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1. Avaliação Cardiorespiratória – Consumo Máximo de Oxigénio  

Na realização de uma actividade, o consumo de oxigénio de um indivíduo aumenta devido à 

necessidade do corpo produzir mais energia. Para que esse aumento se verifique, o oxigénio 

terá de chegar aos tecidos em quantidade suficiente, algo que é obtido via circulação 

sanguínea através a um aumento do débito cardíaco. O VO2máx, ou consumo máximo de 

oxigénio é um parâmetro fisiológico que é expressa pela capacidade de captação, fixação, 

transporte e utilização de oxigénio num esforço progressivo, até à intensidade máxima, num 

exercício de características gerais. O VO2máx poderá ser expresso em três formas diferentes: em 

termos absolutos, dado em litros por minuto (l/min); em termos relativos, expressa em 

mililitros por quilograma por minuto (ml/kg/min); e em termos de consumo metabólico (MET). 

A potência aeróbia máxima é um parâmetro que se refere à taxa de trabalho onde um 

individuo atinge o VO2máx. 

O VO2máx depende de várias condições tais como:  

 Tipo de Exercício: as variações que são observadas no VO2max com as diferentes formas de 

exercício, reflectem a quantidade de massa muscular que é activada. Por este motivo são 

observados valores diferentes nas provas de corrida em passadeira rolante e na bicicleta, 

sendo normal, devido à maior quantidade de massa muscular activa, obter maiores valores 

na corrida. Dentro do mesmo modo de exercício, existe ainda outro factor que influência os 

valores obtidos, a duração. É possível observar que devido a uma maior duração dos 

patamares nos testes realizados, em média foram obtidos valores ligeiramente mais baixos 

de VO2max e em velocidades mais baixas, quando devido ao treino seria expectável obter 

valores mais altos e em velocidades mais altas. 

 Hereditariedade: em geral, temos que dizer que a maioria das características de aptidão 

física demonstra uma alta tendência hereditária, ou seja, existe uma grande dependência 

de factores genéticos.  

 Estado de Treino: o estado do treino aeróbio do indivíduo, influencia de forma significativa 

o VO2máx (variação entre 5 e 20%, dependendo da aptidão do indivíduo). 

 Género: existem diferenças significativas na captação máxima de oxigénio entre homens e 

mulheres. De tal forma que, as mulheres alcançam valores de VO2máx 15 a 30% abaixo dos 

valores do género masculino. Estas diferenças são maiores nos valores absolutos (l/min) 

face aos valores relativos (ml/kg/min).  

 Composição Corporais: as variações na massa corporal (peso) podem explicar quase 70% 

das diferenças verificadas nos valores do VO2máx entre os indivíduos, sobretudo em termos 

absolutos. 
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 Idade: os valores do VO2máx em (l/min) para rapazes e raparigas são semelhantes até cerca 

dos 12 anos de idade. No salto pubertário (11/12 anos nas raparigas, 13/14 anos nos 

rapazes), o VO2máx dos rapazes é 25% maior do que o das raparigas e aos 16 anos, esta 

diferença ultrapassa os 50% no que diz respeito aos valores absolutos.  

No que concerne aos jovens adultos Wilmore, J. e col., (2008), referem que numa população 

estudantil activa, encontram-se valores relativos que variam entre 38 e 42 ml.kg.m-1 para 

mulheres e entre 44 e 50 ml.kg.m-1 para homens. Valores de 80 a 84 ml.kg.min-1, encontrados 

em esquiadores de alto rendimento na modalidade de Cross Country, são exemplo dos valores 

mais elevados encontrados. 

Numa prova de esforço, através da análise dos gases respiratórios é possível identificar o 

VO2max e outros dois parâmetros que se revelam importantes para o treino. O Limiar Anaeróbio 

Ventilatório e a Compensação Respiratória. 

O Limiar Anaeróbio Ventilatório corresponde ao valor mais elevado de VO2 (ou carga) obtido 

num exercício com aumento gradual da intensidade do esforço sem que o valor de lactato 

ultrapassa os valores de repouso. A partir deste ponto (intensidade) há um aumento da 

participação anaeróbia para a produção de energia, o que se traduz num aumento adicional da 

produção de dióxido de carbono (CO2). Este aumento do CO2 no sangue estimula 

quimiorreceptores que enviam sinais ao centro inspiratório para aumentar a respiração.  

Este parâmetro poderá ser alterado com o treino, passando este momento a ocorrer a 

intensidades de esforço mais elevadas, permitindo assim a predominância de utilização da via 

aeróbia em intensidades superiores aquelas que previamente não existia esta supremacia. 

A Compensação Respiratória define o ponto a partir do qual, com o aumento da intensidade 

do exercício, há um aumento abrupto e contínuo da produção de ácido láctico no músculo. De 

uma forma simplificada, este aumento da concentração de lactato no sangue deve-se ao facto 

da capacidade de remoção não conseguir acompanhar a sua produção. Este parâmetro é 

igualmente observável através da análise dos gases respiratórios. Neste ponto, devidos ao 

grande aumento da produção de dióxido de carbono e que para além de ser visível detectável 

nos gases expirados também se acumula no sangue, o organismo responde com um grande 

aumento da ventilação (respiração). 

Este parâmetro pode igualmente ser retardado com o treino. 

Nos testes realizados na Unidade de Avaliação e Controlo de Treino (corrida, natação e 

ciclismo) foi efectuada a recolha de sangue para determinar o lactato sanguíneo nas várias 

intensidades. Através da curva de acumulação expressa num gráfico lactato-intensidade é 

possível observar o limiar láctico (2 mmol/l de lactato sanguíneo ou segundo outra corrente, 1 

mmol/l acima do valor de repouso) e o estado estacionário máximo de lactato (4 mmol/l de 
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lactato sanguíneo, ou segundo outra corrente, aumento exponencial da curva lactato-

intensidade do esforço). Estes pontos têm uma elevada correlação com o limiar anaeróbio 

ventilatório e com a compensação respiratória, respectivamente. 

Também na produção e acumulação de lactato o treino conduz a alterações. Estes eventos 

passam tendencialmente a ocorrer em intensidades de esforço superiores e em todos os 

patamares de intensidade a acumulação de lactato é inferior, indicando por uma lado um 

maior recurso à produção aeróbia de energia em detrimento da via anaeróbia para o trabalho 

mecânico do músculo-esquelético e/ou maior capacidade de remoção desta substância do 

sangue. 

 

2. Avaliação da capacidade e potência anaeróbia 

O teste de Wingate é um protocolo utilizado para medir a resposta anaeróbia num exercício 

supramáximo (intensidade acima do VO2máx). O teste realizado no ergometro de nado VASA é 

uma adaptação do teste original. Durante os 30 segundos de duração do teste, é solicitado ao 

atleta que nade (movimento dos braços na técnica de crol) á sua máxima velocidade. Dos 

dados resultantes é possível extrair os seguinte informação: 

 Potência máxima – É o valor de potência mais elevado gerado durante a realização de um 

teste. No caso de um teste supra-máximo como é o teste de Wingate, é um indicador da 

potência anaeróbia, estando relacionado com a produção de energia aláctica (ATP-CP). 

 Índice de fadiga – Parâmetro indicativo da queda de desempenho durante o teste de 

Wingate, sendo expressado numa percentagem do pico de potência. A fórmula para se 

obter é:   % Índice de fadiga = [(POTpico – POTmin)/POTpico] x 100; 

 Potência média – Este parâmetro, conforme o próprio nome indica é uma média entre as 

potências máxima e mínima. Os valores obtidos neste parâmetro têm uma elevada 

correlação com a performance em provas de natação entre os 50 e os 400 metros. 

 

3. Avaliação da Força Muscular  

3.1. Força Isométrica Máxima do Tronco 

A força desenvolvida pelos músculos da região do tronco é importante para o rendimento 

desportivo e para a prevenção de lesões. No desporto, os músculos desta região assumem 

especial relevância uma vez que estabilizam a coluna vertebral e providenciam o suporte 

necessário para a realização das acções musculares dos membros superiores e inferiores. 
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Particularmente a performance na corrida é influenciada pela força desenvolvida por estes 

músculos, na medida em que os aumentos de força nesta região do corpo melhoram o 

equilíbrio, permitem uma melhor absorção da força de reacção do solo (impacto) e finalmente 

o trabalho que conduz ao desenvolvimento da força nestes músculos melhora a noção de uma 

postura corporal correcta. A avaliação da força muscular do tronco foi realizada nos 

equipamentos David®. 

Para a interpretação dos resultados obtidos, se estes testes forem realizados após 

aquecimento e sem esforços prévios que interfiram nas condições ideais para a produção de 

força, é espectável que com o treino haja ganhos de força da primeira para a segunda 

avaliação. Em relação ao equilíbrio entre músculos rotadores do tronco consideram-se como 

saudáveis percentagens inferiores a 10%. Este valor também se aplica à relação entre flexores 

e extensores do tronco. Quando se observam resultados com diferenças superiores a 10%, 

sugere-se o desenvolvimento de um programa de treino de força com o objectivo de debelar 

os desequilíbrios verificados neste domínio, através do reforço dos grupos musculares mais 

fracos. 

3.2. Força Isométrica Máxima dos Membros Inferiores 

A avaliação da força máxima desenvolvida pelos membros inferiores reveste-se de particular 

interesse visto ser um factor relevante no rendimento do atleta. Uma boa capacidade de 

produção de força quer do ponto de vista da força máxima (valor mais elevado de força que o 

sistema neuromuscular é capaz de produzir, numa contracção voluntária máxima, contra uma 

resistência inamovível), quer do ponto de vista da taxa de produção de força (declive da curva 

força-tempo, em termos quantitativos) destes grupos musculares permite potenciar a 

realização dos gestos técnicos específicos de forma mais eficiente, podendo ainda ser 

determinante na prevenção de eventuais lesões.  

No triatlo, a melhoria dos níveis de força nos membros inferiores apresenta um efeito positivo 

nas performances do ciclismo e da corrida. No ciclismo, ter níveis elevados de força permite 

uma melhor performance tanto em esforços prolongados (manutenção de elevados valores de 

potência média em provas de média duração (40 min) e menores acumulações de lactato), 

como em sprints (maiores valores de potência máxima). No que concerne á corrida, o aumento 

da força provocado pelo treino com cargas influenciam a performance tanto em esforços 

superiores como inferiores a 30 minutos, dado que este treino provoca aumentos da 

proporção de fibras musculares IIA, da força máxima e das características da força rápida (taxa 

de produção de força). A manutenção da força em níveis elevados têm ainda importância na 
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manutenção do comprimento de passada ao longo de uma prova, e na economia de corrida 

(menor consumo de oxigénio numa determinada velocidade). 

Este teste tem por objectivo avaliar várias componentes da produção de força num 

equipamento de prensa de pernas com ângulo de 110º. 

4. Avaliação da Flexibilidade  

4.1. Flexibilidade de Membros Inferiores e superiores 

A flexibilidade é uma qualidade biomotora que assume particular relevância no voleibol. Para 

além dos ganhos de eficiência mecânica que permite em alguns gestos técnicos, uma boa 

flexibilidade está também associada a uma maior eficiência energética trazendo vantagens 

fisiológicas e mecânicas que potenciam o rendimento desportivo. De forma a avaliar 

especificamente a flexibilidade de cada um dos membros inferiores e a identificar eventuais 

desequilíbrios contra-laterais (diferenças superiores a 10%), foi realizado o teste “sit & reach” 

modificado (sendo o mesmo aplicado de forma independente a cada uma das pernas). No caso 

de se verificarem desequilíbrios deve-se desenvolver um programa específico para debelar as 

diferenças verificadas.  

No caso dos membros superiores foram avaliados, com um goniómetro, os ângulos máximos 

de extensão e flexão da articulação do ombro bilateralmente. 


