eisenman et al., 2000; Al-Hazzaa et 

al., 2001, Saito et al., 2004; Obert et al., 2005), estão as relações positivas entre várias 

dimensões e peso do ventrículo esquerdo (VEd, VEs e MVE) e o VO2máx  absoluto e 
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relativo à %MG encontradas no estudo 5, o que vem ao encontro dos resultados 

alcançados por Petridis e colaboradores (Petridis et al., 2003). Os atletas adolescentes 

por nós estudados com maiores dimensões do VE apresentam melhor funcionamento do 

sistema cardiovascular e melhor desempenho na prova de esforço realizada. 

 

Os factores que influenciam o VS em repouso são muito importantes na definição do 

VO2max, facto verificado através da forte relação entre o Q e o VS com o VO2max 

absoluto e relativo encontrada e a não aferição de uma relação entre o VO2max, 

absoluto e relativo, e a FC máxima. A FC máxima não será, deste modo, a responsável 

pelo aumento do VO2max em adolescentes treinados mas sim a capacidade de aumentar 

o VS, e logo o VS máximo, corroborando com estudos anteriores (Adams et al., 1981; 

Bello et al., 1995; Rowland et al., 1999; Rowland et al., 1999).  

 

A relação existente entre o volume de sangue que preenche o VE no final da diástole e o 

VO2max sugere que a capacidade máxima de bombear do coração durante o exercício 

(representado pelo VO2max) é influenciado pela pré-carga do VE (VTDVE), já que, das 

variáveis analisadas, é a que apresenta um maior coeficiente de correlação. 

 

O volume de sangue que preenche o VE no final da sístole é normalmente olhado como 

o índice de prestação de ejecção do VE, que é sabido ter pouca , ou nenhuma, influência 

no VO2max em sujeitos normais, no entanto apresentou alguma relação com o VO2max 

absoluto e relativo. A não existência de correlação estatisticamente significativa ente a 

fracção de sangue ejectada  e o VO2max, no nosso estudo, sugere que a função sistólica, 

em repouso, não tem influencia major no VO2max e que a correlação estatisticamente 

significativa do VTSVE tem a ver com o tamanho do VE e não com a prestação de 

ejecção, tal como verificado por Harris et al., (2003). 

 

9.2. CONCLUSÕES 

 

No nosso estudo verificamos que valores superiores de diâmetro da cavidade do VE em 

diástole e sístole bem como valor da MVE estão relacionados com adolescentes atletas 

com maior massa corporal, maior altura e com menor percentagem de massa gorda. 



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 164 

 

Considerando a elevada associação existente entre a massa corporal e as restantes 

variáveis de caracterização antropométrica e de composição corporal, bem como a 

facilidade da sua medição, será de aconselhar a sua utilização indexada ao coeficiente 

de proporcionalidade de  Gustgesell e Rambold (1990), de 0,33, ou estimado para cada 

amostra, como fizemos neste estudo. 

 

Para desenvolver adaptações cardíacas significativas, o treino desportivo necessita de 

promover uma estimulação suficiente, incluindo intensidade, duração e frequência do 

mesmo. As diferenças entre o grupo de nadadores e de futebolistas poderão estar mais 

dependentes do maior volume e grau de sistematicidade do treino aeróbio presente no 

programa de treino dos primeiros do que da ocorrência de adaptações específicas de 

sentido contrário. Na verdade, ambos os grupos surgem com um perfil hipertrófico 

excêntrico, embora mais marcado nos nadadores. 

 

Os resultados do nosso estudo apoiam a noção do efeito benéfico do exercício físico 

regular, já que os valores relativos à estrutura do VE encontrados são superiores aos 

encontrados em grupos de controlo, com preservação plena das funções sistólica e 

diastólica, mas dependem de uma lógica dose-resposta cujos contornos se conhecem 

apenas muito parcialmente, principalmente no que diz respeito aos seus limites 

superiores. 

 

O grupo de adolescentes atletas praticantes de natação apresentam valores mais 

elevados de VO2max absoluto e relativo, mesmo com a aplicação de um protocolo num 

ergómetro não especifico da modalidade, relativamente ao grupo de futebolistas. 

Verificamos uma relação forte entre a massa corporal, superfície corporal e índice de 

massa corporal com o consumo máximo de oxigénio, absoluto e relativo.  

 

As relações encontradas entre  algumas variáveis de morfologia e função sístólica do 

ventrículo esquerdo e variáveis de desempenho (potência aeróbia máxima) sugerem que 

o diâmetro do ventrículo esquerdo, em diástole e sístole, bem como o valor de massa do 

mesmo são factores limitativos do consumo máximo de oxigénio, e logo da capacidade 
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máxima de realização de esforço em aerobiose, bem como o diâmetro do VE 

condiciona, de forma inversa, a sobrecarga cardiovascular avaliada pelo trabalho 

cardíaco máximo.  

 

Por estudar fica a resposta adaptativa do ventrículo direito ao treino em jovens atletas, e 

a verificação se existe, ou não, uma alteração na relação de proporcionalidade entre o 

ventrículo esquerdo e ventrículo direito. 
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Anexo 1. Termo de autorização do encarregado de educação para a participação do seu 
educando no estudo 
 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
Eu, _______________________________________ Encarregado de Educação de 
_________________________________ praticante desportivo de ______________, 
autorizo que o meu filho/educando realize testes para avaliação da sua condição 
desportiva que incluem: analises clínicas, prova de esforço, ecocardiograma e história 
clínico - desportiva. 
 
Fui informado que dos resultados apurados me seria fornecido um relatório 
individualizado.  
 
Autorizo que os dados sejam utilizados exclusivamente para fins científicos e 
pedagógicos, omitindo-se, em qualquer circunstância, a identificação do meu educando. 
 
 
Lisboa, ___ de _________ de 2004 
 
 
________________________________________ 
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ANEXO 2. Dados absolutos relativos às variáveis antropométricas, dimensão e função 
do ventrículo esquerdo e prova de esforço máxima. 
 

Grupo Indivíduo  Idade(anos)  
Peso 
(Kg) 

Altura 
(m) IMC 

Altura 
(cm) SC %MG 

1 F 15,80185 55,2 1,69 19,33 169 1,61 9,39 
1,2 F 15,31554 53,3 1,6 20,82 160 1,54 10,79 
1,3 F 15,77719 60,8 1,79 18,98 179 1,74 10,35 
1,4 F 15,53815 68,9 1,74 22,76 174 1,82 11,3 
1,5 F 15,4192 62,9 1,71 21,51 171 1,73 12,04 
1,6 F 15,6571 57,5 1,72 19,44 172 1,66 8,95 
1,7 F 15,7308 48 1,63 18,07 163 1,47 12,04 
1,8 F 14,28674 60,2 1,66 21,85 166 1,67 13,36 
1,9 F 14,44244 53,8 1,66 19,52 166 1,58 12,63 
1,1 F 15,70066 52,1 1,74 17,21 174 1,59 12,04 
1,11 F 14,94941 62,8 1,73 20,98 173 1,74 9,83 
1,12 F 14,98891 64,3 1,82 19,41 182 1,8 9,83 
2,1 N 15,77717 75 1,81 22,89 181 1,94 11,82 
2,2 N 15,76347 68,2 1,75 22,27 175 1,82 11,16 
2,3 N 15,54475 62,1 1,68 22 174 1,73 10,57 
2,4 N 15,95479 61 1,74 20,15 168 1,69 9,32 
2,5 N 15,49041 69,4 1,78 21,9 178 1,85 8,95 
2,6 N 15,76347 68,3 1,85 19,96 185 1,87 7,85 
2,7 N 15,98767 52,9 1,67 18,97 167 1,57 9,1 
2,8 N 15,98767 54,7 1,69 19,15 169 1,6 9,24 
2,9 N 16,03538 71,5 1,79 22,32 179 1,89 8,95 
2,1 N 15,89338 58,9 1,69 20,62 169 1,66 9,83 
2,11 N 16,15831 67,4 1,78 21,27 178 1,83 7,85 
2,12 N 16,16653 61,1 1,79 19,07 179 1,74 7,7 
3,01 C 16,02852 65 1,7 22,49 170 1,75 14,39 
3,02 C 16,08058 72 1,71 24,62 171 1,84 15,34 
3,03 C 16,12008 68 1,72 22,98 172 1,8 14,32 
3,04 C 16,24451 85 1,83 25,38 183 2,07 22,33 
3,05 C 15,56688 67 1,72 22,65 172 1,79 14,39 
3,06 C 16,03674 75 1,75 24,49 175 1,9 21,45 
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Grupo Indíviduo  MG MIG Ved VEs Sid PPVEd MVE 
1 F 5,18 50,02 46 26 10 10 158,21 
1,2 F 5,75 47,55 44,6 25,7 8,7 9 127,37 
1,3 F 6,29 54,51 45 26 10 10 152,67 
1,4 F 7,79 61,11 52,5 33 11 11 223,63 
1,5 F 7,57 55,33 50 30 8,3 9,4 154,16 
1,6 F 5,15 52,35 50 30 8,2 8,5 142,89 
1,7 F 5,78 42,22 41 26,8 7,6 8,2 95,12 
1,8 F 8,04 52,16 51 32 10 10 187,42 
1,9 F 6,79 47,01 48 29,6 9,4 10 162,73 
1,1 F 6,27 45,83 48 30 8,3 9,3 142,86 
1,11 F 6,17 56,63 45 26 7,9 8,3 114,9 
1,12 F 6,32 57,98 50 29 7,8 8,1 134,11 
2,1 N 8,86 66,14 49 30 10 9 163,72 
2,2 N 7,61 60,59 55 31 8 8 159,36 
2,3 N 6,56 55,54 55 33 8 8 159,36 
2,4 N 5,68 55,32 55 31 9 9 185,24 
2,5 N 6,21 63,19 55,7 34,2 10,7 10,4 233,11 
2,6 N 5,36 62,94 53,9 33 10 9,6 200,08 
2,7 N 4,81 48,09 50 31,9 9 9 157,61 
2,8 N 5,06 49,64 51,9 32,7 8 7,6 139,57 
2,9 N 6,4 65,1 52,4 32,3 8,1 8,5 153,61 
2,1 N 5,79 53,11 53,5 32,7 9,2 8,5 172,9 
2,11 N 5,29 62,11 57 35 10,6 10,6 243,79 
2,12 N 4,71 56,39 55 35,9 7,9 7,9 156,85 
3,01 C 9,35 55,65 . . . . . 
3,02 C 11,05 60,95 . . . . . 
3,03 C 9,73 58,27 . . . . . 
3,04 C 18,98 66,02 . . . . . 
3,05 C 9,64 57,36 . . . . . 
3,06 C 16,08 58,92 . . . . . 
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Grupo Indíviduo  Fenc FE E A E/A VTDVE VTSVE 
1 F 41 71,58 0,99 0,34 2,91 95 27 
1,2 F 42 73,33 0,81 0,3 2,7 90 24 
1,3 F 41 71,58 0,99 0,35 2,83 95 27 
1,4 F 36,7 66,14 1,06 0,44 2,41 132 44,7 
1,5 F 40 70,41 0,84 0,3 2,8 121 35,8 
1,6 F 40 73,12 0,88 0,32 2,75 93 25 
1,7 F 34 63,85 0,64 0,26 2,46 73,3 26,5 
1,8 F 35 65,08 0,71 0,2 3,55 126 44 
1,9 F 38 68,22 0,98 0,34 2,88 107 34 
1,1 F 40 70,41 0,87 0,32 2,72 121 35,8 
1,11 F 41 70,25 0,85 0,29 2,93 121 36 
1,12 F 41 71,79 1,07 0,35 3,06 117 33 
2,1 N 38 67,83 0,6 0,35 1,71 115 37 
2,2 N 42 72,11 0,68 0,26 2,62 147 41 
2,3 N 38 68,28 0,92 0,36 2,56 145 46 
2,4 N 44 74,17 1 0,36 2,78 151 39 
2,5 N 38,7 68,31 0,78 0,35 2,23 151,8 48,11 
2,6 N 38,7 68,73 0,81 0,3 2,7 140,7 44 
2,7 N 36,3 65,82 0,84 0,32 2,63 118,8 40,6 
2,8 N 36,9 66,56 0,68 0,21 3,24 128,9 43,1 
2,9 N 38,3 68,21 0,89 0,38 2,34 131,8 41,9 
2,1 N 38,7 69,17 1,03 0,29 3,55 135,9 41,9 
2,11 N 37 66,87 0,67 0,37 1,81 163 54 
2,12 N 35 63,51 0,76 0,3 2,53 148 54 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Grupo Indíviduo  VS Q FCr 
VO2max 
ml/kg/min  VO2max/ml/min  VO2max/l/min  Ve max 

1 F 68 4,22 62 64,96 3586 3,59 135,8 
1,2 F 66 3,7 56 60,6 3230 3,23 146,6 
1,3 F 68 3,54 52 53,07 3227 3,23 164,5 
1,4 F 87,3 4,54 52 64,54 4447 4,45 142,9 
1,5 F 85,2 4,52 53 62,78 3949 3,95 147,3 
1,6 F 68 3,6 53 53,15 3056 3,06 148,7 
1,7 F 46,8 3,09 66 38,91 1868 1,87 136 
1,8 F 82 4,43 54 50,12 3017 3,02 159,2 
1,9 F 73 4,16 57 72,22 3885 3,89 139,8 
1,1 F 85,2 4,69 55 66,29 3452 3,45 129,1 
1,11 F 85 4,59 54 63,83 4008 4,01 155,5 
1,12 F 84 4,37 52 59,48 3825 3,83 159,5 
2,1 N 78 4,52 58 58,9 4005 4,42 169,3 
2,2 N 106 5,3 50 69,46 5418 4,74 188,1 
2,3 N 99 5,35 54 67,91 4210 4,22 170,3 
2,4 N 112 5,49 49 69,85 4261 4,26 167 
2,5 N 103,69 6,64 64 63,22 4571 4,39 137 
2,6 N 96,7 4,64 48 50,15 3425 4,1 161,6 
2,7 N 78,2 4,69 60 76,97 4072 3,65 153,2 
2,8 N 85,8 4,8 56 70,17 3838 3,84 209,1 
2,9 N 89,9 5,75 64 50,1 3582 4,11 131,5 
2,1 N 94 6,02 64 51,01 3004 3,42 164,3 
2,11 N 109 5,45 50 65,85 4438 4,44 188,6 
2,12 N 94 4,61 49 72,22 4412 4,41 184,6 
3,01 C . . 58 56,58 3677,58 . 113,38 
3,02 C . . 64 60,89 4384,2 . 126,3 
3,03 C . . 66 53,81 3659,02 . 138,39 
3,04 C . . 68 46,99 3994,19 . 121,17 
3,05 C . . 66 55,64 3728,14 . 116,29 
3,06 C . . 68 40,93 3069,63 . 123,16 
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Grupo Indíviduo  Fcmax Rmax VO2 LV Ve LV FC LV R LV EPR 
1 F 228 1,52 3586 130,5 184 1,01 0,43 
1,2 F 215 1,5 2239 72,8 174 0,91 0,4 
1,3 F 230 1,2 3004 105,6 184 0,89 0,44 
1,4 F 197 1,54 4447 118,7 175 1,06 0,42 
1,5 F 192 1,58 2841 80,7 163 0,92 0,35 
1,6 F 193 1,41 2981 130,2 192 1,1 0,33 
1,7 F 207 1,57 1868 67,8 170 0,86 0,39 
1,8 F 206 1,39 3017 105,9 192 0,96 0,39 
1,9 F 198 1,41 3455 137,6 183 0,94 0,4 
1,1 F 204 1,53 570 17 104 0,82 0,37 
1,11 F 194 1,55 4008 141,5 191 1,08 0,36 
1,12 F 207 1,44 773 22,3 115 0,83 0,32 
2,1 N 179 1,56 2616 72,6 147 0,98 0,39 
2,2 N 206 1,42 3929 93 189 0,89 0,29 
2,3 N 196 1,65 2774 75,4 150 0,93 0,29 
2,4 N 204 1,46 946 24,1 64 0,77 0,33 
2,5 N 202 1,37 3251 73,9 176 0,95 0,38 
2,6 N 203 1,44 3327 126,1 194 0,95 0,36 
2,7 N 207 1,44 4072 135,5 190 0,94 0,36 
2,8 N 205 1,37 3055 110,5 179 0,93 0,3 
2,9 N 187 1,27 3004 123 181 1,05 0,32 
2,1 N 189 1,36 2370 137,6 188 0,95 0,33 
2,11 N 191 1,47 4438 186,4 187 1,01 0,37 
2,12 N 196 1,55 2918 87,4 174 0,89 0,29 
3,01 C 190 1,06 . . . . . 
3,02 C 201 1,17 . . . . . 
3,03 C 203 1,15 . . . . . 
3,04 C 203 1,7 . . . . . 
3,05 C 208 1,08 . . . . . 
3,06 C 204 1,23 . . . . . 
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ANEXO 3. Dados  das variáveis antropométricas, dimensão e função do ventrículo 
esquerdo e prova de esforço máxima, relativos à Mc 
 

Indivíduo  Grupo 
Peso 
(Kg) Ved/McE  VEs/McE Sid/McE  MVE/McE PPVEd/McE Fenc/McE  

1 F 55,2 8,1 6,11 2,39 2,12 5,08 66,86 
1,2 F 53,3 7,97 6,12 2,1 1,77 4,6 68,54 
1,3 F 60,8 7,6 5,9 2,31 1,85 4,99 66,75 
1,4 F 68,9 8,4 7,16 2,43 2,36 5,38 61,54 
1,5 F 62,9 8,32 6,73 1,89 1,8 4,67 65,63 
1,6 F 57,5 8,65 6,95 1,93 1,83 4,29 68,25 
1,7 F 48 7,67 6,63 1,91 1,48 4,26 59,78 
1,8 F 60,2 8,65 7,29 2,32 2,29 5 60,7 
1,9 F 53,8 8,55 7,02 2,27 2,24 5,1 63,76 
1,1 F 52,1 8,67 7,2 2,02 2,04 4,77 65,84 
1,11 F 62,8 7,49 5,83 1,8 1,34 4,12 65,47 
1,12 F 64,3 8,24 6,45 1,76 1,53 4,01 66,89 
2,1 N 75 7,56 6,31 2,14 1,58 4,34 63,03 
2,2 N 68,2 8,84 6,75 1,77 1,7 3,92 67,11 
2,3 N 62,1 9,2 7,43 1,83 1,88 3,98 63,65 
2,4 N 61 9,28 7,03 2,07 2,23 4,49 69,17 
2,5 N 69,4 8,88 7,4 2,36 2,44 5,08 63,56 
2,6 N 68,3 8,66 7,18 2,21 2,13 4,7 63,97 
2,7 N 52,9 8,97 7,61 2,18 2,21 4,6 61,53 
2,8 N 54,7 9,18 7,71 1,92 1,89 3,86 62,19 
2,9 N 71,5 8,25 6,92 1,76 1,56 4,13 63,43 
2,1 N 58,9 9,16 7,51 2,15 2,16 4,27 64,54 
2,11 N 67,4 9,21 7,65 2,36 2,64 5,2 62,25 
2,12 N 61,1 9,27 8,13 1,82 1,89 3,94 59,22 
3,01 C   . . . . . . 
3,02 C   . . . . . . 
3,03 C   . . . . . . 
3,04 C   . . . . . . 
3,05 C   . . . . . . 
3,06 C   . . . . . . 
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Indivíduo  Grupo FEJ/McE  E/McE A/McE (E/A)/McE  VTDVE/McE VTSVE/McE VS/McE 
1 F 66,86 1,55 0,03 50,43 1,36 0,41 0,91 
1,2 F 68,54 1,26 0,03 45,61 1,34 0,38 0,92 
1,3 F 66,75 1,57 0,03 52,47 1,23 0,37 0,82 
1,4 F 61,54 1,7 0,03 48,85 1,49 0,54 0,92 
1,5 F 65,63 1,34 0,03 53,21 1,51 0,47 0,99 
1,6 F 68,25 1,39 0,03 49,03 1,27 0,36 0,87 
1,7 F 59,78 0,99 0,03 38,6 1,22 0,47 0,73 
1,8 F 60,7 1,12 0,02 65,39 1,64 0,61 1 
1,9 F 63,76 1,53 0,03 49,02 1,57 0,53 1 
1,1 F 65,84 1,35 0,03 45,19 1,84 0,58 1,21 
1,11 F 65,47 1,35 0,02 55,64 1,51 0,48 0,99 
1,12 F 66,89 1,71 0,03 59,01 1,42 0,43 0,95 
2,1 N 63,03 0,97 0,03 36,92 1,19 0,41 0,75 
2,2 N 67,11 1,09 0,02 52,64 1,68 0,5 1,13 
2,3 N 63,65 1,46 0,03 48,13 1,83 0,62 1,16 
2,4 N 69,17 1,58 0,03 51,65 1,94 0,53 1,34 
2,5 N 63,56 1,25 0,03 45,42 1,7 0,58 1,08 
2,6 N 63,97 1,3 0,02 54,4 1,61 0,53 1,03 
2,7 N 61,53 1,31 0,03 44,11 1,78 0,64 1,09 
2,8 N 62,19 1,06 0,02 55,72 1,86 0,66 1,16 
2,9 N 63,43 1,44 0,03 48,75 1,43 0,49 0,91 
2,1 N 64,54 1,63 0,03 64,42 1,81 0,59 1,17 
2,11 N 62,25 1,07 0,03 36,15 1,89 0,67 1,17 
2,12 N 59,22 1,2 0,03 47,16 1,9 0,74 1,13 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Indivíduo  Grupo Q/McE FCr/McE  VO2max/Mc  
VO2 
LV/Mc VO2max/McE  VO2max/Mce VEd/Mc0,33

1 F 0,15 161,7 64,96 64,96 133,19 244,07 12,24 
1,2 F 0,13 144,84 60,6 42 123,47 225,06 12,01 
1,3 F 0,11 138,79 53,07 49,41 110,72 205,87 11,6 
1,4 F 0,13 143 64,54 64,54 137,69 260,89 12,99 
1,5 F 0,14 142,61 62,78 45,17 131,76 246,26 12,75 
1,6 F 0,12 139,58 53,15 51,85 109,77 202,38 13,13 
1,7 F 0,12 166,48 38,91 38,91 77,82 139,62 11,43 
1,8 F 0,14 143,79 50,12 50,12 104,36 193,75 13,19 
1,9 F 0,15 147,75 72,22 64,22 147,37 269,01 12,88 
1,1 F 0,17 141,48 66,29 10,94 134,45 244,22 13,02 
1,11 F 0,14 145,25 63,83 63,83 133,91 250,2 11,48 
1,12 F 0,13 140,66 59,48 12,02 125,34 235,03 12,65 
2,1 N 0,12 162,77 58,9 38,48 115,66 221,98 11,79 
2,2 N 0,15 137,17 69,46 50,38 169,16 320,04 13,65 
2,3 N 0,17 144,86 67,91 44,74 141,96 264,8 14,08 
2,4 N 0,18 130,89 69,85 15,52 145,8 271,23 14,16 
2,5 N 0,19 176,31 63,22 44,96 140,69 266,87 13,75 
2,6 N 0,14 131,72 50,15 48,72 106,81 202,12 13,37 
2,7 N 0,17 154,9 76,97 76,97 156,62 285,16 13,5 
2,8 N 0,17 145,74 70,17 55,86 143,62 262,82 13,86 
2,9 N 0,16 177,57 50,1 42,01 107,58 204,99 12,81 
2,1 N 0,2 169,53 51,01 40,24 105,79 195,76 13,94 
2,11 N 0,16 136,78 65,85 65,85 139,91 264,23 14,2 
2,12 N 0,15 130,94 72,22 47,76 150,76 280,54 14,16 
3,01 C . . 56,58 . . 224,34 . 
3,02 C . . 60,89 . . 249,73 . 
3,03 C . . 53,81 . . 216,56 . 
3,04 C . . 46,99 . . 203,57 . 
3,05 C . . 55,64 . . 222,85 . 
3,06 C . . 40,93 . . 170,14 . 
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Indivíduo  Grupo VEs/Mc0,33  Sid/Mc0,33  PPVEd/Mc0,33 
1 F 6,92 2,66 2,66 
1,2 F 6,92 2,34 2,42 
1,3 F 6,7 2,58 2,58 
1,4 F 8,16 2,72 2,72 
1,5 F 7,65 2,12 2,4 
1,6 F 7,88 2,15 2,23 
1,7 F 7,47 2,12 2,29 
1,8 F 8,28 2,59 2,59 
1,9 F 7,95 2,52 2,68 
1,1 F 8,14 2,25 2,52 
1,11 F 6,63 2,02 2,12 
1,12 F 7,34 1,97 2,05 
2,1 N 7,22 2,41 2,17 
2,2 N 7,7 1,99 1,99 
2,3 N 8,45 2,05 2,05 
2,4 N 7,98 2,32 2,32 
2,5 N 8,44 2,64 2,57 
2,6 N 8,19 2,48 2,38 
2,7 N 8,61 2,43 2,43 
2,8 N 8,73 2,14 2,03 
2,9 N 7,89 1,98 2,08 
2,1 N 8,52 2,4 2,21 
2,11 N 8,72 2,64 2,64 
2,12 N 9,24 2,03 2,03 
3,01 C . . . 
3,02 C . . . 
3,03 C . . . 
3,04 C . . . 
3,05 C . . . 
3,06 C . . . 
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ANEXO 4. Dados  das variáveis antropométricas, dimensão e função do ventrículo 
esquerdo e prova de esforço máxima, relativos à SC 
 
Individuo  Grupo SC Ved/SC VEs/SC Sid/SC PPVEd/SC  MVE/SC Fenc/SC 
1 F 1,61 28,58 16,15 6,21 6,21 98,28 25,47 
1,2 F 1,54 28,98 16,7 5,65 5,85 82,75 27,29 
1,3 F 1,74 25,88 14,95 5,75 5,75 87,81 23,58 
1,4 F 1,82 28,77 18,08 6,03 6,03 122,55 20,11 
1,5 F 1,73 28,93 17,36 4,8 5,44 89,19 23,14 
1,6 F 1,66 30,17 18,1 4,95 5,13 86,21 24,13 
1,7 F 1,47 27,81 18,18 5,16 5,56 64,52 23,06 
1,8 F 1,67 30,61 19,21 6 6 112,49 21,01 
1,9 F 1,58 30,48 18,79 5,97 6,35 103,32 24,13 
1,1 F 1,59 30,25 18,91 5,23 5,86 90,03 25,21 
1,11 F 1,74 25,9 14,97 4,55 4,78 66,14 23,6 
1,12 F 1,8 27,73 16,08 4,33 4,49 74,38 22,74 
2,1 N 1,94 25,23 15,45 5,15 4,63 84,31 19,57 
2,2 N 1,82 30,21 17,03 4,39 4,39 87,52 23,07 
2,3 N 1,73 31,75 19,05 4,62 4,62 91,98 21,93 
2,4 N 1,69 32,6 18,37 5,33 5,33 109,79 26,08 
2,5 N 1,85 30,07 18,46 5,78 5,61 125,84 20,89 
2,6 N 1,87 28,77 17,61 5,34 5,12 106,79 20,66 
2,7 N 1,57 31,92 20,36 5,75 5,75 100,61 23,17 
2,8 N 1,6 32,39 20,41 4,99 4,74 87,1 23,03 
2,9 N 1,89 27,79 17,13 4,3 4,51 81,47 20,31 
2,1 N 1,66 32,17 19,67 5,53 5,11 103,98 23,27 
2,11 N 1,83 31,22 19,17 5,81 5,81 133,55 20,27 
2,12 N 1,74 31,55 20,6 4,53 4,53 89,99 20,08 
3,01 C 1,75 . . . . . . 
3,02 C 1,84 . . . . . . 
3,03 C 1,8 . . . . . . 
3,04 C 2,07 . . . . . . 
3,05 C 1,79 . . . . . . 
3,06 C 1,9 . . . . . . 
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Individuo  Grupo FE/SC E/SC A/SC (E/A)SC VTDVE/SC  VTSVE/SC Q/SC 
1 F 44,47 0,61 0,21 1,81 59,01 16,77 2,62 
1,2 F 47,65 0,53 0,19 1,75 58,47 15,59 2,4 
1,3 F 41,17 0,57 0,2 1,63 54,64 15,53 2,03 
1,4 F 36,24 0,58 0,24 1,32 72,33 24,49 2,49 
1,5 F 40,74 0,49 0,17 1,62 70 20,71 2,61 
1,6 F 44,11 0,53 0,19 1,66 56,11 15,08 2,17 
1,7 F 43,31 0,43 0,18 1,67 49,72 17,98 2,1 
1,8 F 39,06 0,43 0,12 2,13 75,63 26,41 2,66 
1,9 F 43,32 0,62 0,22 1,83 67,93 21,59 2,64 
1,1 F 44,37 0,55 0,2 1,71 76,25 22,56 2,95 
1,11 F 40,44 0,49 0,17 1,69 69,65 20,72 2,64 
1,12 F 39,82 0,59 0,19 1,7 64,89 18,3 2,42 
2,1 N 34,93 0,31 0,18 0,88 59,22 19,05 2,33 
2,2 N 39,6 0,37 0,14 1,44 80,73 22,52 2,91 
2,3 N 39,41 0,53 0,21 1,48 83,69 26,55 3,09 
2,4 N 43,96 0,59 0,21 1,65 89,5 23,12 3,25 
2,5 N 36,87 0,42 0,19 1,2 81,95 25,97 3,58 
2,6 N 36,68 0,43 0,16 1,44 75,1 23,49 2,48 
2,7 N 42,02 0,54 0,2 1,68 75,84 25,92 3 
2,8 N 41,54 0,42 0,13 2,02 80,44 26,9 3 
2,9 N 36,18 0,47 0,2 1,24 69,9 22,22 3,05 
2,1 N 41,6 0,62 0,17 2,14 81,73 25,2 3,62 
2,11 N 36,63 0,37 0,2 0,99 89,29 29,58 2,99 
2,12 N 36,44 0,44 0,17 1,45 84,91 30,98 2,64 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Individuo  Grupo MVE/SC  Ved/SC0,5 Ved/SC0,5 Sid/SC0,5  PPVEd/SC0,5 Ved/SCE VEs/SCE 
1 F 1,27 32,78 27,22 15,38 5,92 33,31 19,69 
1,2 F 1,24 31,1 27,88 16,06 5,44 33,29 19,98 
1,3 F 1,32 26,62 25,14 14,53 5,59 30,93 18,82 
1,4 F 1,35 42,45 30,17 18,97 6,32 34,92 23,22 
1,5 F 1,31 30,83 29,24 17,54 4,85 34,5 21,79 
1,6 F 1,29 28,08 29,07 17,44 4,77 35,5 22,33 
1,7 F 1,21 21,96 25,15 16,44 4,66 31,51 21,36 
1,8 F 1,29 40,97 30,72 19,28 6,02 36,08 23,75 
1,9 F 1,26 35,58 28,92 17,83 5,66 35,28 22,7 
1,1 F 1,26 27,12 27,59 17,24 4,77 35,1 22,91 
1,11 F 1,32 22,19 26,01 15,03 4,57 30,95 18,83 
1,12 F 1,34 22,25 27,47 15,93 4,29 33,53 20,55 
2,1 N 1,39 27,61 27,07 16,57 5,52 31,25 20,36 
2,2 N 1,35 29,73 31,43 17,71 4,57 36,64 21,85 
2,3 N 1,32 33,61 32,74 19,64 4,76 37,89 23,94 
2,4 N 1,3 35,16 31,61 17,82 5,17 38,58 22,84 
2,5 N 1,36 41,33 31,29 19,21 6,01 36,67 23,86 
2,6 N 1,37 31,6 29,14 17,84 5,41 35,22 22,87 
2,7 N 1,25 33,84 29,94 19,1 5,39 36,88 24,54 
2,8 N 1,27 28,92 30,71 19,35 4,73 37,7 24,83 
2,9 N 1,37 26,78 29,27 18,04 4,53 34,09 22,3 
2,1 N 1,29 35,82 31,66 19,35 5,44 37,9 24,3 
2,11 N 1,35 43,23 32,02 19,66 5,96 37,9 24,63 
2,12 N 1,32 27,35 30,73 20,06 4,41 37,74 25,95 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
 



 

 202 

 
Individuo  Grupo SI/SCE MVE/SCE  PPVEd/SCE Fenc/SCE FE/SCE E/SCE A/SCE 
1 F 7,83 72,71 8,97 38,91 70,9 1,06 0,21 
1,2 F 6,97 62,99 8,15 40,05 72,7 0,86 0,19 
1,3 F 7,52 61,87 8,81 38,58 70,79 1,07 0,2 
1,4 F 8,07 83,74 9,58 34,35 65,35 1,15 0,24 
1,5 F 6,26 63,07 8,29 37,66 69,65 0,91 0,17 
1,6 F 6,32 62,61 7,57 37,84 72,38 0,94 0,19 
1,7 F 6,22 50,47 7,5 32,58 63,35 0,68 0,18 
1,8 F 7,69 81,43 8,9 33,09 64,42 0,76 0,12 
1,9 F 7,44 77,5 9,01 36,15 67,61 1,04 0,22 
1,1 F 6,54 67,21 8,37 38,02 69,77 0,93 0,2 
1,11 F 5,94 46,63 7,31 38,58 69,48 0,92 0,17 
1,12 F 5,76 51,22 7,08 38,43 70,95 1,16 0,19 
2,1 N 7,11 55,39 7,73 35,32 66,93 0,66 0,18 
2,2 N 5,88 59,89 6,97 39,32 71,25 0,74 0,14 
2,3 N 6,03 64,96 7,05 35,77 67,53 0,99 0,21 
2,4 N 6,87 78,84 7,98 41,54 73,4 1,08 0,21 
2,5 N 7,79 85,18 9,03 36,16 67,47 0,85 0,19 
2,6 N 7,24 71,77 8,31 36,12 67,87 0,88 0,16 
2,7 N 7,14 75,73 8,12 34,55 65,24 0,89 0,2 
2,8 N 6,28 64,62 6,82 35,03 65,94 0,73 0,13 
2,9 N 5,84 54,53 7,35 35,72 67,35 0,97 0,2 
2,1 N 7,08 75,36 7,57 36,59 68,47 1,11 0,17 
2,11 N 7,77 91,24 9,24 34,63 66,07 0,73 0,2 
2,12 N 5,93 63,31 6,96 32,92 62,81 0,82 0,17 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Individuo  Grupo (E/A)SCE  VTDVE/SCE VTSVE/SCE VS/SCE Q/SCE FCr/SCE 
1 F 5,01 43,06 12,27 39,52 2,99 75,72 
1,2 F 4,41 43,95 11,75 40,37 2,71 67,12 
1,3 F 5,31 37,88 10,8 36,2 2,38 65,6 
1,4 F 4,78 48,57 16,51 43,98 2,95 66,95 
1,5 F 5,23 48,73 14,46 45,66 3,05 66,7 
1,6 F 4,89 40,16 10,83 38,22 2,51 65,53 
1,7 F 3,83 38,45 13,93 30,07 2,34 77,69 
1,8 F 6,35 53,94 18,89 45,82 3,07 66,91 
1,9 F 4,84 50,29 16,02 43,49 3 68,98 
1,1 F 4,6 56,17 16,66 50,33 3,36 66,77 
1,11 F 5,5 48,32 14,42 45,29 3,09 68,1 
1,12 F 5,99 43,93 12,43 42,9 2,86 66,61 
2,1 N 3,65 38,17 12,33 36,6 2,81 76,64 
2,2 N 5,18 54,3 15,2 53,53 3,44 64,31 
2,3 N 4,78 58,17 18,51 52,91 3,6 68,02 
2,4 N 5,04 63,3 16,4 61,69 3,77 61,04 
2,5 N 4,5 54,49 17,33 51,35 4,26 82,91 
2,6 N 5,52 49,56 15,56 47,27 2,96 62,48 
2,7 N 4,38 56,34 19,31 46,88 3,4 72,45 
2,8 N 5,54 58,87 19,74 50,12 3,42 68,26 
2,9 N 4,83 45,94 14,66 43,63 3,65 83,53 
2,1 N 6,34 58,37 18,05 52,65 4,17 79,24 
2,11 N 3,6 59,95 19,93 54,88 3,54 64,38 
2,12 N 4,77 58,78 21,52 49,89 3,09 61,88 
3,01 C . . . . . . 
3,02 C . . . . . . 
3,03 C . . . . . . 
3,04 C . . . . . . 
3,05 C . . . . . . 
3,06 C . . . . . . 
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ANEXO 5. Dados  das variáveis antropométricas, dimensão e função do ventrículo 
esquerdo e prova de esforço máxima, relativos à composição corporal 
 
Individuo  Grupo %MG MG MIG Ved/MGE  VEs/MGE SId/MGE MVE/MGE 
1 F 9,39 5,18 50,02 81,07 45,82 10,7 378,97 
1,2 F 10,79 5,75 47,55 81,41 46,91 9,34 322,04 
1,3 F 10,35 6,29 54,51 81,27 46,96 10,73 379,78 
1,4 F 11,3 7,79 61,11 96,96 60,95 11,83 575,8 
1,5 F 12,04 7,57 55,33 93,83 56,3 8,94 406,8 
1,6 F 8,95 5,15 52,35 87,05 52,23 8,76 335,9 
1,7 F 12,04 5,78 42,22 76,94 50,29 8,19 251,01 
1,8 F 13,36 8,04 52,16 98,27 61,66 10,81 515,08 
1,9 F 12,63 6,79 47,01 91,17 56,22 10,14 437,47 
1,1 F 12,04 6,27 45,83 90,08 56,3 8,94 376,98 
1,11 F 9,83 6,17 56,63 80,23 46,36 8,46 280,18 
1,12 F 9,83 6,32 57,98 89,15 51,71 8,35 327,04 
2,1 N 11,82 8,86 66,14 91,52 56,04 10,77 428,93 
2,2 N 11,16 7,61 60,59 101,24 57,07 8,6 408,21 
2,3 N 10,57 6,56 55,54 99,87 59,92 8,59 399,68 
2,4 N 9,32 5,68 55,32 96,74 54,52 9,62 442,34 
2,5 N 8,95 6,21 63,19 96,98 59,54 11,43 547,98 
2,6 N 7,85 5,36 62,94 90,77 55,58 10,64 446,83 
2,7 N 9,1 4,81 48,09 87,41 55,77 9,62 372,86 
2,8 N 9,24 5,06 49,64 91,1 57,4 8,55 332,25 
2,9 N 8,95 6,4 65,1 91,23 56,24 8,65 361,11 
2,1 N 9,83 5,79 53,11 95,39 58,3 9,85 421,63 
2,11 N 7,85 5,29 62,11 95,99 58,94 11,28 544,46 
2,12 N 7,7 4,71 56,39 92,18 60,17 8,4 347,72 
3,01 C 14,39 9,35 55,65 . . . . 
3,02 C 15,34 11,05 60,95 . . . . 
3,03 C 14,32 9,73 58,27 . . . . 
3,04 C 22,33 18,98 66,02 . . . . 
3,05 C 14,39 9,64 57,36 . . . . 
3,06 C 21,45 16,08 58,92 . . . . 
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Individuo  Grupo PPVRd/MGE  Fenc/MGE FEJ/MGE E/MGE A/MGE (E/A)/MGE VTDVE/MGE 
1 F 12,07 39,56 71,26 1,1 0,6 1,82 295,73 
1,2 F 10,99 40,43 72,99 0,91 0,55 1,64 300,56 
1,3 F 12,17 39,5 71,25 1,1 0,64 1,73 310,62 
1,4 F 13,49 35,3 65,82 1,19 0,82 1,45 451,36 
1,5 F 11,58 38,44 70,06 0,94 0,57 1,66 427,18 
1,6 F 10,22 38,62 72,8 0,98 0,56 1,74 282,53 
1,7 F 10,11 32,67 63,53 0,72 0,49 1,46 258,78 
1,8 F 12,43 33,58 64,74 0,8 0,39 2,06 468,98 
1,9 F 12,37 36,49 67,88 1,1 0,65 1,69 387 
1,1 F 11,46 38,44 70,06 0,98 0,61 1,61 427,18 
1,11 F 10,06 39,53 69,93 0,95 0,52 1,81 385,53 
1,12 F 9,81 39,53 71,47 1,19 0,63 1,89 372,78 
2,1 N 11,07 36,53 67,49 0,67 0,66 1,02 402,21 
2,2 N 9,8 40,41 71,76 0,76 0,48 1,58 499,33 
2,3 N 9,75 36,59 67,95 1,03 0,66 1,56 479,19 
2,4 N 10,86 42,46 73,84 1,11 0,64 1,74 468,18 
2,5 N 12,5 37,37 68,01 0,86 0,61 1,41 461,15 
2,6 N 11,41 37,45 68,45 0,89 0,51 1,75 399,87 
2,7 N 10,83 35,04 65,53 0,93 0,56 1,65 363,9 
2,8 N 9,16 35,61 66,27 0,75 0,37 2,03 398,06 
2,9 N 10,22 36,98 67,91 0,99 0,67 1,48 400,4 
2,1 N 10,3 37,31 68,85 1,15 0,52 2,2 433 
2,11 N 12,6 35,8 66,6 0,74 0,63 1,17 463,25 
2,12 N 9,38 33,88 63,25 0,84 0,51 1,65 416,61 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Individuo  Grupo VTSVE/MGE  VS/MG FCr/MGE Q/MGE Ved/MIGE VEs/MIGE SId/MIGE 
1 F 84,05 210,73 47,49 10,03 8,19 6,04 2,76 
1,2 F 80,15 219,37 42,2 9,28 8,12 6,09 2,44 
1,3 F 88,28 221,3 39,38 8,73 7,72 5,85 2,68 
1,4 F 152,85 297,07 38,97 11,6 8,56 7,12 2,84 
1,5 F 126,39 299,3 39,42 11,83 8,52 6,71 2,22 
1,6 F 75,95 205,67 40,83 8,42 8,73 6,85 2,23 
1,7 F 93,56 164,4 49,09 8,09 7,87 6,63 2,22 
1,8 F 163,77 303,63 39,67 12,08 8,92 7,32 2,72 
1,9 F 122,97 262,69 42,15 11,1 8,79 7,04 2,65 
1,1 F 126,39 299,3 40,91 12,27 8,89 7,2 2,36 
1,11 F 114,7 269,59 41,14 11,12 7,59 5,77 2,09 
1,12 F 105,14 266,42 39,62 10,58 8,34 6,38 2,05 
2,1 N 129,41 271,46 43,23 11,76 7,72 6,28 2,52 
2,2 N 139,27 358,33 37,53 13,48 9 6,71 2,07 
2,3 N 152,02 325,63 40,79 13,31 9,35 7,38 2,13 
2,4 N 120,92 345,71 37,57 13,02 9,37 6,94 2,4 
2,5 N 146,15 313,62 49,31 15,5 8,95 7,28 2,74 
2,6 N 125,05 273,69 37,56 10,3 8,67 7,04 2,56 
2,7 N 124,36 238,48 46,14 11,03 9,06 7,52 2,52 
2,8 N 133,1 263,78 42,98 11,36 9,27 7,62 2,21 
2,9 N 127,29 271,91 49,31 13,44 8,31 6,8 2,05 
2,1 N 133,5 298,13 48,76 14,57 9,28 7,43 2,49 
2,11 N 153,47 308,51 39,13 12,1 9,23 7,5 2,72 
2,12 N 152,01 263,52 38,43 10,15 9,29 7,98 2,1 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Individuo  Grupo MVE/MIGE  PPVRd/MIGE Fenc/MIGE FEJ/MIGE E/MIGE A/MIGE (E/A)/MIGE 
1 F 2,63 5,9 53,17 66,71 3,57 1,39 42,63 
1,2 F 2,23 5,34 54,68 68,41 3,06 1,13 38,18 
1,3 F 2,32 5,83 52,82 66,61 3,87 1,4 43,93 
1,4 F 3,02 6,31 48,38 61,42 5,21 1,51 40,47 
1,5 F 2,31 5,47 51,9 65,51 3,35 1,19 43,94 
1,6 F 2,27 4,98 54,12 68,09 3,45 1,24 41,55 
1,7 F 1,89 4,95 48,04 59,69 2,47 0,88 32,09 
1,8 F 2,98 5,86 48,19 60,61 2,15 1 53,49 
1,9 F 2,89 5,95 50,92 63,66 3,44 1,36 40,44 
1,1 F 2,6 5,55 52,65 65,73 3,19 1,21 37,49 
1,11 F 1,68 4,81 51,69 65,32 3,28 1,2 46,73 
1,12 F 1,91 4,68 52,73 66,74 4,02 1,52 49,54 
2,1 N 2,03 5,11 49,32 62,9 4,35 0,86 30,4 
2,2 N 2,17 4,6 52,79 66,97 3,06 0,97 43,68 
2,3 N 2,38 4,65 50,31 63,51 4,03 1,3 40,2 
2,4 N 2,77 5,24 54,67 69 4,02 1,41 43,58 
2,5 N 3,04 5,94 49,84 63,39 4,23 1,11 38,31 
2,6 N 2,62 5,49 50,17 63,79 3,62 1,16 46,28 
2,7 N 2,73 5,34 49,04 61,39 3,28 1,17 37,41 
2,8 N 2,34 4,49 49,47 62,05 2,19 0,95 47,17 
2,9 N 1,94 4,84 49,66 63,27 4,67 1,27 41,09 
2,1 N 2,7 4,97 51,14 64,4 3,16 1,45 54,19 
2,11 N 3,23 6,07 48,86 62,08 4,42 0,96 30,76 
2,12 N 2,3 4,58 46,75 59,07 3,39 1,08 40,28 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Individuo  Grupo VTDVE/MIGE  VTSVE/MIGE VS/MIG Q/MIGE FCr/MIGE VEd/MIG0,33 VEd/MIG0,33
1 F 1,52 0,46 1,01 0,16 157,32 12,65 7,15 
1,2 F 1,52 0,43 1,04 0,15 140,39 12,47 7,19 
1,3 F 1,39 0,42 0,92 0,12 134,67 12,03 6,95 
1,4 F 1,71 0,62 1,05 0,15 138,39 13,51 8,49 
1,5 F 1,74 0,55 1,14 0,16 137,75 13,3 7,98 
1,6 F 1,42 0,41 0,97 0,13 135,95 13,54 8,13 
1,7 F 1,4 0,54 0,84 0,13 160,85 11,92 7,79 
1,8 F 1,93 0,72 1,17 0,16 138,39 13,83 8,68 
1,9 F 1,83 0,62 1,16 0,17 142,51 13,47 8,31 
1,1 F 2,12 0,67 1,4 0,19 136,68 13,59 8,49 
1,11 F 1,7 0,54 1,11 0,16 141,13 11,88 6,86 
1,12 F 1,6 0,49 1,07 0,15 136,67 13,09 7,59 
2,1 N 1,37 0,48 0,86 0,14 157,29 12,29 7,52 
2,2 N 1,92 0,58 1,29 0,17 132,8 14,2 8 
2,3 N 2,08 0,71 1,32 0,19 140,48 14,61 8,77 
2,4 N 2,17 0,6 1,5 0,19 127,35 14,63 8,25 
2,5 N 1,9 0,65 1,2 0,21 171,68 14,18 8,71 
2,6 N 1,77 0,59 1,13 0,14 128,64 13,74 8,41 
2,7 N 1,98 0,73 1,22 0,18 150,83 13,93 8,89 
2,8 N 2,08 0,75 1,29 0,18 141,84 14,31 9,01 
2,9 N 1,6 0,55 1,01 0,17 172,91 13,21 8,14 
2,1 N 2,04 0,68 1,31 0,22 164,73 14,42 8,82 
2,11 N 2,07 0,74 1,29 0,17 133,58 14,59 8,96 
2,12 N 2,09 0,82 1,23 0,16 127,94 14,54 9,49 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Individuo  Grupo SId/MIG0,33  PPVEd/MIG0,33 VO2/%MG VO2/MG VO2/MIG 
1 F 2,75 2,75 381,85 691,77 71,7 
1,2 F 2,43 2,52 299,42 561,76 67,93 
1,3 F 2,67 2,67 311,89 512,98 59,2 
1,4 F 2,83 2,83 393,47 571,07 72,77 
1,5 F 2,21 2,5 328,07 521,58 71,37 
1,6 F 2,22 2,3 341,45 593,83 58,37 
1,7 F 2,21 2,38 155,19 323,31 44,24 
1,8 F 2,71 2,71 225,82 375,12 57,84 
1,9 F 2,64 2,81 307,72 571,98 82,65 
1,1 F 2,35 2,63 286,78 550,45 75,32 
1,11 F 2,09 2,19 407,65 649,12 70,78 
1,12 F 2,04 2,12 389,04 605,03 65,97 
2,1 N 2,51 2,26 338,93 451,91 60,56 
2,2 N 2,06 2,06 485,7 712,17 89,42 
2,3 N 2,13 2,13 398,41 641,56 75,8 
2,4 N 2,39 2,39 457,31 749,69 77,03 
2,5 N 2,72 2,65 510,73 735,92 72,34 
2,6 N 2,55 2,45 436,44 639,01 54,42 
2,7 N 2,51 2,51 447,62 846,16 84,68 
2,8 N 2,21 2,09 415,19 759,03 77,31 
2,9 N 2,04 2,14 400,22 559,75 55,02 
2,1 N 2,48 2,29 305,53 518,73 56,56 
2,11 N 2,71 2,71 565,53 839,07 71,45 
2,12 N 2,09 2,09 572,95 937,72 78,23 
3,01 C . . 255,58 393,2 66,09 
3,02 C . . 285,72 396,83 71,93 
3,03 C . . 255,6 375,88 62,8 
3,04 C . . 178,9 210,46 60,5 
3,05 C . . 259,1 386,71 65 
3,06 C . . 143,14 190,85 52,1 
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ANEXO 6. Dados  das variáveis antropométricas, dimensão e função do ventrículo 
esquerdo e prova de esforço máxima, relativos à altura. 
 
 
Individuo  Grupo Altura Ved/altura  VEs/altura  Sid/altura  PPVEd/altura  MVE/altura  MVE/altura3  
1 F 1,69 27,22 15,38 5,92 93,62 5,92 4,83 
1,2 F 1,6 27,88 16,06 5,44 79,61 5,63 4,1 
1,3 F 1,79 25,14 14,53 5,59 85,29 5,59 5,74 
1,4 F 1,74 30,17 18,97 6,32 128,53 6,32 5,27 
1,5 F 1,71 29,24 17,54 4,85 90,15 5,5 5 
1,6 F 1,72 29,07 17,44 4,77 83,08 4,94 5,09 
1,7 F 1,63 25,15 16,44 4,66 58,36 5,03 4,33 
1,8 F 1,66 30,72 19,28 6,02 112,9 6,02 4,57 
1,9 F 1,66 28,92 17,83 5,66 98,03 6,02 4,57 
1,1 F 1,74 27,59 17,24 4,77 82,1 5,34 5,27 
1,11 F 1,73 26,01 15,03 4,57 66,41 4,8 5,18 
1,12 F 1,82 27,47 15,93 4,29 73,69 4,45 6,03 
2,1 N 1,81 27,07 16,57 5,52 90,46 4,97 5,93 
2,2 N 1,75 31,43 17,71 4,57 91,06 4,57 5,36 
2,3 N 1,68 32,74 19,64 4,76 94,86 4,76 4,74 
2,4 N 1,74 31,61 17,82 5,17 106,46 5,17 5,27 
2,5 N 1,78 31,29 19,21 6,01 130,96 5,84 5,64 
2,6 N 1,85 29,14 17,84 5,41 108,15 5,19 6,33 
2,7 N 1,67 29,94 19,1 5,39 94,38 5,39 4,66 
2,8 N 1,69 30,71 19,35 4,73 82,58 4,5 4,83 
2,9 N 1,79 29,27 18,04 4,53 85,82 4,75 5,74 
2,1 N 1,69 31,66 19,35 5,44 102,31 5,03 4,83 
2,11 N 1,78 32,02 19,66 5,96 136,96 5,96 5,64 
2,12 N 1,79 30,73 20,06 4,41 87,63 4,41 5,74 
3,01 C 1,7 . . . . . . 
3,02 C 1,71 . . . . . . 
3,03 C 1,72 . . . . . . 
3,04 C 1,83 . . . . . . 
3,05 C 1,72 . . . . . . 
3,06 C 1,75 . . . . . . 
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Individuo  Grupo Fenc/altura  FE/altura  E/altura  A/altura  (E/A)/altura  VTDVE/altura  VTSVE/altura  
1 F 42,35 42,35 42,35 0,59 1,72 56,21 15,98 
1,2 F 45,83 45,83 45,83 0,51 1,69 56,25 15 
1,3 F 39,99 39,99 39,99 0,55 1,58 53,07 15,08 
1,4 F 38,01 38,01 38,01 0,61 1,38 75,86 25,69 
1,5 F 41,18 41,18 41,18 0,49 1,64 70,76 20,94 
1,6 F 42,51 42,51 42,51 0,51 1,6 54,07 14,53 
1,7 F 39,17 39,17 39,17 0,39 1,51 44,97 16,26 
1,8 F 39,2 39,2 39,2 0,43 2,14 75,9 26,51 
1,9 F 41,1 41,1 41,1 0,59 1,74 64,46 20,48 
1,1 F 40,47 40,47 40,47 0,5 1,56 69,54 20,57 
1,11 F 40,61 40,61 40,61 0,49 1,69 69,94 20,81 
1,12 F 39,45 39,45 39,45 0,59 1,68 64,29 18,13 
2,1 N 37,47 37,47 37,47 0,33 0,95 63,54 20,44 
2,2 N 41,21 41,21 41,21 0,39 1,49 84 23,43 
2,3 N 40,64 40,64 40,64 0,55 1,52 86,31 27,38 
2,4 N 42,63 42,63 42,63 0,57 1,6 86,78 22,41 
2,5 N 38,37 38,37 38,37 0,44 1,25 85,28 27,03 
2,6 N 37,15 37,15 37,15 0,44 1,46 76,05 23,78 
2,7 N 39,42 39,42 39,42 0,5 1,57 71,14 24,31 
2,8 N 39,39 39,39 39,39 0,4 1,92 76,27 25,5 
2,9 N 38,11 38,11 38,11 0,5 1,31 73,63 23,41 
2,1 N 40,93 40,93 40,93 0,61 2,1 80,41 24,79 
2,11 N 37,57 37,57 37,57 0,38 1,02 91,57 30,34 
2,12 N 35,48 35,48 35,48 0,42 1,42 82,68 30,17 
3,01 C . . . . . . . 
3,02 C . . . . . . . 
3,03 C . . . . . . . 
3,04 C . . . . . . . 
3,05 C . . . . . . . 
3,06 C . . . . . . . 
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Individuo  Grupo VS/altura  Q/altura FCr/altura  
1 F 40,24 2,49 36,69 
1,2 F 41,25 2,31 35 
1,3 F 37,99 1,98 29,05 
1,4 F 50,17 2,61 29,89 
1,5 F 49,82 2,64 30,99 
1,6 F 39,53 2,1 30,81 
1,7 F 28,71 1,89 40,49 
1,8 F 49,4 2,67 32,53 
1,9 F 43,98 2,51 34,34 
1,1 F 48,97 2,69 31,61 
1,11 F 49,13 2,65 31,21 
1,12 F 46,15 2,4 28,57 
2,1 N 43,09 2,5 32,04 
2,2 N 60,57 3,03 28,57 
2,3 N 58,93 3,18 32,14 
2,4 N 64,37 3,15 28,16 
2,5 N 58,25 3,73 35,96 
2,6 N 52,27 2,51 25,95 
2,7 N 46,83 2,81 35,93 
2,8 N 50,77 2,84 33,14 
2,9 N 50,22 3,21 35,75 
2,1 N 55,62 3,56 37,87 
2,11 N 61,24 3,06 28,09 
2,12 N 52,51 2,57 27,37 
3,01 C . . . 
3,02 C . . . 
3,03 C . . . 
3,04 C . . . 
3,05 C . . . 
3,06 C . . . 
 

 
 


