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Resumo 

A modalidade coletiva de futebol é o desporto mais praticado em todo o 

mundo e são várias as áreas com intervenção no rendimento individual e 

coletivo.  Para dar resposta às exigências da modalidade, atualmente, existem 

equipas multidisciplinares que trabalham diariamente em prol da equipa e da 

potenciação individual dos jogadores. 

O estágio curricular decorreu na equipa de Juniores A do Sport Lisboa e 

Benfica, integrado no Benfica LAB, um laboratório com três áreas de 

intervenção, sendo uma delas a de fisiologia do exercício, onde colaboram 

profissionais da área de ciências do desporto, que fornecem à área da 

preparação física um suporte diário com base no conhecimento científico. 

Ao longo do relatório, realizado no âmbito do 2º Ciclo em Treino de Alto 

Rendimento Desportivo - Alto Rendimento lecionado na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, serão abordadas as diversas áreas de intervenção, 

as estratégias e metodologias utilizadas ao longo da época desportiva e todas 

as reflexões referentes ao trabalho desenvolvido diariamente nas mais variadas 

tarefas. O trabalho desenvolvido centrou-se essencialmente em duas grandes 

áreas, treino de ginásio e controlo do treino, sendo o elemento responsável pela 

operacionalização de um processo integrado de otimização do rendimento dos 

jogadores, fazendo de ele de ligação entre a parte técnica e o gabinete de 

fisiologia. A intervenção foi transversal às várias equipas do clube, acumulando 

experiências desde a formação ao Alto Rendimento. As experiências não se 

esgotam nestas duas áreas de intervenção, acompanhando a equipa em todos 

os momentos de treino e de competição, permitindo-me conhecer novas 

metodologias, tecnologias e formas de estar relacionadas com o treino e o jogo 

de Futebol. 

Palavras Chave: FUTEBOL, FISIOLOGIA, TREINO DE FORÇA, CONTROLO 

DO TREINO 
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Abstract 

Football is the most practiced sport in the world and there are several areas 

of intervention in individual and collective income. To meet the demands of the 

sport, currently there are multidisciplinary teams who work every day on behalf 

of the team and individual development of the players. 

The internship occured in the Sport Lisboa e Benfica’s Under19 team, 

integrated in Benfica LAB, a laboratory with three intervention areas, one of them 

is exercise physiology, where sports science professionals collaborate, providing 

to the physical preparation area a daily support based on scientific knowledge. 

The probation report, carried out in the context of the Master in Sports 

Training - High Performance taught at the Faculty of Sports of the University of 

Porto, will address the various areas of intervention, strategies and 

methodologies used throughout the sporting season and all reflections regarding 

to the work done daily in the most varied activities. The work developed focused 

essentially on two major areas, gym training and training control, being the 

element responsible for the operationalization of an integrated process of players’ 

performance optimization, making the connection between the technical part and 

the physiology office. The intervention was transversal to the club’s various 

teams, accumulating experiences from development teams to High Performance. 

The experiments did not end in these two areas of intervention, as I followed the 

team at all times of training and competition, allowing me to know new 

methodologies, technologies and ways of being related to training and the game 

itself. 

Keywords:  SOCCER, PHYSIOLOGY, STRENGTH TRAINING, TRAINING 

CONTROL
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“Com o sucesso nasceu a ambição – e o homem tem todo o 

direito de ser ambicioso” 

Friedrich Hayek 

A formação académica, é a base para a aquisição de conhecimento, crucial 

para o desenvolvimento de uma prática consciente e com uma qualidade 

superior, que nos deve caracterizar junto dos demais profissionais na nossa área 

de intervenção, neste caso o desporto. Num mundo cada vez mais exigente, e 

com uma crescente necessidade de rendimento, a todos os níveis e em todas 

as áreas, a ambição deve passar por procurar sempre uma superação e 

atualização constante, de forma a que as metas previamente traçadas sejam 

alcançáveis. Assim sendo, a realização do mestrado em treino de alto 

rendimento desportivo, com especialização na modalidade coletiva de futebol, 

surge desta necessidade constante e intrínseca de aprendizagem e de 

atualização, acreditando que este é o caminho para alcançar a excelência 

ambicionada.  

Para que fosse possível a aquisição de conhecimento teórico e prático de 

qualidade em simultâneo, tomei consciência que era a altura de sair da zona de 

conforto e, uma vez mais, desafiar os meus limites. Assim sendo, após um 

período de entrevistas e apresentações, fui selecionado para realizar o estágio 

curricular integrado no Benfica LAB, laboratório que pertence a um dos maiores 

clubes portuguesas, o Sport Lisboa e Benfica.  Ao longo da época desportiva 

2016-2017, integrei a equipa de juniores A, último patamar de formação. No 

entanto, o leque de experiências não se cingiu apenas a um escalão, o que 

permitiu ter contacto com as várias realidades competitivas, desde a formação 

ao alto rendimento, vivenciando assim uma experiência extremamente 

enriquecedora a nível profissional, académico e pessoal. 

Ao longo do período curricular do mestrado, foi possível adquirir 

conhecimentos que serviram de base teórica para realizar as tarefas que me 

foram propostas ao longo do estágio que, ao contrário do que é habitual, teve 
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maior incidência na área de fisiologia e preparação física, área que se encontra 

em crescimento no futebol em Portugal.  

1.1 Estado do Conhecimento 

O desporto, na sua generalidade, é um fenómeno contemporâneo devido 

à massiva participação de praticantes nas mais diversas modalidades 

desportivas, coletivas e individuais. A obsessão, na busca continua de novos 

recordes, é um dado que caracteriza os desportos modernos. É uma 

consequência da evolução do desporto e da sua integração numa sociedade que 

exalta a eficácia, o rendimento e o progresso (Costa, 1992). A busca da 

excelência e da perfeição, é transversal a todos os desportos e o detalhe é cada 

vez mais importante para a obtenção de melhores resultados. 

A modalidade coletiva de futebol, pela sua popularidade e 

espetacularidade, assume um papel de relevo no panorama desportivo e social 

atual. É o desporto mais praticado em todo o mundo, scontando com cerca de 

120 milhões de praticantes, incluindo profissionais e amadores (Shephard, 

1999), e com maior número de seguidores. É praticado em todos os contextos, 

desde a recreação, à formação em academias, até ao alto rendimento. Na sua 

expressão multitudinária, não é apenas um espetáculo desportivo, é também um 

meio de educação física e desportiva e um campo de aplicação da ciência 

(Garganta, 2002).  

Face à evolução do desporto em geral e ao crescimento da modalidade, o 

futebol, ao mais alto nível, apresenta hoje características distintas quando 

comparado com o início da sua história. Tendo em conta a sua especificidade e 

a procura constante de tornar o espetáculo mais atrativo, têm-se verificado ao 

longo do tempo, mudanças significativas no que diz respeito às leis de jogo e 

aos quadros competitivos, estes últimos com grande influência na frequência de 

jogos, o que exige frequentemente aos jogadores uma condição física 

otimizada(Nedelec, 2012). Atualmente, no alto rendimento, há uma exigência 

física superior, seja pelo elevado número de jogos realizados numa época 
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desportiva, seja pela intensidade do jogo em si, que é superior quando 

comparado com as décadas anteriores (Barnes et al., 2014).  

O futebol permite a participação de numerosas valências que se interligam 

e interagem, tornando a modalidade quase como um “tubo de ensaio” para as 

mais modernas tecnologias e um campo imenso de desenvolvimento dos mais 

diferentes conhecimentos (Soares, 2015). A resposta ao aumento das 

exigências físicas do jogo, deverá assentar em dois pressupostos essenciais: no 

conhecimento das exigências físicas impostas por cada treino ou jogo e no 

conhecimento dos meios mais adequados para a recuperação (Soares, 2000).  

Para que tal seja possível, são várias as áreas com intervenção direta ou 

indireta no rendimento de um jogador e que se vão desenvolvendo, seja no 

contexto de formação seja no alto rendimento, o que implica uma especialização 

por parte de todos os intervenientes no processo. A multidisciplinaridade 

presente atualmente na modalidade, é vista como uma mais valia que permite 

que o nível de detalhe seja superior, estando assim mais perto de atingir um 

determinado fim, seja ele a obtenção de resultados desportivos ou a melhoria do 

processo, potenciando assim jogadores das várias faixas etárias. Para dar uma 

resposta às exigências colocadas diariamente pela modalidade, atualmente, os 

clubes mais estruturados, possuem laboratórios de fisiologia do exercício, onde 

colaboram profissionais da área de ciências do desporto, para dar ao setor da 

preparação física um suporte diário, com base no conhecimento científico (Silva, 

2000). Tendo em conta, que desde o início da minha atividade profissional e 

académica, as áreas de preparação física e gestão de carga de treino foram 

aquelas que me mais me atraíram, procurei realizar o meu estágio académico 

num gabinete de operacionalização conceituado mundialmente e onde pudesse 

por em prática as várias temáticas que fui abordando, experienciando e 

estudando ao longo dos últimos anos. 

Para dar resposta às minhas expectativas, durante a época desportiva em 

que se realizou o estágio, grande parte das funções atribuídas, foram 

direcionadas para a preparação física e para o processo de controlo do treino da 
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equipa da qual fui parte integrante, sendo um dos fisiologistas responsável pela 

mesma. O Benfica LAB é o laboratório de fisiologia no qual me integrei e 

desenvolvi a minha prática e investigação diária, dando suporte à equipa de 

juniores A da modalidade coletiva de futebol do SLB. 

Tendo em conta o que foi mencionado anteriormente, e de forma a 

desenvolver as minhas competências enquanto profissional, ao longo do 

presente relatório procurei desenvolver com maior ênfase as temáticas 

relacionadas com a preparação física, realizada através do treino geral e do 

treino analítico. Em relação ao treino analítico, será dado maior ênfase ao treino 

de força e de prevenção de lesões, principalmente no que diz respeito à sua 

periodização e aplicação prática num contexto de formação, que visa preparar 

jogadores para o alto rendimento. A área do controlo do treino também será 

abordada, referenciando as metodologias utilizadas e as estratégias aplicadas 

ao longo da experiência prática. 

1.2 Finalidade e Estrutura do relatório 

O relatório de estágio apresentado, tem como principal finalidade 

demonstrar o trabalho realizado ao longo da época desportiva e também 

compilar toda a informação relevante recolhida ao longo das várias experiências 

vividas diariamente. Para que seja possível uma compreensão clara e objetiva, 

o relatório está estruturado de forma a que todos os conteúdos estejam 

apresentados de forma percetível e cumprindo as normas de realização de 

relatório de estágio pré-definidas pela Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP).  

Na área de desenvolvimento da prática, será apresentado todo o trabalho 

levado a cabo ao longo da época desportiva, desde o seu planeamento até à 

operacionalização diária. Serão abordadas as intervenções nos mais diversos 

contextos, seja no treino realizado no campo, na sala de musculação ou tarefas 

realizadas em qualquer outro contexto ou momento específico. Todas as 



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

	

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
7 

temáticas serão abordadas tendo uma base teórica que suporta as decisões 

tomadas na prática diária. 

Para além da descrição das várias tarefas realizadas, estão presentes as 

várias reflexões referentes à operacionalização. Também são parte integrante 

do relatório as conclusões retiradas das várias experiências vividas ao longo do 

estágio, tornando assim mais explícito o desenvolvimento pessoal, profissional 

e académico. 

Estrutura do relatório: 

- Introdução – Introdução da temática do relatórioapresentação do estágio 

e suas diretrizes 

- Contextualização da prática – Caracterização do contexto de estágio e dos 

recursos disponíveis para a realização do mesmo; 

- Desenvolvimento da Prática – Apresentação de todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do estágio nos diferentes campos de atuação; 

- Desenvolvimento profissional – Reflexão crítica sobre o processo de 

intervenção ao longo do estágio e sobre o desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

- Considerações Finais – Apresentação de projetos futuros tendo como 

base o desenvolvimento profissional adquirido ao longo do estágio; 

- Bibliografia; 

- Anexos – Apresentação dos documentos que serviram de suporte para o 

trabalho realizado diariamente, assim como alguns trabalhos que foram 

desenvolvidos ao longo da época desportiva. No entanto, nem todos 

podem ser apresentados devido à política de sigilo do clube. 

Qualquer informação apresentada ao longo do presente relatório é 

anónima, uma vez que é política do SLB que nenhuns dados relativos aos seus 

jogadores e colaboradores sejam expostos publicamente. A operacionalização 

diária e a apresentação de dados também terão as suas limitações, expondo 

apenas o que me foi permitido. 
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1.3 Enquadramento legal e institucional do estágio 

O estágio curricular foi realizado na época desportiva 2016-2017 integrado 

no Benfica LAB, tendo como função fisiologista da equipa de Juniores A. 

Decorreu no período de 4 de Julho de 2016 e 11 de Junho de 2017, no 

Caixa Futebol Campus, Centro de treinos do Sport Lisboa e Benfica, situado no 

conselho do Seixal, distrito de Lisboa. Foi realizado sobre a orientação do 

professor António Natal Campos Rebelo, tendo como coorientador o professor 

Hélder Filipe Teixeira Fonseca A supervisão no clube foi realizada pelo treinador 

João Carlos Valado Tralhão, treinador principal da equipa de Juniores A, 

portador do Grau IV de treinador de futebol (UEFA Pro). A orientação do estágio 

dentro do Benfica LAB ficou ao encargo dos fisiologistas Bruno Mendes, Ricardo 

Tavares e Vítor Padinha. 

- Grau de Mestre 

A conclusão do segundo ano do 2º Ciclo em Treino Desportivo - Treino de 

Alto Rendimento, confere aos mestrandos o grau de mestre, que através da 

aprovação em todas as unidades curriculares do plano de estudo e da aprovação 

no ato público da defesa do relatório de estágio, consigam obter o número de 

créditos fixado no regime jurídico definido no Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de 

Março, designadamente nos artigos 15º e seguintes, não tendo este diploma 

legal registado qualquer alteração posterior. 

- Título profissional de Treinador de Desporto - Futebol – Grau II 

A Lei n.º 40/2012, de 28 de Agosto, que veio revogar o Decreto-Lei nº 248-

A/2008, de 31 de Dezembro, ao abrigo do qual foi criado o Programa Nacional 

de Formação de Treinadores. Este diploma legal estabelece o regime de acesso 

e exercício da atividade de treinador de desporto, definindo diferentes vias 

alternativas para obtenção do Título Profissional de Treinador de Desporto, 

certificação obrigatória para o exercício da função em apreço, treinador de 

Futebol. 
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Uma das vias é precisamente pela equivalência de estudos de ensino 

superior, através da obtenção do grau de licenciatura ou mestrado na área de 

Desporto, nas instituições de ensino superior creditadas, tal como identificado 

pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Assim, nos termos do disposto 

no n.º 1, alínea a) e n.º 2 do art.º 6º do diploma legal anteriormente referido, os 

cursos superiores na área de Educação Física ou de Desporto são condição 

adequada para a emissão do Título Profissional de Treinador de Desporto, por 

reconhecimento prévio por parte da entidade legalmente competente para o 

efeito, designadamente, o IPDJ 

De forma a cumprir os requisitos legais, ao longo da época desportiva, 

estive inscrito como treinador estagiário de grau II na Associação de Futebol de 

Lisboa, onde estão inscritas as equipas de futebol de formação do Sport Lisboa 

e Benfica. 

Assim, a frequência e conclusão do 2º Ciclo em Treino Desportivo - Treino 

de Alto Rendimento, associada à inscrição e respetiva operacionalização como 

treinador estagiário, confere através da equivalência a estudos de ensino 

superior, o Título Profissional de Treinador de Desporto – Futebol – grau II 

(componente geral, específica e realização do estágio) e Grau III (componente 

geral). Reconhecendo deste modo, conhecimentos teóricos e capacidades 

técnicas para o exercício profissional de tal atividade. 
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2.1 Macrocontexto concetual  

2.1.1 O papel do fisiologista no processo de formação do atleta 

“Se tens um conhecimento tático limitado podes ser um 

treinador de sucesso. Se tens grandes qualidades táticas, mas 

não és bom com a gestão do ser humano, nunca terás êxito. 

Cuidar da pessoa por detrás do jogador é a chave.” 

Julian Nagelsmann 

O treino desportivo, seja ele em contexto profissional ou amador, deve ser 

visto como um processo de desenvolvimento de atletas, mas acima de tudo de 

seres humanos, através da prática desportiva e do envolvimento social que lhe 

é inerente. O treinador, seja qual for a sua função dentro de uma equipa 

multidisciplinar como aquelas que se apresentam atualmente no panorama 

desportivo, promove a evolução do desporto e contribui para o desenvolvimento 

da modalidade em que está inserido.  

Segundo (Silva, 2000), o fisiologista no futebol é um especialista que tem 

como funções: (1) trabalho em equipa, fornecendo constantes informações à 

equipa técnica sobre a condição física dos jogadores; avaliação sistemática dos 

jogadores em relação à sua capacidade física e à sua suscetibilidade para a 

ocorrência de lesões; (3) acompanhamento longitudinal das adaptações 

funcionais decorrentes dos treinos realizados; (4) capacidade de investigação e 

reflexão sobre diversos aspetos relacionados com a preparação física na 

modalidade coletiva de futebol.  

Atualmente, o fisiologista do exercício é, cada vez mais, visto como um 

elemento da equipa técnica que desempenha funções específicas na área de 

controlo e avaliação do treino e que tem como principal responsabilidade a 

preparação física da equipa, que pode ser desenvolvida e otimizada em 

diferentes momentos e diferentes espaços, conjugando o trabalho realizado em 

campo e no ginásio. Esta nova forma de operacionalização, veio contrariar em 
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parte a imagem que se tinha sobre estes profissionais, que numa fase inicial da 

sua atuação eram vistos como os elementos que estavam exclusivamente nas 

salas de musculação e aos quais não era conferida grande preponderância e 

intervenção sobre o processo de treino, trabalhando normalmente na sombra 

dos preparadores físicos convencionais que atuavam essencialmente no treino 

realizado em campo.  No entanto, a influência e importância que lhes é conferida, 

dependem sempre das equipas onde estão inseridos e da política do clube no 

qual trabalham. Para dar resposta às suas funções, o fisiologista deverá ter um 

amplo conhecimento sobre metodologias científicas, avaliação funcional e treino 

desportivo, bem como o domínio específico de conceitos bioenergéticos 

direcionados para o futebol.  

Para além das tarefas que foram descritas anteriormente, normalmente, é 

responsabilidade do fisiologista do exercício, ser o elo de ligação entre o 

departamento técnico e o departamento médico, sendo o elemento que 

acompanha os jogadores ao longo dos processos de retorno à prática, 

denominado como processo de Return to Play, após períodos de paragem por 

lesão ou por qualquer outra circunstância. Este papel de intermediação, permite 

que o contacto com os jogadores seja muito próximo e permanente, criando 

muitas das vezes estreitas relações entre treinador e atleta, o que facilita o 

processo que na maioria das vezes é longo e doloroso para ambas as partes. 

Em suma, o fisiologista para além dos conhecimentos científicos e práticos, 

que devem servir de base para a realização do seu trabalho, deve ter uma 

grande capacidade de gestão dos seres humanos com quem trabalha 

diariamente, pois só assim conseguirá desenvolver um trabalho de qualidade 

que os atletas acreditam e valorizam. Caso assim não seja, o sucesso da sua 

atuação poderá ser posto em causa. 

2.1.2 Controlo do Treino e a sua influência no Rendimento  

De forma a dar resposta às suas funções, atualmente, os profissionais da 

área de ciências do desporto, contam com um conjunto de ferramentas de 
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monitorização e quantificação disponíveis para o controlo da quantidade de 

trabalho que um atleta realizou, as respostas a essa carga e o estado objetivo e 

subjetivo da boa aptidão física ou do estado de fadiga dos atletas (Gabbett et al., 

2017). O progressivo aumento do número de competições a que os futebolistas 

estão sujeitos, acarreta, invariavelmente, níveis elevados e acumulados de 

fadiga a diferentes níveis. Neste enquadramento, a avaliação e gestão de cargas 

de treino, de forma a evitar excessivos níveis de fadiga, assume-se como um 

objetivo central do controlo do treino (Rebelo, 2016).Os sistemas de 

posicionamento global, mais vulgarmente conhecidos como sistemas de GPS, 

são largamente utilizados no futebol e permitem não só o controlo e análise das 

variáveis de carga externa, mas também, de forma indireta, da carga interna, 

sendo portanto, o sistema mais completo para a monitorização e a gestão das 

cargas de treino (Rossi et al., 2018). A carga externa, obtida através dos 

sistemas de GPS, apresenta de forma objetiva o trabalho realizado pelo atleta 

durante as tarefas de treino e atividades competitivas (Bourdon et al., 2017), 

representando de uma forma válida o perfil da atividade física do desporto 

analisado (Coutts & Duffield, 2010).  A carga interna, representa a resposta 

fisiológica e psicológicas dos atletas ao treino e aos momentos competitivos, ou 

seja, refere-se às tensões biológicas a que o atleta é sujeito (Dellal et al., 2012). 

Tendo em conta a elevada quantidade de informação fornecida pelas 

ferramentas tecnológicas utilizadas, torna-se necessário gerir o número de 

variáveis de carga interna e de carga externa a analisar (S. L. Halson, 2014a), 

prestando atenção aos recursos temporais, materiais, humanos e tecnológicos 

disponíveis, escolhendo apenas aquelas que melhor caracterizam a atividade 

que pretendemos analisar. Após questionários realizados a técnicos a nível 

mundial, (Akenhead & Nassis, 2016) chegaram à conclusão que os técnicos de 

elite monitorizam em média sete variáveis, das quais se destacam a distância 

total, a distância em sprint, as variáveis de aceleração e a perceção subjetiva de 

esforço.  
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As primeiras três variáveis mencionadas, são obtidas através do sistema 

GPS e são variáveis de carga externa. Podem ser recolhidas em todos os 

momentos, o que permite uma análise longitudinal dos dados, o que facilita a 

perceção das oscilações existentes ao longo da época desportiva. Os seres 

humanos e, consequentemente os atletas, apresentam uma elevada capacidade 

de adaptação. Para que o principal objetivo do treino, otimizar rendimento, seja 

cumprido, é necessário uma prescrição adequada das cargas de treino e uma 

apropriada recuperação, provocando assim as adaptações esperadas (Coutts, 

2001). Cargas de treino diferentes de semana para semana, parecem alterar o 

estado de homeostasia do organismo, podendo aumentar assim a probabilidade 

de lesão (Gabbett, 2016). Através da recolha sistemática das variáveis 

mencionadas, é possível quantificar as variações de carga de semana para 

semana em valores absolutos e também avaliar a percentagem de mudança, 

analisando assim o processo de treino de forma mais objetiva e proporcionando 

ao treinador informações concretas sobre o trabalho realizado. 

 A perceção subjetiva de esforço é uma variável de carga interna que 

permite monitorizar a carga declarada pelos atletas sobre o que foi percebido 

nas sessões de treino ou nos momentos competitivos (Casamichana et al., 

2013), ou seja, como o próprio nome indica, são subjetivos pois dependem da 

perceção do jogador. Com base numa escala, pergunta-se ao jogador, trinta 

minutos após o final do treino (Uchida et al., 2014), qual a intensidade da 

atividade, apresentando uma valoração numérica. Através deste método, a 

carga de treino pode ser calculada multiplicando-se o volume da sessão (em 

minutos) pela declaração de esforço percebido usando a variante da escala de 

Borg CR-10 (Foster et al., 2001), obtendo-se assim a carga de treino medida em 

unidades arbitrárias.  

Através dos dados recolhidos ao longo da época desportiva, é possível 

verificar qual a influência que a variação dos valores de carga externa tem sobre 

a carga interna dos jogadores, podendo assim ter um controlo mais rigoroso 
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sobre o estado de prontidão do jogador e sobre a suscetibilidade do mesmo para 

a ocorrência de lesões de não contacto nos diferentes momentos. 

2.2 Contexto institucional  

O Sport Lisboa e Benfica  é um clube multidesportivo sediado na freguesia 

de São Domingos de Benfica, em Lisboa, Portugal. O seu ecletismo, historial e 

forte base de adeptos fazem do Benfica um dos grandes clubes de Portugal e 

um dos mais prestigiados a nível mundial.  

Tendo em conta a sua história e a sua dimensão, o SLB é um clube com 

uma ambição constante pela conquista de títulos e pelo seu desenvolvimento. 

Assim sendo, a filosofia do clube e dos seus profissionais vai no sentido de 

procurar a excelência. O lema “Raça, Crer e Ambição” é o espelho do que o 

clube representa para os adeptos e seus profissionais, demonstrando também a 

exigência que é colocada nos atletas que o representam nas mais diversas 

modalidades desportivas. 

Percebendo a realidade económica do país em que está inserido, os 

responsáveis pelo clube, desde cedo se capacitaram da necessidade de formar 

jogadores com capacidade para representar a equipa principal na modalidade 

coletiva de futebol. Esta forma de atuação, torna o clube mais sustentável 

economicamente, formando ativos que podem ser mais valias do ponto de vista 

desportivo e económico e em simultâneo não obrigando a grandes investimentos 

na aquisição de jogadores para os plantéis profissionais. Para isso, foram 

criadas todas as condições necessárias a nível de infraestruturas e de recursos 

humanos para que diariamente seja possível desenvolver as capacidades dos 

jovens jogadores que fazem parte dos escalões de formação do clube. Ao longo 

dos últimos anos a política adotada tem-se verificado acertada, continuando o 

investimento nesse sentido. 
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2.2.1 Caixa Futebol Campus 

Com uma localização privilegiada junto da baía da cidade do Seixal, o 

Caixa Futebol Campus tem estado ligado ao crescimento do futebol do SLB nos 

últimos anos, sendo considerada “The Best Academy of the Year” em 2015 nos 

Global Soccer Awards no Dubai. Além de acolher a equipa principal do SLB, nas 

suas múltiplas sessões de trabalho ao longo de uma temporada desportiva, é a 

casa de todo o futebol do clube, vivendo ali muitos dos elementos integrantes 

das equipas de Formação, onde também realizam os seus treinos diários.  

As infraestruturas contam com os seguintes destaques: 

- 9 Campos de futebol (6 relva natural, 2 relva sintética e box 360º); 

- 62 Quartos (destinados à equipa profissional e formação); 

- 16 Balneários; 

- 2 Auditórios; 

- 3 Ginásios (Apenas 1 disponível para a formação); 

- 1 Sala de conferências; 

- 1 Sala de refeições; 

- 1 Sala de convívio; 

- 3 Gabinetes médicos e de fisioterapia (Apenas 1 disponível para a 

formação); 

2.2.2 Benfica LAB 

O Benfica LAB é o departamento de Sport Lisboa e Benfica que visa a 

otimização de rendimento dos jogadores, desde as equipas de formação até á 

equipa principal, fornecendo apoio em três áreas fundamentais: fisiologia; 

observação e analise de jogo; e nutrição. Foi criado em 2007 e desde então tem-

se desenvolvido, contando atualmente com cerca de 20 profissionais que 

trabalham com as várias equipas do SLB, incluindo as modalidades para além 

do futebol, que estão sediados e tem a sua atividade diária nos pavilhões anexos 

ao Estádio da Luz. O seu lema, “Desenvolver e Otimizar rumo à Excelência” 

descreve na perfeição qual é o principal objetivo do departamento, que busca 
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todos os dias desenvolver um trabalho de qualidade extrema juntos dos diversos 

treinadores e jogadores. 

A intervenção das diferentes áreas contempla várias tarefas, a grande 

maioria delas transversal a todas as equipas, apresentando assim uma 

metodologia que é seguida na íntegra por todos os profissionias e estagiários, 

que anualmente são recrutados nas mais diversas instituições de ensino superior 

para trabalhar nas áreas pelas quais o gabinete é responsável.  

- Fisiologia – responsável por todo o processo de otimização desportiva, tem 

uma atuação diária muito próxima dos atletas. Garante todos os processos 

de avaliação de condição física, de controlo do treino e do estado de fadiga 

dos jogadores. Cabe aos responsáveis pela área da fisiologia a prescrição e 

aplicação de planos de treino que visam a melhoria de performance, assim 

como todo o planeamento que visa a otimização do estado físico dos atletas 

nos diversos momentos da época desportiva. 

- Observação e análise de jogo – responsável por todo o processo de 

observação e análise qualitativa e quantitativa dos jogos disputados pelas 

várias equipas do Sport Lisboa e ebenfica e também das equipas adversárias 

em cada um dos escalões. Os profissionais desta área de intervenção, 

trabalham de forma transversal desde os escalões de formação até às 

equipas profissionais do clube, contando com tecnologias de topo que 

permitem a realização de relatórios constantes que servem de base para o 

trabalho das equipas técnicas e para o desenvolvimento individual de cada 

jogador. 

- Nutrição – responsável pela avaliação da composição corporal dos atletas 

dos vários escalões e por toda a alimentação que por eles é ingerida, desde 

a alimentação coletiva, até às questões mais específicas como a 

suplementação ou a implementação de programas nutricionais individuais e 

específicos consoante as necessidades. Para além do acompanhamento 

diário dos atletas, todas as refeições efetuadas fora do centro de estágio, em 

contexto de equipa, são prescritas pelos profissionais da área que 
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acompanham os diversos escalões. A exemplo do que acontece com as 

outras áreas de intervenção, a metodologia aplicada é transversal a todos os 

escalões do clube, incluindo modalidades.  

Para além das tarefas descritas, o Benfica LAB é responsável por ações de 

formação internas que visam dotar os profissionais do clube de conhecimentos 

mais aprofundados sobre as áreas em que intervém diariamente, elucidando os 

treinadores e demais profissionais das metodologias utilizadas e das diretrizes 

seguidas pelo gabinete. Anualmente, também é realizada pelo gabinete, uma 

formação externa, da responsabilidade dos estagiários das diversas áreas, 

destinada a alunos que pretendam no fututo realizar o seu estágio profissional 

no clube nas épocas desportivas seguintes. Para além disso, são desenvolvidos 

anualmente vários estudos internos, e em parceria com outros clubes, com a 

finalidade de desenvolver e otimizar as metodologias de treino e as intervenções 

diárias junto dos atletas. Muitos desses estudos tem vindo a ser publicados em 

revistas internacionais conceitoadas.  

2.2.3 Caracterização da Equipa Técnica 

A equipa técnica de Juniores A não sofreu alterações ao longo da época 

desportiva e foi constituída por um treinador principal, dois treinadores adjuntos, 

um treinador de guarda-redes, um treinador responsável pelo desenvolvimento 

da técnica individual, dois observadores, um deles estagiário da Escola Superior 

de Desporto de Rio Maior, e dois fisiologistas, um pertencente ao Benfica LAB e 

um estagiário da FADEUP, que fui eu. Também fizeram parte do corpo técnico, 

um diretor responsável por todas as questões de logística diária e um diretor de 

formação que acompanhava de perto todo o processo de treino e de 

desenvolvimento dos jogadores. 

Para além dos elementos mencionados anteriormente, também tinham 

contacto diário com a equipa dois profissionais da área de nutrição, um deles a 

realizar o estágio de admissão à ordem dos nutricionistas, um técnico de 
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equipamentos e demais profissionais das diversas áreas que servem de apoio a 

toda a logística necessária para operacionalização diária.  

2.2.4 Caracterização do Plantel 

O plantel da equipa de Juniores A do SLB na época desportiva 2016-2017, 

era composto maioritariamente por atletas nascidos em 1998 e 1999, idade 

correspondente ao escalão, tendo apenas um atleta nascido no ano 2000. Ao 

longo do ano foi sofrendo algumas alterações no que diz respeito aos jogadores 

que o constituem. A principal explicação, reside na política de formação do SLB, 

que pretende colocar os jogadores que estão referenciados e que ao longo da 

época desportiva evidenciam um nível de rendimento diferenciado, a competir 

num contexto de dificuldade superior, neste caso na equipa B, que compete na 

Ledman LigaPro, segunda divisão sénior portuguesa. Apesar das alterações 

ocorrerem com frequência, o número de jogadores do plantel rondava sempre 

os 25 atletas, procurando ter sempre no mínimo 2 jogadores por posição e 3 GR 

em todas as unidades de treino. Tal não acontecia quando alguns jogadores 

eram jogadores chamados para treinar com as duas equipas seniores do clube, 

algo que acontecia com frequência, principalmente quando havia paragens para 

seleções nacionais. 

Para além das razões mencionadas anteriormente, devido aos 

regulamentos da UEFA Youth League, prova europeia disputada pela equipa, 3 

jogadores nascidos em 1997 podiam realizar os jogos da competição, o que 

aumentou o número de variações a que o plantel foi sujeito ao longo da época. 

Ao longo da competição, foram 4 os jogadores utilizados nesta situação, uma 

vez que um dos atletas que cumpria este requisito, foi emprestado no mercado 

de transferências de Janeiro, abrindo vaga para que outro jogador da mesma 

idade pudesse jogar nesta competição. 

Apesar de ser um plantel com alguma irregularidade, no que diz respeito à 

sua constituição, a qualidade nunca esteve em causa, uma vez que os vários 

jogadores que entravam para substituir os colegas que eram promovidos, 
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garantiam a competitividade interna e demonstravam, salvo algumas exceções, 

ter capacidade para fazer parte do plantel. 

2.2.5 Contextos Competitivos  

- Campeonato Nacional de Juniores A 

O campeonato nacional de Juniores A é disputado a nível nacional e conta 

com a participação de 24 equipas. Numa primeira fase, as equipas são divididas 

igualmente por duas séries, Norte e Sul consoante a sua localização geográfica. 

É realizado um campeonato a duas voltas, onde cada uma das equipas realiza 

um total de vinte e dois jogos, onze em casa e onze fora. Terminada a primeira 

fase, as quatro equipas com melhor classificação em cada uma das séries, 

disputam uma segunda fase de apuramento de campeão. As oito equipas com 

pior classificação em cada uma das séries, disputam uma segunda fase de 

manutenção, também realizada a duas voltas, onde cada uma delas inicia com 

metade dos pontos com que terminou a primeira fase. No final da segunda fase, 

as três equipas com pior classificação descem de divisão. 

O apuramento para campeão, onde se juntam as oito melhores equipas 

nacionais, é realizado a duas voltas e cada uma das equipas realiza um total de 

catorze jogos, sete em casa e sete fora. No final, é campeã nacional a equipa 

que terminar esta segunda fase no primeiro lugar da classificação. 

- UEFA Youth League 

A Liga Jovem da UEFA (originalmente intitulada Liga dos Campeões Sub-

19 da UEFA) é uma competição de futebol disputada pelas equipas sub-19 dos 

clubes apurados para a Fase de Grupos da Liga dos Campeões, juntando-se a 

estes os campeões nacionais de sub-19 dos 32 países melhor posicionados no 

ranking da UEFA, que não se encontrem representados na Fase de Grupos da 

"principal" Liga dos Campeões e que disputam um Play-off a eliminar até serem 

encontradas as oito melhores equipas. 
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É a primeira competição jovem a nível de clubes, foi criada na sequência 

de pedidos realizados por vários emblemas e a primeira edição foi disputada na 

época de 2013-2014 e foi vencida pelo Barcelona FC. 

As equipas participantes disputam uma primeira fase com o mesmo 

calendário da Fase de Grupos da Liga dos Campeões. Os primeiros e segundos 

classificados de cada um dos grupos disputam as fases a eliminar, onde se 

juntam as equipas apuradas através do Play-off referido anteriormente. Ao 

contrário da prova principal da Liga dos Campeões, a fase das eliminatórias é 

disputada a uma só mão, que é sorteada eliminatória a eliminatória, assim como 

o local onde se vai disputar o jogo. As meias finais e final são disputadas em 

campo neutro, neste caso em Nyon, Suiça, nos campos anexos à sede da UEFA. 

2.3 Contexto de Natureza Funcional 

O estágio curricular referente ao 2º Ciclo em Treino Desportivo - Treino de 

Alto Rendimento, decorreu ao longo da época desportiva 2016-2017, a minha 

quarta época de experiência como treinador, após passagens pelo Sport Clube 

de Rio Tinto e o Varzim Sport Club. Como já foi referido anteriormente, o estágio 

decorreu inserido no Benfica LAB, um departamento multidisciplinar que trabalha 

diretamente com as várias equipas profissionais e de formação do Sport Lisboa 

e Benfica nas mais diversas modalidades desportivas. 

Desde o início do meu percurso académico e da minha atividade 

profissional que a minha área de maior interesse, intervenção e estudo é a 

otimização da performance e todos as ferramentas que estão associadas a esse 

processo. Assim sendo, procurei que a minha intervenção acontecesse 

maioritariamente no sentido de desenvolver as minhas competências nessa 

área. Apesar de tudo, aproveitei a oportunidade para desenvolver as minhas 

competências nas diversas áreas envolventes ao treino como a de prescrição de 

treino e análise de jogo. O contacto diário com profissionais de excelência, 

ajudaram a desenvolver as minhas competências nas mais diversas áreas de 

intervenção que, na minha opinião, devem ser entendidas pelos profissionais da 
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área de fisiologia do exercício para que a sua atuação seja mais assertiva e 

capaz de se interligar com os restantes profissionais da área do treino.  

A operacionalização das tarefas decorreu maioritariamente junto da equipa 

de Juniores A da modalidade coletiva de futebol, que se caracteriza por ser a 

última etapa de formação antes dos atletas atingirem a idade sénior. Ao longo 

do ano, a atuação acabou por se estender, de forma pontual, aos restantes 

escalões de formação e por vezes à equipa B, uma vez que a metodologia 

aplicada é transversal e em alguns momentos era necessária a intervenção de 

mais profissionais, como por exemplo na realização da bateria de testes de 

performance. As tarefas realizadas estiveram essencialmente direcionadas para 

a área da fisiologia aplicada ao futebol. A experiência vivida junto das diversas 

equipas, intervindo maioritariamente nesta área, foi o que me permitiu ter uma 

visão abrangente sobre a atuação, dando assim o título ao presente relatório de 

“Fisiologia Aplicada ao Futebol – da Formação ao Alto Rendimento”. 

De forma a seguir as diretrizes traçadas pelo clube e pelo departamento, 

durante a época desportiva, dois elementos do Benfica LAB, acompanharam de 

perto a minha intervenção, orientando e auxiliando o trabalho desenvolvido com 

os jogadores e com a equipa técnica. 

Tarefas realizadas: 

- Realização dos testes de condição física – realização de uma bateria 

de testes, previamente definida pelo Benfica LAB, realizada 3 vezes ao 

longo da época desportiva para cada um dos escalões de formação e 

que tem como objetivo acompanhar a evolução física dos atletas (força, 

resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade e teste Isocinético) e 

avaliar os fatores de risco que cada um dos jogadores pode apresentar; 

- Auxílio na realização dos exames de diagnóstico realizados pelo 
gabinete de fisioterapia – Análise postural realizada no início da 

temporada desportiva com o intuito de detetar eventuais posturas que 

possam afetar o rendimento dos jogadores ou resultar em lesões de 
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overuse. Para além disso, também é realizada a medição do perímetro 

dos membros inferiores com o objetivo de comparar os valores obtidos 

nos dois membros e para obter um registo sobre os valores de referência 

individuais que podem vir a ser necessários no processo de Return to 

Play, caso ocorra alguma lesão que provoque atrofias musculares; 

- Planeamento e orientação dos treinos de força e de prevenção de 
lesões gerais e individuais – elaboração de planos gerais e individuais 

de treino de força e de prevenção de lesões tendo em conta as 

necessidades do atleta e a especificidade da sua posição. A supervisão 

e orientação dos treinos realizados também foi da minha 

responsabilidade; 

- Planeamento e orientação dos processos de Return to Play – 

realização de todo o processo de retorno à competição, em conjunto com 

o departamento médico, desde o seu planeamento até à sua orientação. 

Também é responsabilidade do fisiologista fazer de elo de ligação entre 

o departamento médico e o departamento técnico, informando os 

treinadores sobre a evolução do estado físico dos atletas; 

- Orientação de todos os exercícios de aquecimento e de otimização 
de performance em treino e em jogo – tendo em conta as tarefas 

definidas, fui responsável pelo planeamento e orientação da fase inicial 

do treino, onde o objetivo principal era desenvolver as capacidades 

físicas jogadores (força, velocidade, resistência coordenação, etc.) e 

prepará-los para a exigência do treino ou jogo; 
- Recuperação da condição física após treinos e jogos – todo o 

processo de recuperação entre momentos competitivos e de treino foi da 

minha responsabilidade em conjunto com os elementos do departamento 

médico; 

- Recolha e tratamento diário dos dados referentes aos métodos de 
controlo e avaliação de treino (PSE, HOOPER e GPS) – recolha de 

dados diária através dos métodos de controlo e avaliação do treino 

definidos pelo clube. É da responsabilidade do fisiologista, tratar os 
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dados recolhidos, analisar, e passar as informações relevantes aos 

restantes elementos da equipa técnica; 
- Planeamento e orientação dos treinos destinados aos jogadores 

não convocados para jogo – foi da minha responsabilidade a prescrição 

e orientação do treino realizado no ginásio e no campo destinado aos 

atletas que não foram selecionados para jogo, exceto quando estava em 

estágio com a restante equipa. Estes treinos eram obrigatórios de forma 

a manter o equilíbrio entre as cargas dos diferentes jogadores. 
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No presente capítulo será abordado todo o trabalho desenvolvido ao longo 

da época desportiva, desde a sua preparação até à realização de todas as 

tarefas nos mais diversos contextos de operacionalização. Nele serão descritas 

de forma pormenorizada as expectativas iniciais referentes à realização do 

estágio, a planificação da época desportiva, o modelo de jogo implementado, o 

modelo de treino e fundamentalmente a operacionalização do trabalho do 

fisiologista nas várias vertentes de atuação. Toda a abordagem será feita tendo 

como base o plano teórico, fazendo a ponte entre a teoria e a sua aplicação 

prática. 

3.1 Expectativas Iniciais 

A realização do 2º Ciclo em Treino Desportivo - Treino de Alto Rendimento, 

pressupõe para a sua conclusão, a realização de um estágio e a apresentação 

do respetivo relatório, ou por outra via, a realização de uma dissertação. Tendo 

em conta as minhas experiências anteriores, ligadas ao treino e mais 

especificamente à área de preparação física, optei pela realização de um estágio 

profissionalizante num clube onde me fosse possível continuar a desenvolver as 

minhas competências nesta área específica de atuação. Desde sempre foi esta 

a minha prioridade, uma vez que a minha paixão pelo treino e pelo jogo fazem 

com que oriente a minha carreira profissional de forma a estar em contacto diário 

com a envolvência de uma equipa de futebol.  

Quando se é selecionado para fazer parte de uma estrutura como a do 

SLB, principalmente após um período de seleção inicial, onde concorreram cerca 

de cinquenta candidatos para as diferentes áreas, é fácil perceber que as 

expectativas são sempre elevadas, seja pela experiência que estamos prestes a 

viver, seja pela exigência elevada a que estaremos sujeitos dia após dia. 

Tendo em conta as experiências anteriores vivenciadas, tinha expectativas 

de trabalhar mais diretamente com os escalões de idade superior, o que acabou 

por acontecer, facilitando assim a minha intervenção, fruto da experiência de 

trabalho adquirida anteriormente junto de planteis constituídos por jogadores 
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com idades de Juniores A e de seniores. No entanto, em simultâneo, 

aumentaram as responsabilidades e as tarefas a realizar, o que exigiu de mim 

um esforço acrescido, que tenho a certeza me acrescentará maior capacidade 

de trabalho e de resiliência. 

Para além da expectativa em relação ao clube, tendo em conta a sua 

dimensão e o seu palmarés, maior era a expectativa em relação ao 

departamento no qual estive inserido. O Benfica LAB, é reconhecido 

mundialmente e conta com profissionais com alargada experiência nas suas 

mais diversas áreas de atuação e investigação, o que me permitiu uma 

aprendizagem com uma qualidade superior e uma exigência crescente de dia 

para dia. 

Outro dos pontos que desde o início me despertou interesse, foram os dois 

contextos competitivos em que a equipa participou para além dos vários torneios 

realizados ao longo do ano, o campeonato nacional de juniores A (1ª divisão) e 

a UEFA Youth League (YL). A primeira por ser uma competição interna onde 

participam os melhores jogadores nacionais da respetiva idade, o que faz prever 

um elevado grau de competitividade e onde contactei com futuros jogadores já 

numa fase avançada da sua formação que, possivelmente, vão competir em 

campeonatos profissionais a curto prazo. A YL, é a única competição europeia 

de clubes para as idades de formação, servindo como espaço privilegiado de 

competição para alguns dos melhores jogadores mundiais em idades jovens, o 

que me permitiu contactar com um contexto competitivo diferente e com uma 

complexidade de jogo superior quando comparada com as competições internas. 

Para além do contexto competitivo, a possibilidade de ter contacto direto com a 

equipa principal num contexto europeu, uma vez que o calendário competitivo 

da fase de grupos é igual, aumenta desde logo a riqueza do contexto em que 

estive inserido, aumentando substancialmente todas as expectativas que 

poderia ter em relação ao estágio. 

Para além das expectativas criadas em relação ao meio envolvente e às 

competências que fui adquirindo ao longo das tarefas diárias que tinha a realizar, 
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contactei diariamente com vários estagiários de diferentes escolas superiores de 

educação de diversos pontos do pais, e com diferentes áreas de interesse e 

intervenção, o que me permitiu uma troca de ideias, experiências e 

conhecimentos que acredito possam ser muito enriquecedores e úteis para o 

meu desenvolvimento pessoal, profissional e académico. 

3.1.1 Objetivos do estágio 

- Objetivos profissionais: 

- Trabalhar diariamente num gabinete de fisiologia conceituado e com uma 

experiência elevada de intervenção junto de equipas de futebol de 

formação e profissional; 

- Ter contacto direto com uma equipa de formação com hábitos e métodos 

de trabalho similares a uma equipa de alto rendimento, seguindo a mesma 

linha metodológica; 

- Conhecer e experienciar métodos de avaliação da condição física dos 

atletas para além das fornecidas em meio académico; 

- Desenvolver competências em relação à prescrição de treino de força e 

de prevenção de lesões, tendo por base uma avaliação inicial; 

- Conhecer, experienciar e aplicar metodologias de controlo e avaliação do 

treino em contextos de formação e de alto rendimento; 

- Desenvolver a capacidade de planificação e orientação de treino, seja em 

contexto de ginásio ou de campo; 

- Ter contacto direto com atletas de alto rendimento, muitos deles 

internacionais pelas respetivas seleções; 

- Estar perante um contexto competitivo internacional; 

- Desenvolver competências de trabalho em equipa, estando inserido num 

gabinete multidisciplinar e numa equipa técnica. 

- Obter títulos nas competições em que a equipa estará inserida. 
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- Objetivos Académicos: 

- Realizar o relatório de estágio profissionalizante com sucesso e distinção; 

- Terminar o 2º Ciclo em Treino Desportivo - Treino de Alto Rendimento 

com uma classificação de excelência, sendo uma referência para futuros 

estudantes da área de Ciências do Desporto que possam ter a mesma 

área de interesse e intervenção; 

- Desenvolver competências teóricas na área de controlo e avaliação de 

treino que possam ter uma aplicação prática no futuro; 

- Adquirir conhecimentos importantes para a realização da minha atividade 

laboral de uma forma mais consciente e com um grau de conhecimento 

teórico que me permita distinguir dos meus pares. 

- Objetivos Pessoais: 

- Concluir uma etapa de formação por mim ambicionada desde o início do 

meu percurso académico e profissional; 

- Ter contacto com uma nova cidade e um novo clube, aumentando assim 

as minhas vivências e experiências; 

- Enriquecer o meu curriculum vitae, uma vez que terei uma experiência 

num dos maiores clubes do mundo; 

- Desenvolver competências na área de comunicação e relacionamento 

pessoal através do contacto com profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento e intervenção; 

- Partilhar ideias e vivências junto de profissionais das diferentes áreas 

provenientes de diversas culturas, aumentando assim o meu leque de 

conhecimentos sobre as metodologias de treino e aplicações práticas que 

se realizam fora de Portugal. 

3.2 Planeamento das funções a desenvolver ao longo do estágio 

As funções a desenvolver durante o ano de estágio, foram delineadas 

desde a fase inicial e foram cumpridas até ao término da época desportiva, a não 

ser, algumas exceções, que por indicação dos orientadores, sofreram alguns 
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ajustes fruto do que foi acontecendo diariamente e também devido à 

calendarização que se foi ajustando consoante o decorrer da época desportiva. 

A planificação do trabalho desenvolvido pelos fisiologistas é da responsabilidade 

do Benfica LAB, uma vez que a metodologia adotada pelo gabinete segue um 

planeamento plurianual e transversal aos diversos escalões, que deve ser 

respeitado por todos os elementos que fazem parte do mesmo, sejam eles 

profissionais ou estagiários.  

De forma a garantir que todo o trabalho desenvolvido segue as indicações 

do gabinete, antes da aplicação ou realização de qualquer tarefa, esta era 

apresentada aos dois fisiologistas responsáveis pelo futebol de formação. 

- Planeamento das tarefas realizadas ao longo do estágio: 

- Realização dos testes físicos - Realizados 3 vezes ao longo da época 

desportiva (meio de Julho, início de Janeiro, fim de Maio); 

- Auxílio na realização dos exames de diagnóstico realizados pelo gabinete 

de fisioterapia (posturais e perímetros) - realizado apenas no período de 

pré-época 

- Recolha e tratamento diário dos dados referentes aos métodos de 

controlo e avaliação de treino (PSE, HOOPER e GPS) – A recolha de 

dados realizou-se diariamente ao longo da época desportiva; 

- Planeamento e orientação dos treinos de força e de prevenção de lesões 

gerais e individuais – Os planos individuais de força e de prevenção de 

lesões foram realizados maioritariamente antes da sessão de treino, salvo 

algumas exceções devido a questões organizacionais, e a sua prescrição 

é realizada com base na periodização estabelecida pelo Benfica LAB e 

que não pode ser exposta publicamente; 

- Planeamento e orientação de processos de retorno à competição 

- Orientação de todos os exercícios de aquecimento e de otimização de 

performance (força, velocidade, resistência, coordenação, etc.) em treino 

e em jogo; 
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- Responsável pelo processo de recuperação da condição física após 

treinos e jogos – Processo a realizar todos os dias, solicitado pelo 

departamento médico, tendo maior incidência nos dias de recuperação 

após jogo; 

- Responsável pelo planeamento e orientação dos treinos destinados aos 

jogadores não convocados para jogo – tarefa realizada sempre que há 

jogo e existem jogadores não convocados. 

Para além das linhas orientadoras de atuação que me foram dadas pelo 

Benfica LAB, ao longo da época desportiva, fruto do reconhecimento de 

competências e das experiências anteriores, a equipa técnica foi-me confiando 

algumas tarefas relacionadas com o treino e com o jogo, ficando responsável 

pelo período inicial do treino e pelo aquecimento em dia de jogo. Este aumento 

de funções permitiu que o meu leque de ações fosse mais abrangente, estando 

mais próximo do processo de treino e de jogo, algo que foi importante para a 

realização de um estágio que permite a obtenção do Título Profissional de 

Treinador de Desporto – Futebol – grau II (componente geral e específica).  

3.3 Planificação da Época Desportiva 

A Planificação Anual consiste na distribuição dos conteúdos a abordar ao 

longo da época desportiva. O principal objetivo da realização de uma 

planificação, é criar um processo, uma metodologia e uma calendarização que 

todos os elementos possam seguir, não havendo dúvidas em relação às 

decisões que devem ser comuns a todos os intervenientes diretos e indiretos no 

processo de treino.  Para além disso, pretende-se que o atleta vá recebendo 

estímulos diferentes e de forma organizada ao longo do tempo, aumentando 

assim a sua performance no decorrer da época desportiva. Para isso, a 

existência de uma periodização assume-se como imprescindível para 

sistematizar e priorizar, através do processo de treino, a obtenção e manutenção 

de determinados patamares de rendimento ao longo da época desportiva. 
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A planificação, sendo apenas um ponto de partida, é adaptável coletiva e 

individualmente, sendo possível realizar alterações consoante a evolução que 

se vai verificando e também consoante o calendário competitivo, que pode sofrer 

alterações consoante os resultados alcançados, fruto da eliminação ou 

continuação nas competições europeias. 

A época foi planeada na íntegra pela equipa técnica em conjunto com os 

vários departamentos mencionados anteriormente, que trabalham diariamente 

com a equipa. Toda a planificação, foi realizada tendo como base quatro pilares, 

que são considerados pontos chave para que o sucesso coletivo e o 

desenvolvimento individual dos jogadores sejam uma realidade ao longo da 

época desportiva: (1) o Trabalho de Equipa é o primeiro desses pilares, 

considerado fundamental para que seja possível alcançar resultados e para que 

o talento individual possa imergir com base no sucesso coletivo. (Neer,  #275) o 

segundo dos pilares que serviram de base para a edificação de uma linha 

orientadora comum foi o Compromisso, considerado essencial para que não haja 

desculpas no dia a dia, mas sim um sentimento de superação na busca 

constante de aprimorar uma ideia comum. (3) Esforço e Dedicação, terceiro pilar 

definido pelos líderes do processo, considerado essencial para que a vontade 

de vencer esteja sempre presente em todos os momentos, aumentando assim 

os níveis de competitividade em treino e em jogo. (4) O quarto e último pilar é o 

Inconformismo, não pode ser jogador de alto rendimento, principalmente das 

melhores equipas do mundo, se não quiser sempre mais e procurar algo melhor 

em todos os momentos do seu dia-a-dia.  

3.3.1 Processo de desenvolvimento do jogador  

Tendo em conta a etapa de formação em que nos encontramos, sendo a 

última antes do escalão sénior, a complexidade é grande e são vários os fatores 

que afetam a planificação e a influência que esta tem sobre o processo de 

desenvolvimento do jogador. Para isso, toda a planificação deve ser realizada 

não apenas do ponto de vista desportivo, mas também tendo em conta a inclusão 



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

	

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
36 

de todos os elementos influenciadores ao longo da experiência diária a que o 

jogador está sujeito. 

 

Figura 1- Processo de Desenvolvimento do Jogador 

Assim sendo, como está demonstrado na figura 1, criada pelos 

responsáveis da coordenação do clube, o desenvolvimento do jogador é 

baseado num processo que envolve diferentes momentos de aprendizagem, a 

envolvência de diferentes especialistas e departamentos e, por fim, a 

preocupação constante no desenvolvimento das 4 dimensões que influenciam o 

rendimento dos jogadores e que são descritas de forma unânime, técnica, tática, 

física e psicológica (Pivetti, 2012).  

Respeitando a multidisciplinaridade presente no clube e nomeadamente na 

equipa técnica, foi importante perceber a forma como todos os intervenientes 
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teriam o seu espaço de intervenção diária. Para que tal fosse possível, foi de 

vital importância uma definição prévia sobre as áreas de intervenção de cada 

um, de forma a que o processo de desenvolvimento de todos os jogadores 

presentes não fosse posto em causa por falta de organização. 

Tendo em conta que o Futebol é um desporto coletivo, há uma tendência 

geral para padronizar o trabalho realizado dentro de uma equipa, no entanto, 

fruto da individualidade presente em cada jogador e a especificidade de cada 

posição, o planeamento da época desportiva deve contemplar momentos de 

aprendizagem e de desenvolvimento individual, de forma a que o jogador possa 

evoluir as suas competências e assim contribuir positivamente para a evolução 

de um coletivo, a equipa. Para dar resposta a estas necessidades, estava 

presente na equipa técnica um elemento responsável por avaliar as 

necessidades individuais de cada atleta e para intervir sobre elas, fosse no 

contexto de treino, ou em sessões de treino extra destinadas a pequenos grupos 

de jogadores. 

Dando seguimento ao trabalho individual e percebendo que o futebol é 

praticado por seres humanos, tão importante como reconhecer e evoluir as suas 

características enquanto futebolistas, é perceber as motivações individuais e 

comuns dentro de um grupo heterogéneo que constitui o plantel. Só através de 

um conhecimento profundo sobre os atletas é possível uma intervenção no 

processo de desenvolvimento psicológico e social, algo que deve ser tido em 

conta por todos os profissionais das mais diversas áreas que contactam com os 

atletas no seu dia a dia. Apesar de não estar presente de forma constante, o 

psicólogo que trabalhava diretamente com a equipa, de forma organizada e 

devidamente estudada, foi realizando ao longo do ano, intervenções junto dos 

atletas e de alguns elementos da equipa técnica, esta última com maior 

incidência, uma vez que a planificação vai no sentido de dotar os técnicos de um 

maior controlo sobre o processo, pois são os principais agentes influenciadores 

do desenvolvimento dos atletas nas mais variadas vertentes. 
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A intervenção do Benfica LAB, área de fisiologia, foi essencialmente na 

otimização de performance e no desenvolvimento das características físicas de 

cada um dos jogadores. Foi da minha responsabilidade a periodização do treino 

no que diz respeito às capacidades físicas condicionais a serem trabalhadas em 

cada um dos treinos dos diferentes microciclos e também em relação ao treino 

de ginásio realizado ao longo dos vários momentos da época desportiva. A área 

de otimização física, é vista pelos responsáveis do clube como uma das 

ferramentas mais importantes no processo de desenvolvimento do jogador, 

sendo cada vez mais valorizada, o que faz com que o investimento aumente de 

ano para ano. 

O treino realizado em campo com todo o plantel, é o momento onde o 

treinador tem maior influência sobre o processo de desenvolvimento do jogador 

e também onde se aglomeram todas as intervenções que foram descritas 

anteriormente. Para isso, é crucial que o processo de treino seja dominado na 

íntegra por quem o idealiza num primeiro momento, os treinadores, e por quem 

o executa num segundo momento, os jogadores. A interpretação do treino e dos 

objetivos do mesmo, partem de uma organização inicial que não deve deixar 

espaços para dúvidas ou para a deteção de lacunas por parte de treinadores e 

jogadores, o que implica o seguimento de uma planificação que deve ser mais 

ou menos rígida consoante os diferentes momentos da época. Para isso, foi 

criada uma metodologia de treino, que será descrita ao longo do relatório, e que 

contempla diferentes momentos de aprendizagem que vão sendo alterados ao 

longo dos diferentes microciclos e ao longo da época desportiva. 

A competição, apesar de continuar a ser um espaço de desenvolvimento, 

tendo em conta que estamos perante um contexto de formação, é também um 

momento de avaliação, onde é possível verificar, semana após semana, a 

evolução dos jogadores tendo em conta a intervenção realizada ao longo de todo 

o processo por parte dos diferentes influenciadores.  De forma a enriquecer este 

espaço de desenvolvimento, ao longo da época desportiva, foram vários os 

contextos em que os jogadores estiveram envolvidos. Para além das duas 
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competições oficiais disputadas, de forma previamente estudada e planeada 

consoante o calendário competitivo, a equipa participou em 6 torneios 

internacionais em contextos competitivos diferentes e em condições variadas. É 

política do clube participar em torneios internacionais de exigência elevada, de 

forma a avaliar o estado de desenvolvimento dos jogadores quando expostos a 

contextos e a adversidades diferentes daquelas que enfrentam nas competições 

internas.  

3.3.2 Periodização do treino 

A periodização do treino é descrita como a organização sequencial do 

treino, que permite aos atletas atingir o pico de forma nos momentos de 

competição (Issurin, 2010). Ou seja, consiste na divisão do plano anual em fases 

mais pequenas e que facilitam o planeamento, fazendo com que o pico de forma 

coincida com os momentos de competição. Para isso, a organização do treino 

deve ser estruturada consoante as habilidades motoras alvo, e que 

consequentemente permitem ao atleta desenvolver o nível máximo das suas 

capacidades físicas condicionais (Bompa & Haff, 2009). 

- Macrociclo 

O Macrociclo é a estrutura de periodização com maior duração, no futebol 

pode ter a duração de uma época desportiva completa. No caso de alguns 

desportos individuais a periodização mais macro pode corresponder a um plano 

plurianual que pode durar vários anos, como por exemplo um ciclo olímpico 

(Bompa & Haff, 2009). Tendo em conta a organização da época desportiva, a 

estrutura macro da periodização foi dividida em duas partes, uma primeira 

correspondente ao período até ao final do ano civil, que coincide com a 

realização da primeira fase do campeonato e com a fase de grupos da YL; e uma 

segunda correspondente aos seis meses desde o início do ano civil até ao final 

da época desportiva, período de decisões, onde se disputou a segunda fase do 

campeonato nacional e as eliminatórias da YL até chegar à final da competição. 
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- Mesociclo 

Corresponde ao período necessário para a obtenção de objetivos de treino 

ou de performance predeterminados. A sua duração é variável entre 2 a 8 

semanas (Mujika et al., 2018). Um mesociclo deve durar o tempo necessário para 

permitir desenvolver as capacidades físicas, habilidades técnicas e/ou elementos 

táticos definidos (Matveyev, 1981). No caso descrito ao longo do relatório, a 

época desportiva foi dividida em 7 mesociclos, com períodos de transição mais 

ou menos longos entre eles, consoante os momentos de competição. A divisão 

dos mesociclos, tendo em conta que o desenvolvimento das questões técnicas, 

táticas e psicológicas é realizado ao longo da época desportiva consoante as 

necessidades individuais e coletivas, foi realizada com base no treino de 

desenvolvimento das capacidades físicas prioritárias em determinados 

momentos.  

- Microciclo 

Na periodização utilizada ao longo da época desportiva, um microciclo foi 

composto por 7 dias, correspondentes a uma semana completa. Em algumas 

estruturas de periodização, os treinadores definem como microciclo (alguns 

autores definem como morfociclo) o tempo entre jogos, que é variável consoante 

a densidade competitiva. A estrutura e o conteúdo de um microciclo determinam 

a qualidade do processo de treino e deve ser estruturado de acordo com os 

objetivos, volume, intensidade e métodos que são o foco para uma determinada 

fase da época desportiva. Foram registados um total de 48 microciclos ao longo 

da época desportiva, com organizações variáveis consoante os momentos de 

competição. O controlo do treino, que será abordado no relatório, foi uma 

ferramenta extremamente útil na gestão de cargas nos diferentes microciclos, 

contribuindo assim de forma positiva para a performance desportiva.   
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- Sessão de treino 

É a estrutura de periodização mais pequena. Na modalidade coletiva de 

futebol, exceto na fase inicial da época, ou em algum momento pontual, realiza-

se uma sessão diária, que deve ser organizada consoante as seguintes fases: 

(1)  fase introdutória, denominado vulgarmente por aquecimento ou ativação; (2) 

parte principal onde se desenvolvem os exercícios aquisitivos e (3) a fase final de 

retorno à calma onde se podem realizar exercícios de técnica individual ou de 

relaxamento. A organização deve seguir uma lógica no que diz respeito aos 

conteúdos que devem ser trabalhados e consoante a capacidade física 

condicional preponderante para o dia do microciclo. Ao longo da época 

desportiva forma contabilizadas 227 sessões de treino, sendo os jogos de treino 

incluídos nesta contagem, o que demonstra a densidade da época desportiva. 

A periodização do treino está diretamente relacionada com a monitorização 

e controlo do treino. Os objetivos de ambos são comuns: otimizar a performance, 

impedir o desenvolvimento de fadiga e evitar as lesões. A periodização pode ser 

vista como a “guideline” do processo de treino e da adaptação ao mesmo (Coutts, 

2001).  

 

Figura 2- Etapas da Supercompensação (adaptado de (Van Winckel et al., 

2014) 
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Atendendo aos princípios básicos da adaptação do ser humano ao meio 

externo, cabe ressalvar que o organismo mantém um estado estável de equilíbrio 

chamado homeostasia, que apenas é perturbado quando age sobre ele um 

estímulo que o altera (Garcia Manso, 1999). Assim, entende-se que o treino é 

um dos fatores que perturba o organismo, criando sobre ele um stress fisiológico. 

Por isso, para que um atleta aumente o seu rendimento, necessita de uma 

exposição sistemática a novos estímulos causados pelo treino e que provoquem 

adaptações específicas em diferentes sistemas fisiológicos (Borresen & 

Lambert, 2008a).  

Os estímulos aplicados formam a carga de treino, que quando aplicada ao 

atleta, como demonstrado na figura 2, numa primeira fase (I) provoca uma 

redução de capacidade devido ao aumento da fadiga; numa segunda fase (II) o 

organismo inicia a sua recuperação, compensando de certa forma a perda de 

homeostasia que o estímulo provocou; na terceira fase (III) o organismo recupera 

para níveis de capacidade física superiores aos verificados antes da aplicação 

do estímulo; caso o estímulo não seja aplicado de forma regular (IV) o atleta 

entra em destreino, voltando o organismo ao estado de homeostasia verificado 

antes da aplicação do estímulo inicial (Van Winckel et al., 2014).  Caso as 

diferentes fases não sejam respeitadas, a adaptação biológica do organismo 

pode ser inadequada, colocando o atleta em overtraining, o que acontece devido 

a cargas de treino excessivas e a períodos de recuperação insuficientes 

(Schwellnus et al., 2016; Soligard et al., 2016). 

Tendo em conta a calendarização das épocas desportivas das 

modalidades coletivas, a periodização e o modelo do treino devem ser pensados 

de forma a manter um padrão de cargas e de estímulos semanais. Cargas de 

treino semanais totais, incluindo treinos e jogos, muito diferentes de semana 

para semana alteram o estado de homeostasia do organismo e aumentam o 

risco de lesão (Cross et al., 2016; Rogalski et al., 2013).  
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Figura 3 - Probabilidade de Lesão com diferentes mudanças na carga de treino semanal 
(Gabbett, 2016) 

 

De forma a minimizar o risco de lesão, os incrementos ou diminuição da 

carga de trabalho não devem ser superiores a 10% (Gabbett, 2016), exceto em 

períodos específicos da época desportiva, como por exemplo os períodos de 

tapering, que é definido como uma redução progressiva e não-linear da carga de 

treino durante um período de tempo variável, que tem como objetivo reduzir o 

stress fisiológico e psicológico e otimizar a performance desportiva (Mujika & 

Padilla, 2003). Para além dos incrementos de carga, também é necessário ter 

em atenção os níveis de fadiga, ou seja, mesmo que a relação entre cargas 

semanais esteja dentro dos parâmetros, se esta for constantemente elevada, 

produz um estado de fadiga constante, demonstrando que a prescrição está a 

ser inadequada e com o risco de lesão igualmente aumentado.  

Os modelos ondulatórios diários são os mais comuns na periodização do 

treino em desportos coletivos (Fleck, 2011). Nestes modelos a carga de treino 
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varia a cada sessão de treino, permitindo desta forma a alternância da 

capacidade específica que se desenvolve. (Fleck, 2011) introduz também o 

conceito da periodização ondulatória “flexível”, em que a carga de treino é 

adaptada de acordo com o estado de prontidão dos atletas. Existem algumas 

limitações na interpretação nos modelos ondulatórios diários, uma vez que, 

encontramos sobretudo, modelos ondulatórios relativos ao treino de força, mas 

que podem ser aplicados também no treino de campo caso as variáveis 

analisadas nas metodologias do controlo do treino nos forneçam indicações 

sobre o estado de prontidão do atleta. 

A periodização utilizada ao longo da época teve sempre como base os 

conceitos teóricos que foram apresentados ao longo deste capítulo. Assim, a 

organização dos microciclos era feita consoante o número de jogos, que 

condicionava o número de treinos e o número de folgas concedidas. Alguns 

treinos, por questões estratégicas, foram cancelados após alguns jogos, de 

forma a conceder aos jogadores uma motivação extra, principalmente após 

períodos de maior densidade competitiva.  

Todos os microciclos foram organizados de forma a que os jogadores 

alcançassem, teoricamente, o máximo da sua performance nos momentos de 

competição, principalmente nas fases decisivas das provas. No primeiro 

Macrociclo, a carga aplicada, seja no campo ou no ginásio, foi superior, uma vez 

que a primeira fase do campeonato nacional de juniores A é de menor 

dificuldade, abrindo uma janela de oportunidade para trabalhar de forma mais 

recorrente com os jogadores, aumentando assim o volume de treino. A 

planificação foi realizada semanalmente pela equipa técnica em conjunto com 

os elementos do Benfica LAB, de forma a que o treino complementar realizado 

no ginásio e o treino de campo seguissem a mesma linha metodológica. A 

metodologia de treino e a forma como é aplicada nos diferentes microciclos, será 

descrita no capítulo referente ao modelo de treino. 

A periodização, que será discriminada ao longo do relatório, serviu de base 

para o trabalho coletivo e individual no que diz respeito à otimização da 
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performance, no entanto, fruto das várias alterações ocorridas no calendário 

competitivo, foi necessário realizar ajustes semanais, criando assim um desafio 

constante ao longo da época desportiva. 

A tabela apresentada 1contém toda a informação relativa ao trabalho 

realizado ao longo da época desportiva. Nela estão presentes os momentos de 

avaliação, os jogos disputados, os torneios em que a equipa participou, as 

viagens realizadas, os jogos de preparação e todo o trabalho desenvolvido pelo 

Benfica LAB, seja em contexto de ginásio ou em contexto de campo. Toda a 

informação presente nesta tabela1 será importante para a compreensão dos 

conteúdos apresentados ao longo do relatório de estágio.
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Tabela 1 - Planificação Anual 
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3.4 Modelo de Jogo 

Quando um treinador é incumbido de liderar uma equipa de futebol, são 

vários os processos que deve cumprir, desde a criação de uma ideia em função 

do resultado final que deseja alcançar, mais concretamente sobre aquilo que 

pretende ver acontecer ao longo do jogo, até à forma como pretende desenvolver 

essa mesma ideia ao longo da época desportiva. Assim sendo, segundo 

(Magalhães & Nascimento, 2010), o treinador deve realizar uma análise da 

situação que vai encontrar e a partir daí definir um planeamento do processo de 

treino, em que o primeiro passo consiste na programação e um segundo passo 

consiste na conjugação de todas as dimensões do jogo e do treino. Esta 

programação é fortemente influenciada pela criação do modelo de jogo, que ao 

ter uma forte dimensão tática, orienta os restantes processos, que tratam as 

outras dimensões do treino que foram abordadas na planificação da época 

desportiva: física, técnica e psicológica.  

A definição de um modelo que se pretende ver implementado é a base que 

vai permitir criar os processos de periodização, de planificação e o modelo de 

treino. 

É através da análise e reflexão concetual dos modelos técnico-táticos que 

se dá a construção e unificação de um modelo de jogo, preponderante para a 

obtenção de rendimento. Para definir a lógica do seu modelo, o treinador pode 

fazê-lo a partir da observação e análise de equipas mais representativas de um 

nível de rendimento superior, onde estejam difundidos os modelos de ação mais 

eficazes no futebol atual, assim como as suas tendências evolutivas, de forma a 

estimular no treino, as exigências e dominantes do futebol moderno. Esta forma 

própria do treinador entender o jogo relaciona-se com a forma como este 

pretende que a sua equipa jogue. Não basta, porém, ter uma ideia de jogo, se a 

mesma não for operacionalizada de acordo com a conceção que se tem, 

tornando-se necessário modelar essa ideia (Garganta, 1997; Moita, 2008). 
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Para alguns treinadores, o modelo de Jogo consiste na conceção de jogo 

idealizada pelo treinador, no que diz respeito a um conjunto de fatores 
necessários para a organização dos processos ofensivos e defensivos da 

equipa, como, por exemplo, os princípios, os métodos e os sistemas de jogo, 

bem como todo o conjunto de atitudes, de comportamentos e de valores que 

permitam caracterizar a organização desses processos, quer em termos 
individuais, quer em termos coletivos, da referida equipa (Leal & Quinta, 

2001). 

Seguindo a linha de ideias transmitidas, Moita (2008) refere que o modelo 

de jogo deve entender-se como uma base de trabalho e nunca como um modelo 

a atingir na perfeição, deve constituir-se como o núcleo central de ideias que o 

treinador pretende que sejam adotadas pela sua equipa. Estas ideias de base 

são os princípios de jogo relacionados com os comportamentos táticos 

realizados pelos jogadores nos vários momentos de jogo, bem como um 

conjunto de atitudes, comportamentos e valores que permitem caraterizar a 

organização desses processos, quer em termos individuais, quer 

fundamentalmente em termos coletivos. 

Tendo em conta que se pretende que ao longo da formação os jogadores 

do SLB estejam familiarizados com os mesmos comportamentos e processos 

nos vários momentos de jogo, o modelo adotado é implementado pelos 

responsáveis pela área de Coordenação Técnica e é transversal aos vários 

escalões (desde os sub-14 aos sub-19). Apesar da transversalidade pretendida, 

o modelo apresenta alguma maleabilidade, permitindo aos vários treinadores as 

necessárias adaptações: consoante a idade dos jogadores, que aumenta ou 

diminui a complexidade; consoante a estratégia a adotar, que pode variar 

consoante o adversário; e principalmente consoante a evolução verificada nos 

jogadores ao longo da época desportiva, podendo aumentar ou diminuir a 

complexidade dos comportamentos que se pretende ver em jogo. 

O modelo de jogo tem algumas restrições em relação ao que pode ser 

exposto publicamente, assim sendo, serão apenas apresentadas linhas 
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orientadoras gerais de forma a enquadrar o modelo de treino que será 

apresentado no relatório. 

A estrutura apresentada pelas equipas de formação do SLB é 1-4-3-3, com 

o meio-campo a ser organizado com um pivô defensivo e dois médios com 

características mais ofensivas. Em organização defensiva, procurava-se que a 

equipa se organizasse maioritariamente em 1-4-1-4-1, sendo o pivô defensivo 

responsável pelas coberturas defensivas realizadas nos corredores laterais, 

preferencialmente com uma colocação entre o defesa central do lado da bola e 

o defesa lateral desse mesmo lado. Por questões estratégicas, em alguns jogos, 

a equipa técnica adotava uma organização defensiva numa estrutura de 1-4-4-

2, sendo um dos médios responsável por se juntar ao avançado na primeira linha 

de pressão. No processo ofensivo, o objetivo passava por colocar os jogadores 

em situações de superioridade numérica, de forma a ter vantagem sobre o 

adversário nas diversas zonas do campo, o que era procurado através da 

mobilidade dos jogadores, que se procurava que fosse constante de forma a que 

o jogador com bola tivesse sempre várias opções. Os esquemas táticos eram 

ajustados consoante o adversário e os jogadores que estariam em campo, 

registando-se apenas um padrão nos esquemas táticos defensivos onde se 

adotava preferencialmente uma marcação mista, com dois jogadores a realizar 

marcação individual. 

Tendo em conta a qualidade dos jogadores e a superioridade que se 

pretendia que fosse demonstrada em todos os jogos disputados pelas equipas 

de formação do clube, há alguns princípios a ter em conta: (1) dominar o jogo 

em todos os seus momentos; (2) ter a posse de bola mais tempo que o 

adversário; (3) reação rápida à perda da bola no local onde ocorre a perda; (4) 

promover a capacidade dos jogadores assumirem o risco com naturalidade, 

mantendo sempre a posse de bola nas diferentes zonas do campo, mesmo sobre 

pressão dos adversários. 

Como já foi referido anteriormente, tendo por base estes princípios e a 

estrutura base de 1-4-3-3, cada treinador tinha liberdade para implementar as 
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suas ideias, o que enriquece o processo de formação dos jogadores, colocando-

os, ao longo da sua formação, expostos a diferentes estímulos, o que se acredita 

que futuramente lhes vai permitir uma capacidade de adaptação superior nos 

diferentes cenários a que serão expostos ao longo da sua carreira profissional. 

3.5 Modelo de Treino 

A construção do Modelo de Treino baseia-se numa sistematização da 

análise qualitativa e quantitativa dos comportamentos expressos pelos 

jogadores no jogo, que permite racionalizar os padrões de jogo e por extensão 

os modelos de jogo, que no contexto do futebol constituem importantes 

utensílios, na medida em que funcionam como referenciais para a concretização 

dos objetivos e para a elaboração e avaliação das situações de ensino e treino. 

A organização do processo de treino nos Jogos Desportivos Coletivos deve 

necessariamente partir de um referencial, o modelo de jogo, que deve guiar os 

comportamentos a adotar (Garganta, 1997). A identificação, a definição e a 

caraterização das fases, componentes e fatores da competição são aspetos que 

tem uma grande influência na criação do modelo de treino. A sua relação com o 

Modelo de jogo é que define o princípio da especificidade. Deste modo, 

pretende-se que a preparação seja adequada, isto é, induza adaptações que 

viabilizam uma maior eficácia de processos na competição.  

O treino é o ensino do jogo e, como tal, a componente tática ocupa uma 

posição nuclear no quadro de exigências da modalidade. Treinar consiste em 

criar ou trazer para o treino situações tático-técnicas e tático-individuais que o 

jogo requisita (Moita, 2008). No mesmo sentido, os demais fatores técnicos, 

físicos e psíquicos, devem ser abordados de forma a poderem cooperar para 

facultarem o acesso a níveis táticos cada vez mais elevados (Garganta, 2002). 

Assim sendo, atendendo a esta última citação, a cooperação entre as ideias 

a serem implementadas pelo treinador e o desenvolvimento das capacidades 

físicas dos atletas devem ser articuladas ao longo das diferentes estruturas de 

periodização, de forma a garantir que a condição física dos jogadores seja a 



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

	

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
54 

melhor e que a distribuição das cargas ao longo dos mesociclos e microciclos 

seja realizada de modo eficiente. Como já foi referido anteriormente, os modelos 

ondulatórios diários são os mais comuns no futebol e é caracterizado por uma 

variação da carga a cada sessão de treino, permitindo desta forma a alternância 

da capacidade específica que se desenvolve. Tal modelo permite uma 

adaptação constante consoante os dias de jogo. O modelo denominado de 

periodização tática serviu também como base para a organização dos 

microciclos de treino, tendo o princípio da alternância horizontal em 

especificidade grande influência na conceção da metodologia de treino criada 

pela equipa técnica. 

Na tabela 2, será detalhada toda a informação relativa ao modelo de treino 

adotado. A contabilização dos dias é realizada de forma decrescente em relação 

ao dia de jogo, ou seja, caso o jogo se realize no domingo, o sábado é 

contabilizado como jogo-1 e assim sucessivamente.  

Consoante a distância temporal em relação ao jogo, na planificação da 

unidade de treino, eram tidas em conta as seguintes variantes: 

- Capacidade física: é representada por uma cor consoante o padrão de 

contração que se pretende mais frequente para cada um dos dias do 

microciclo; 

- Princípios de jogo: refere-se aos comportamentos que pretendemos ver 

em prática no nosso modelo de jogo. Refere-se a comportamentos 

individuais, setoriais e coletivos; 

- Momentos de jogo: refere-se aos momentos de transição ofensiva e 

defensiva e aos momentos de organização ofensiva e defensiva. Os 

esquemas táticos também são incluídos por alguns autores, referindo-se 

a eles como o quinto momento de jogo; 

- Níveis de organização: está relacionado com a quantidade de jogadores 

e de setores que se relacionam na realização de um determinado 

exercício; 
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- Padrão de contração muscular: tem em conta a predominância dos 

tipos de contrações musculares, que são influenciadas pelos outros 

fatores que são equacionados na organização da unidade de treino. 

- Número de jogadores: varia consoante o tipo de contrações musculares 

que pretendemos para a unidade de treino e consoante os níveis de 

organização que pretendemos trabalhar; 

- Complexidade Informacional: está relacionado com a informação que é 

passada ao jogador, que deve ser diferente de dia para dia em relação à 

mensagem, à quantidade e à complexidade; 

- Duração/Tempo de exercitação: refere-se ao tempo que deve ter cada 

repetição na realização de qualquer um dos exercícios no dia em causa; 

- Densidade: está relacionada com a relação entre o tempo de execução 

e o tempo de pausa, que varia consoante os objetivos traçados para cada 

um dos dias; 

- Metabolismo dominante: está relacionado com os sistemas energéticos 

solicitados com maior frequência consoante a organização do treino; 

- Formas: refere-se ao número de jogadores que devem estar envolvidos 

em cada um dos momentos nos exercícios de treino; 

- Tipo de Situações: está relacionado com o tipo de ações que 

pretendemos que aconteçam mais vezes ao longo da unidade de treino; 

- Duração da sessão de treino: é o volume total que a unidade de treino 

deve ter; 

- Dimensão dos espaços: área total que deve ser utilizada na realização 

dos exercícios de forma a que possam ser cumpridos os objetivos 

traçados para a unidade de treino. Tem uma forte relação com todas as 

outras variantes mencionadas.



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

 

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
56 

 

Tabela 2 - Organização Microciclo Padrão 
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Tendo em conta as diretrizes do clube e os comportamentos que se 

pretendiam ver em jogo, todo o processo de treino era pensado com o objetivo 

de evoluir o jogador dentro de um contexto que lhe permitisse colocar a sua 

qualidade individual em prol de um coletivo. Assim sendo, todos os exercícios 

eram realizados com bola, desde a fase inicial do treino até ao seu término, 

exceto na realização de trabalho analítico de velocidade, agilidade e 

coordenação que se realizava na fase inicial de algumas unidades de treino, 

principalmente nos dois dias antes do jogo (jogo-2 e jogo-1). Para além da 

conceção dos exercícios, o feedback também era orientado no sentido de evoluir 

o jogador nas suas qualidades individuais. 

O processo de treino, dentro de um microciclo, inicia-se após a competição. 

A recuperação completa após um jogo de futebol poderá demorar mais de 72 

horas, apesar de grande parte dos marcadores de fadiga se encontrarem 

totalmente recuperados ao final desse tempo. Assim sendo, os dois dias após o 

jogo tem como principal objetivo acelerar o processo de recuperação dos 

jogadores. Um dos dias de recuperação, dependendo dos ciclos competitivos, 

normalmente era de folga, que era concedida, na grande maioria das vezes, no 

dia após jogo, permitindo aos jogadores estarem com as respetivas famílias por 

períodos de tempo mais alargados, uma vez que muitos deles eram de outras 

zonas do país e era necessário ter sensibilidade para tal. Os dias após o jogo, 

no caso dos ciclos competitivos onde não era possível conceder folgas (jogo+1 

e jogo+2) seguiam a mesma dinâmica em termos de organização, onde se 

procurava a realização de exercícios não aquisitivos, de duração curta e com 

baixa intensidade, de forma a contribuir positivamente para a recuperação dos 

jogadores.  

O treino realizado 4 dias antes do jogo (jogo-4) tinha como objetivo solicitar 

contrações musculares de maior grau de tensão, ou seja, procurava-se criar 

exercícios com um número reduzido de jogadores, com relações setoriais e num 

espaço de pequenas dimensões. Este tipo de exercícios levava a que 

acontecessem com elevada frequência saltos, mudanças de direção, 
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acelerações e desacelerações. O trabalho desenvolvido era centrado 

essencialmente nas questões individuais e o feedback procurava-se que fosse 

sempre nesse sentido. Os exercícios apresentavam sempre uma intensidade 

elevada e a competitividade estava presente durante toda a unidade de treino, 

uma vez que a quantidade de duelos e de ações era elevada. 

O treino realizado 3 dias antes do jogo (jogo-3) caracterizava-se pela 

realização de exercícios com características semelhantes às de jogo. O número 

de jogadores envolvido era grande e procurava-se desenvolver relações 

coletivas. Para tal, os espaços de exercitação eram grandes assim como a 

duração dos exercícios. Os exercícios realizados centravam-se principalmente 

em situações de jogo e de manutenção de posse de bola. Procurava-se que o 

foco principal fosse o desenvolvimento coletivo, sendo um dia de elevada 

complexidade informacional para os jogadores.  

O treino realizado 2 dias antes do jogo (jogo-2) caracterizava-se pela 

realização de exercícios com elevada velocidade de execução e de tomada de 

decisão. Para isso, normalmente eram criados contextos de superioridade 

numérica por parte da equipa com posse de bola. Neste dia eram privilegiados 

os momentos de transição. A complexidade de informação passada aos 

jogadores era elevada, essencialmente devido à velocidade com que tinham que 

tomar decisões. Tendo em conta a proximidade em relação ao jogo, era 

necessário ter em conta a recuperação dos jogadores entre repetições de 

exercícios, de forma a não elevar os níveis de fadiga e a respeitar o metabolismo 

dominante que se pretendia estimular neste dia. 

O dia antes do jogo (jogo-1), iniciava sempre com o VAC (velocidade, 

agilidade e coordenação) que era orientado por mim e que será detalhado 

posteriormente no presente relatório. A unidade de treino destinava-se 

normalmente à otimização das estratégias de jogo, que se realizava 

maioritariamente em situação de 11x0. Os esquemas táticos também eram 

normalmente treinados nesta unidade. 
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3.5.1 Organização de microciclos congestionados  

Tendo em conta a organização da época desportiva, foi vulgar que ao longo da 

época desportiva alguns microciclos apresentassem uma organização diferente 

da apresentada no microciclo padrão. A principal razão para que tal acontecesse 

foi a campanha que a equipa realizou na YL, que obrigou à realização de várias 

viagens, uma vez que todas as eliminatórias foram disputadas na casa dos 

adversários, e à realização de jogos (apresentados na tabela a verde escuro) a 

meio da semana de forma recorrente. 

Tabela 3 - Organização de Microciclos Congestionados 

 

A tabela 3, representa a organização dos diferentes microciclos 

congestionados, onde os principais focos de atenção devem ser a recuperação 

dos índices físicos dos jogadores mais utilizados e a gestão de cargas dos 

jogadores menos utilizados. Esta correta gestão é o que permite que os 

jogadores apresentem níveis de performance elevados nos diferentes momentos 

de competição, seja qual for a sua situação, utilizados ou não utilizados, nos 

momentos anteriores. Apesar de não ser possível replicar em treino as 

intensidades a que o jogo obriga, é extremamente importante que os jogadores 

que não jogam tenham uma unidade de treino, seja no dia do jogo ou no dia 

seguinte, que lhes permita aproximar o máximo possível os estímulos a que 
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foram sujeitos os seus colegas. Caso tal não aconteça, em períodos 

congestionados, a carga de treino é reduzida e os jogadores menos utilizados 

podem apresentar níveis de performance mais reduzidos quando forem 

chamados a jogo devido ao destreino causado pela falta de estímulo provocado 

pelo treino ou pela competição. 

A organização dos microciclos congestionados segue os mesmos 

princípios do modelo de treino, no entanto, a principal preocupação é a 

recuperação dos jogadores, obrigando a uma gestão diferente das unidades de 

treino. A principal diferença não está no estímulo a que o jogador é sujeito, mas 

sim no volume de treino, ou seja, os padrões de contração muscular devem ser 

mantidos para os diferentes dias em relação ao jogo, mas o número de ações e 

o tempo de exposição do jogador devem ser mais reduzidos. 

À medida que a época desportiva se aproxima do final, também é 

importante seguir estes mesmos princípios, uma vez que a fadiga acumulada ao 

longo dos sucessivos momentos de treino e de competição tem implicações no 

estado de forma dos jogadores, o que obriga a uma gestão de cargas mais 

cautelosa que se deve realizar através da redução do volume de treino, seja qual 

for a organização dos diferentes microciclos. 

 

 

 

 

 

 



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

 

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
61 

3.6 Testes Físicos 

A condição física é de extrema importância para a performance do jogador 

de futebol, assim sendo, de forma a avaliar a condição física dos atletas, foi 

realizada uma bateria de testes a todos os jogadores do plantel. O procedimento 

utilizado é transversal a todos os escalões do clube desde os sub-14 até à equipa 

de Seniores A, esta última com algumas diferenças, principalmente no que diz 

respeito à quantidade de testes realizados e à sua especificidade. 

Tabela 4 - Momentos de Avaliação 

 

A bateria de testes foi aplicada apenas duas vezes ao longo da época desportiva, 

como é possível verificar na tabela 4, uma primeira avaliação realizada na 

primeira semana do período preparatório e uma segunda realizada no mês de 

Dezembro, pouco tempo antes das férias natalícias. Apesar de inicialmente 

estarem marcados três períodos de avaliação, o último não se realizou devido à 

organização dos calendários competitivos. A não realização de alguns dos testes 

numa segunda avaliação deveu-se, uma vez mais, ao calendário competitivo 

exigente, que não permitiu a repetição dos testes que implicam maior dispêndio 

energético e que implicam maior tempo de realização.  

Os valores recolhidos nos diversos testes realizados no primeiro momento, tem 

como principal objetivo conhecer o nível de performance dos jogadores quando 

regressam após um período de férias, que pode ser mais ou menos prolongado 

consoante os calendários das épocas desportivas. No caso do plantel de 

Teste 
Realizado 

Teste 
Isocinético 

Impulsão 
vertical Velocidade Agilidade Avaliação 

Postural Resistência 

1º Momento 
(12-13/07) X X X X X X 

2º Momento 
(12-13/12)  X X X   
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Juniores A, o período de pausa foi diferente consoante o ano de nascimento dos 

jogadores. Os atletas que competiram no Campeonato Nacional de Juvenis A na 

época 2015/2016, apenas tiveram 2 semanas de férias enquanto que os 

restantes colegas cumpriram 5 semanas de descanso. 

Após uma análise pormenorizada, é possível detetar fatores de risco de 

lesão que devem ser corrigidos, assim como algumas debilidades físicas que 

devem ser potenciadas individualmente de forma a que o rendimento do jogador 

seja potenciado. O segundo objetivo da realização dos testes é a recolha de 

dados que servirão de referência para a inclusão de um jogador em treino 

integrado com a restante equipa após um processo de Return to play.  

Após uma lesão é importante perceber o momento em que o atleta pode 

ser reintroduzido nos treinos com a restante equipa sem que o risco de lesão 

seja superior. Para isso, é necessário que o atleta apresente níveis de 

performance semelhantes aos verificados no início da época desportiva, daí a 

importância de uma monitorização do estado de performance antes da 

reintegração completa. 

O segundo momento de avaliação, tem como objetivo monitorizar a 

evolução dos atletas. Apesar da intervenção realizada com cada um dos atletas, 

os resultados obtidos podem não ir de encontro ao esperado, uma vez que nem 

sempre se verificam melhorias significativas de performance. Esta não alteração 

de resultados pode ser explicada pelos diferentes momentos de avaliação, uma 

vez que um é realizado após um período alargado de pausa e o segundo é 

realizado numa fase avançada da época, tendo a fadiga uma influência negativa 

sobre a performance.  
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3.6.1 Avaliação isocinética da força 

A avaliação Isocinética da força permite avaliar a produção de força 

dinâmica através da realização de movimentos com velocidade angular 

constante. Para a realização da avaliação é utilizado um dinamómetro 

Isocinético, um equipamento que permite movimentos de rotação realizados a 

uma velocidade angular constante e previamente definida pelo avaliador.  

Ao longo do teste, o jogador avaliado, realiza um esforço muscular máximo 

desenvolvendo força sobre uma alavanca mecânica, ajustada ao comprimento 

do segmento avaliado, que no caso dos futebolistas é normalmente o membro 

inferior. A ação provoca a rotação do sistema, devido à criação de um momento 

de força, expresso em newton-metro (N.m) e que resulta do produto da força 

aplicada na alavanca pelo respetivo braço de movimento (distância mais curta 

ao eixo de rotação). A alavanca mecânica é impelida a acelerar (diminuindo a 

resistência) ou a desacelerar (aumentando a resistência), sempre que a 

velocidade instantânea for, respetivamente, inferior ou superior à velocidade 

angular pré-estabelecida. Esta tecnologia permite a realização de um esforço 

máximo durante toda a amplitude de movimento, tanto em contrações 

concêntricas como em excêntricas. Deste modo, estaremos perante uma 

condição de resistência variável acomodativa, já que, em função da capacidade 

muscular, o dinamómetro aumentará ou diminuirá a resistência, de forma a 

manter a velocidade constante. 

Na análise dos dados obtidos através da avaliação Isocinética, é importante 

definir quais os parâmetros que devem ser analisados. Na avaliação dos 

membros inferiores dos futebolistas, o parâmetro que é utilizado mais 

frequentemente é o momento de máxima força ou o Peak Torque, é um indicador 

de força máxima dinâmica e consiste no valor mais elevado de momento de força 

alcançado durante o deslocamento angular das repetições pré-definidas pelo 

avaliador.  
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A realização da avaliação à articulação do joelho dos dois membros 

inferiores, o mais vulgar na avaliação de futebolistas, permite conhecer as 

diferenças bilaterais que possam existir entre eles, para o mesmo grupo 

muscular, e também qual o rácio entre grupos musculares antagónicos, 

isquiotibiais e quadricípites no caso da articulação do joelho (Delextrat et al., 

2010). 

Vários estudos têm demonstrado que há diferenças bilaterais na 

capacidade de produção de força. Os mecanismos causadores do défice 

verificado entre os membros não são totalmente claros, no entanto há 

indicadores que demonstrar estar relacionados a mecanismos neurais, como um 

bloqueio dos hemisférios cerebrais (Li et al., 1996). Apesar de serem conhecidas 

as diferenças de capacidade de produção de força entre membros para os 

mesmos grupos musculares, para jogadores de futebol, as diferenças não 

devem ser superiores a 10%, sobre risco de aumentar a ocorrência de lesões 

(Gonzalo-Skok et al., 2019). 

O rácio de força agonistas/antagonistas na avaliação concêntrica da 

articulação do joelho, é o mais convencional e é um indicador da existência ou 

não de padrões de desequilíbrio funcional dos grupos musculares que sustentam 

a articulação. Resulta do quociente entre os momentos máximos produzidos 

pelos grupos musculares que atuam antagonicamente, neste caso, isquiotibiais 

e quadricípites. A literatura apresenta para este rácio convencional valores de 

referência entre 0,5 e 0,7, ou seja, o momento de máxima força produzido pelo 

grupo muscular isquiotibiais, deve situar-se entre 50% a 70% do momento de 

máxima força produzido pelo grupo muscular quadricípites (Aagaard & 

Andersen, 1998) 

3.6.2 Análise postural, flexibilidade e perímetros dos membros 

inferiores 

A análise postural é realizada pelo departamento médico, mais 

concretamente pelos fisioterapeutas que trabalham diretamente com cada um 
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dos escalões. Consiste numa avaliação pormenorizada da posição que o corpo 

adota no espaço e também da deteção de anomalias estruturais ou 

descompensações músculo-esqueléticas passíveis de uma deteção ocular. Para 

auxiliar a avaliação, todos os atletas são sujeitos á realização de um Raio-X 

extralongo dos membros inferiores de forma a conhecer as alterações que 

possam existir a nível estrutural. No caso dos guarda-redes, também é realizado 

um Raio-X aos membros superiores, pois são mais suscetíveis a lesões nesses 

segmentos corporais, quando comparados com os restantes colegas de equipa. 

Principais focos de atenção: 

- Comprimento dos membros inferiores: a diferençado comprimento dos 

membros inferiores é considerado um fator de risco para a ocorrência de lesões 

durante a prática desportiva. Enquanto que para a população sedentária uma 

diferença de 10-15 mm no comprimento dos membros inferiores pode não 

apresentar nenhum estado sintomático, para um atleta de alta competição, 

diferenças de 5-10 mm podem corresponder a uma maior suscetibilidade para a 

ocorrência de alguns tipos de lesão. Apesar de não ser a causa direta, na maior 

parte dos casos, as diferenças detetadas originam compensações posturais que 

criam zonas de stress noutros locais do corpo, com especial incidência na zona 

púbica e na anca (Soares, 2007). 

- Posição dos joelhos: tem como objetivo perceber se algum dos 

jogadores apresenta a posição dos joelhos em varum, valgum e recurvatum. O 

joelho em varum é caracterizado por um afastamento para fora do alinhamento 

do joelho em relação à linha média, quando analisado pelo plano frontal, ou seja, 

mesmo com os tornozelos encostados, os joelhos nunca se tocam. O joelho em 

valgum é exatamente o contrário, ou seja, o afastamento em relação à linha 

média acontece para dentro, tocando os joelhos um no outro. Em ambos os 

casos, estes desvios posturais geram uma carga superior sobre os joelhos, o 

que se identifica como um fator de risco para a ocorrência de lesões e patologias 

a longo prazo. Como a anca e os tornozelos não estão anatomicamente 
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alinhados, os joelhos sofrem maior sobrecarga da ação da gravidade e dos 

impactos. (Landis et al., 2018). 

O joelho em posição de recurvatum, verifica-se quando existe uma 

hiperextensão do joelho. Esta anomalia anatómica é detetada quando o atleta é 

avaliado no plano sagital e é possível ver que a extensão completa do membro 

inferior acontece para além do normal, causando assim maior stress mecânico 

sobre a articulação do joelho (Fornalski et al., 2008). 

- Posição do tornozelo: tem como objetivo conhecer o alinhamento do 

tornozelo em relação ao centro da linha de distribuição de massa do corpo, que 

pode ser normal, ou ter algumas alterações. Quando a alteração na parte distal 

é mais lateral, ou seja, o centro da linha de distribuição de massa do corpo vai 

mais para a lateral, o calcâneo é valgo. O calcanhar tende a ter uma 

pisada supinada, para fora. Quando se verifica que a parte distal é mais medial, 

com a linha de distribuição do peso voltando mais ao meio, é chamado de varo. 

O calcanhar tende a ter uma pisada pronada, para dentro (Tittinger et al., 2019). 

A avaliação da flexibilidade, a exemplo do que acontece com a análise 

postural, é realizado pelos fisioterapeutas, com o auxílio dos fisiologistas. Para 

a realização dos testes é utilizado um goniómetro digital de forma a conhecer as 

amplitudes articulares alcançadas por cada jogador. A realização da avaliação é 

importante para conhecer possíveis limitações que podem afetar o rendimento 

dos jogadores e que são fatores de risco para a ocorrência de lesões. São 

avaliados os seguintes grupos musculares/segmentos corporais: 

- Psoas-ilíaco (direito e esquerdo); 

- Isquiotibiais (direito e esquerdo); 

- Membro Inferior (rotação externa e interna, direito e esquerdo); 

- Quadricípite (direito e esquerdo); 

- Solear (direito e esquerdo). 

Para além da flexibilidade, também são registados os perímetros dos 

membros inferiores (0, 5, 10, 15 e 20 cm acima da rótula). A realização das 
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medições tem como objetivo detetar eventuais assimetrias entre membros e 

também para servirem de registo para eventuais processos de Return to Play 

que envolvam atrofias musculares. 
 

3.6.3 Força explosiva (potência muscular) 

Para avaliar a força explosiva, a bateria de testes conta com a realização 

de testes de impulsão vertical, que tem como objetivo avaliar a potência muscular 

dos membros inferiores. Para a avaliação desta capacidade física, foram 

utilizados os testes de Conter Movement Jump, Squat Jump, Counter Movement 

Jump Unilateral e Drop Jump. Para cada um deles, após um período de ativação 

inicial, cada jogador realizou 3 repetições, sendo registado o melhor resultado 

obtido. Para a recolha dos dados, foi utilizado aparelho OptoGait, da Microgate. 

É um sistema de deteção ótica feita por uma barra transmissora e uma recetora. 

Uma vez posicionado sobre o chão, o sistema deteta as interrupções da 

comunicação entre as barras, que neste caso, são causadas pela colocação dos 

pés dos atletas. Sempre que há uma movimentação dos apoios, o sistema 

calcula a duração entre a execução do salto e a receção ao solo, calculando 

assim o tempo de voo e a posição em que o salto ocorreu. Durante a execução 

de uma série de saltos, o contacto e os tempos de voo podem ser medidos com 

uma precisão de 1 milésimo de segundo e a posição dos LEDs interrompidos 

com uma resolução espacial de 1.041 cm.  A partir desses dados de base, o 

software específico calcula as medidas em tempo real numa série de dados 

cruciais para a análise do movimento. 

- Counter Movement Jump 

Envolve um único salto a partir de uma posição ereta com as mãos na 

cintura e com um movimento de balanço. É um salto único que começa com as 

pernas em extensão e realiza-se uma flexão natural antes do salto. No Counter 

Movement Jump a energia elástica durante a fase de travagem no impulso das 

pernas, é armazenada nos músculos e tendões e, em seguida, utilizada na fase 
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seguinte de propulsão (fase concêntrica). O teste é realizado com as seguintes 

fases:  

• Colocar as mãos na cintura (para medir o desempenho das pernas em 

vez do desempenho dos braços);  

• Estar ereto por 1-2 segundos;  

• Saltar tão alto quanto o atleta conseguir após a flexão das pernas a 90º;  

• Aterrar com flexão normal dos joelhos e ficar parado numa posição neutra 

por 1-2 segundos; 

- Squat Jump 

Envolve um único salto a partir de uma posição estática de agachamento, 

com os joelhos fletidos a 90º. Posteriormente realiza-se a extensão do membro 

inferior com o objetivo de saltar o mais alto possível na vertical com as mãos na 

cintura e sem movimento de balanço. No Squat Jump a energia elástica durante 

a fase de travagem no impulso das pernas, é armazenada nos músculos e 

tendões e, em seguida, utilizada na fase seguinte de propulsão (fase 

concêntrica). O teste é realizado com as seguintes fases:  

• Descansar as mãos na cintura (para medir o desempenho das pernas em 

vez do desempenho dos braços);  

• Estar em posição de agachamento, com as pernas fletidas a 90º, por 1-2 

segundos;  

• Saltar tão alto quanto o atleta conseguir após a extensão das pernas;  

• Aterrar com flexão normal dos joelhos e ficar parado numa posição neutra 

por 1-2 segundos; 

- Counter Movement Jump Unilateral 

Teste que consiste na realização de um salto para cada uma das pernas, 

a partir de uma posição ereta com as mãos na cintura e com um movimento de 

balanço. O salto começa com uma perna fletida, sem tocar o pé no chão, e a 

outra em extensão que realiza uma flexão natural antes do salto. No Counter 
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movement Jump Unilateral, a energia elástica durante a fase de travagem no 

impulso da perna de apoio é armazenada nos músculos e tendões e, em 

seguida, utilizada na fase seguinte de propulsão (fase concêntrica). Foi pedido 

aos atletas o seguinte: 

• Descansar as mãos na cintura (para medir o desempenho das pernas em 

vez do desempenho dos braços);  

• Estar ereto por 1-2 segundos, apoiados unicamente numa das pernas (o 

teste iniciou-se com a perna direita);  

• Saltar tão alto quanto o atleta conseguir após a flexão da perna; 

• Aterrar com flexão normal do joelho e ficar parado numa posição neutra 

por 1-2 segundos e de seguida realizar o teste com a outra perna. 

- Drop Jump 

Envolve um único salto a partir de um plano elevado, neste caso uma caixa 

com a altura de 40 cm. O jogador parte de uma posição ereta com as mãos na 

cintura e com um pé à frente do outro. É um salto único que começa com as 

pernas em extensão e realiza-se uma flexão natural após o contacto com o solo. 

A exemplo do que acontece no Counter Movement Jump a energia elástica 

durante a fase de travagem no impulso das pernas, é armazenada nos músculos 

e tendões e, em seguida, utilizada na fase seguinte de propulsão (fase 

concêntrica). O teste é realizado com as seguintes fases:  

• Subir para a caixa com a altura de 30 cm; 

• Descansar as mãos na cintura (para medir o desempenho das pernas em 

vez do desempenho dos braços);  

• Colocar um pé fora da caixa (pé de ataque); 

• Tocar com os dois pés no solo em simultâneo; 

• Manter o contacto com o solo o menor tempo possível; 

• Saltar tão alto quanto o atleta conseguir após a flexão das pernas;  

• Aterrar com flexão normal dos joelhos e ficar parado numa posição neutra 

por 1-2 segundos; 
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3.6.4 Velocidade 

Para a realização do teste de velocidade é definido um percurso de 20 metros 

(velocidade linear). Antes da sua realização é feito um breve aquecimento que 

envolve exercícios de mobilização articular e corrida a velocidade submáxima. O 

percurso em linha reta estava dividido em três segmentos, o primeiro dos 0 aos 

5 metros, o segundo dos 5 aos 15 metros e o terceiro dos 15 aos 20 metros. Os 

jogadores iniciam a corrida um metro atrás do primeiro segmento. O teste 

consiste na realização do percurso menor tempo possível e à máxima 

velocidade. Os tempos em cada um dos segmentos são obtidos através dos 4 

pares de células fotoelétricas colocadas aos 0, 5, 15 e 20m. Após a deteção da 

passagem do jogador, as células calculam o tempo decorrido entre a passagem 

nos diversos pares de aparelhos, conhecendo assim o tempo utilizado para 

percorrer cada percurso.  

3.6.5 Agilidade 

Apesar de atualmente ainda não existir uma definição de agilidade que seja 

precisa e aceite por toda a comunidade científica, alguns autores concordam que 

a agilidade se pode definir como o movimento corporal rápido com mudança de 

velocidade e/ou direção, com rápidas acelerações e travagens, em resposta a 

um determinado estímulo (Sassi et al., 2009). Tendo em conta a definição 

anterior, de forma a avaliar a agilidade, foi realizado um teste onde se verificam 

situações de mudança de direção. O teste consiste numa adaptação ao teste T, 

validado por Pauole (2000), que se assume na literatura como um teste válido e 

Figura 4 - Esquema de Avaliação Velocidade 
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fiável para avaliar não só a agilidade linear e lateral, mas também a força dos 

membros inferiores. Inclui deslocamentos frontais, laterais e de costas, incluindo 

quatro mudanças de direção. No entanto, por indicação dos responsáveis, foi 

realizada uma adaptação ao teste original, envolvendo menos mudanças de 

direção e com o percurso a ser sempre realizado sempre de frente. Assim sendo, 

o atleta deve realizar o percurso em frente e mudar de direção para um dos 

lados, sempre contornando os sinalizadores, acionando as células no início e no 

fim do percurso, contabilizando o tempo total. O teste foi realizado um total de 4 

vezes, 2 para a direita e duas para a esquerda, de forma a comparar as 

diferenças entre os dois lados. 

 

Figura 5 - Esquema Teste T adaptado 

3.6.6 Resistência 

Para avaliar a capacidade aeróbia dos jogadores, foi realizado o teste Léger 

adaptado, realizado num campo de futebol de relva natural. Para a realização do 

teste foi delimitado um percurso de 300 metros, composto por seis segmentos 

de 50 metros divididos a meio, divisão assinalada através do uso de um cone 

aos 25 metros entre duas varas que distavam os 50 metros. O teste realiza-se 

através do uso de sinais sonoros, em que o objetivo dos jogadores é chegar à 

vara final de cada segmento antes do sinal ser emitido. Para se manter no teste, 

o jogador deve estar colocado à frente do cone que antecede a vara 

correspondente ao sinal sonoro emitido. Quando os jogadores não atingem a 
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marca correspondente ao sinal sonoro, é contabilizada uma falta, sendo 

eliminados ao final da segunda, terminando assim o teste. A velocidade de 

deslocamento dos jogadores aumenta progressivamente ao longo do teste e é 

determinada pelos sinais emitidos que vão sendo mais frequentes à medida que 

o teste avança. É registado o nível em que o jogador terminou teste, sendo 

contabilizadas o número de voltas efetuadas por cada um dos jogadores. 

Durante a realização do teste, todos os jogadores utilizam cardiofrequencimetros 

para posteriormente relacionar o nível atingido com a frequência cardíaca 

registada, permitindo assim avaliar a resistência de cada jogador através do 

cálculo indireto do VO2 máximo. 

 

Figura 6 - Esquema do este Léger adaptado 

3.6.7  Determinação de 1-RM 

De forma a individualizar as cargas de treino nos exercícios de musculação 

realizados no ginásio, foram realizados testes para a predição de 1 RM. Foram 

escolhidos os exercícios de supino plano para membros superiores, onde se 

realizou um teste máximo, e o agachamento para membros inferiores, onde foi 

escolhido um teste submáximo para a determinação da carga. Apenas se 

realizaram as avaliações para os dois exercícios selecionados uma vez que a 

realização destas avaliações envolve um grande dispêndio temporal.   
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O teste máximo de 1-RM, utilizado para determinar a carga a realizar no 

exercício de supino plano, consiste na realização de uma repetição, por ensaio 

e erro, com a carga com a qual o sujeito apenas consegue realizar uma única 

repetição. Este teste envolve maior dispêndio temporal e um gesto técnico de 

qualidade por parte dos atletas avaliados, uma vez que a utilização de cargas 

máximas, para além de envolverem um dispêndio energético elevado, podem 

ser lesivas para quem é avaliado. 

 O teste submáximo foi escolhido para a avaliação do agachamento, uma 

vez que a grande maioria dos atletas não tem a técnica correta para a realização 

de um teste máximo neste exercício. É possível recorrer a métodos indiretos de 

determinação de 1-RM porque existe uma relação entre a carga (Kg) e o número 

de repetições que o atleta avaliado consegue realizar. O número de repetições 

é inversamente proporcional à carga movimentada – quanto maior a carga, 

menor o número de repetições e vice-versa. O procedimento utilizado consiste 

em escolher uma carga submáxima que permita ao atleta realizar entre 1 e 10 

repetições. Ao número de repetições efetuadas é atribuído um determinado 

coeficiente que, multiplicado pela carga realizada, resulta no valor predito de 1-

RM. 

 

Figura 7 - Relação entre a carga movimentada e o número máximo de repetições 
conseguido (RM) 
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A equação de predição utilizada foi desenvolvida por Epley (1985) e permite 

calcular de forma indireta e com uma margem de erro calculada de 11,5 Kg para 

o exercício em causa, ao valor de 1-RM (Mil-Homens et al., 2017). 

%1-RM = (0,033*carga) * reps + carga 

Através do cálculo da % 1-RM é possível calcular a carga ótima tendo em 

conta o objetivo do treino que pretendemos alcançar, para isso, devemos seguir 

os valores indicados na figura 5 e ajustar a carga aplicada a cada um dos atletas. 

3.7 Treino de Força 

Neste ponto, serão abordadas as principais evidências sobre o treino de 

Força, capacidade física condicional, indispensável à execução de qualquer 

gesto desportivo. Será abordada a sua periodização ao longo da época 

desportiva, assim como os benefícios e a influência que este tipo de treino tem 

sobre a performance física e a capacidade técnica dos jogadores de futebol nos 

diferentes momentos do jogo. 

É através da contração muscular que se consegue realizar qualquer tipo de 

movimento, assim sendo, o músculo esquelético é a estrutura base para a prática 

desportiva, sendo a força produzida por ele, uma capacidade de inegável 

importância para os atletas. Ao contrário de outras modalidades desportivas, 

como o halterofilismo ou o lançamento do peso, o sucesso do jogador de futebol 

não depende exclusivamente da sua capacidade de produzir força, não sendo 

possível encontrar uma relação direta com a performance (Soares, 2005). Para 

Cometti (1999), a força é o elemento central da estrutura mecânica do 

movimento humano, sendo o treino de força o mais relevante na preparação 

física do jogador de futebol moderno. 

A definição de força mais aceite, apesar de não se consensual na 

comunidade científica, é a sugerida por Carl David Anderson, prémio nobel da 

física em 1936, referenciada por Costa (2003), que nos diz que a força muscular 

é considerada como a capacidade do ser humano, com base em processos 
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metabólicos e de enervação, vencer ou opor-se a uma resistência através da sua 

estrutura muscular. A força pode ser desenvolvida através de 3 tipos de 

contração da estrutura muscular mencionada: (1) Isotónica Positiva 

(Concêntrica) – verifica-se este tipo de contração quando a força desenvolvida 

pelo músculo supera a ação das forças externas resistentes. O comprimento do 

músculo diminui e produz movimento no segmento a que se liga; (2) Contração 

Isotónica Negativa (Excêntrica) – este tipo de contração existe quando a ação 

das forças externas é responsável pelo movimento superando a força muscular. 

Por isso, apesar de contrair, o músculo alonga. Este tipo de ação serve para 

travar, amortecer movimentos, contrariando forças externas; (3) Contração 

Estática (Isométrica) – ocorre quando a força muscular equilibra a ação das 

forças externas. O músculo desenvolve tensão muscular sem alterações 

significativas do seu comprimento. Este tipo de contração é utilizado para manter 

posições e fixar segmentos ósseos contra forças externas (Correia et al., 2004). 

A diferença entre os atletas de elite e os restantes, situa-se na capacidade 

de estes desenvolverem o maior número de ações e com maior intensidade. 

Segundo Silva et al. (2013), no futebol, a capacidade de gerar força e potência 

é fundamental na velocidade, impulsão vertical e mudança de direção. Para além 

disso, jogadores com maior potência e força muscular, geralmente, 

experimentam menores decréscimos de desempenho ao longo do jogo. A 

mesma ideia é defendida por Hoff & Helgerud (2004), que nos indica que o 

aumento da potência de determinados grupos musculares, poderá incrementar 

a velocidade e a capacidade de aceleração de gestos preponderantes na prática 

do futebol, tais como: mudar de direção, saltar, sprintar e rematar. 

Para além da importância no rendimento do atleta, a literatura demonstra 

que o treino de força é fundamental para reduzir o risco de lesão. Se as 

estruturas músculo-esqueléticas estiverem preparadas e adequadas para 

suportar as exigências da modalidade, a possibilidade de ocorrência de lesão é 

menor. No seguimento da aplicação do treino de força com o intuito de reduzir o 

risco de lesão, também é amplamente utilizado, de forma analítica, para a 
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correção de desequilíbrios musculares entre os músculos dos membros 

inferiores. Como foi mencionado anteriormente no capítulo referente à avaliação 

Isocinética da força realizada na bateria de testes, os desequilíbrios musculares 

podem dar origem à ocorrência de lesões nos membros inferiores, sejam elas 

agudas ou de overuse (Soares, 2005). 

Para Bangsbo, (2002), o treino da força para futebolistas tem como 

principais objetivos: (1) melhoria da qualidade do gesto técnico, através do 

aumento do treino específico induzido pela melhor funcionalidade muscular; (2) 

aumento da resistência à fadiga muscular; (3) diminuição dos fatores de risco de 

lesão associados à fadiga muscular; (4) prevenção de lesões através do 

aumento da estabilidade articular. 

O treino de força, provoca adaptações funcionais e estruturais no sistema 

neuromuscular do futebolista, o que pode ter influências positivas nas ações 

específicas do jogo de futebol (Alonso, 2001; Cometti, 1999) . Estes autores 

também referem que pode ter como efeitos: (1) na hipertrofia muscular; (2) no 

aumento da capacidade do músculo em gerar tensão; (3) no aumento da 

resistência muscular; (4) melhoria da coordenação intra e intermusculares; (5) 

aumento da capacidade para realizar tensão mais rapidamente; (6) equilíbrio 

muscular entre agonistas/ antagonistas e entre membros; (7) equilíbrio muscular 

entre tronco e membros inferiores.  

Para além das adaptações referidas anteriormente, estudos mais recentes 

realizados por Muscella et al. (2019) revelam que a aplicação de um plano de 

treino de força aliado à prática desportiva corrente, tem influência na 

concentração de cortisol, testosterona e hormona de crescimento. Todas estas 

hormonas apresentam influência na capacidade de produção de força dos 

membros inferiores (Hammami et al., 2017). 

Em suma, o treino de força aplicado a futebolistas, é defendido há mais de 

duas décadas como sendo de extrema importância para a prática desportiva e 

para a melhoria de performance. Ao longo dos anos, foram-se desmistificando 
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as ideias que defendiam que as inclusões deste tipo de treino, nos programas 

dos futebolistas, poderiam alterar a sua composição corporal, torná-los mais 

pesados e lentos e com alterações na sua performance. Estas ideologias, 

formaram-se fruto do desconhecimento por parte de alguns e por más 

experiências vividas por parte de outros, no entanto, atualmente, graças aos 

cursos de treinadores e à inclusão da ciência no treino a aceitação deste tipo de 

treino tem vindo a aumentar, principalmente no treino realizado em academias, 

que se tem dotado de profissionais exclusivos para esta área de intervenção. 

3.7.1 Periodização do treino de força no fFutebol 

Estão amplamente estudados os benefícios do treino de força aplicados à 

modalidade coletiva de futebol, no entanto, atualmente, as épocas competitivas 

são densas, com jogadores a realizarem perto de 60 jogos por ano, não havendo, 

por vezes, janelas temporais para a implementação do treino de força. Seguindo 

esta lógica, a periodização deve seguir um modelo diferente do linear, utilizado 

nos desportos onde a densidade competitiva é menor e se procuram picos de 

forma num período específico da época desportiva. O modelo linear, proposto 

por Matveyev (1964) foi adaptado por Stone et al. (1981) e caracteriza-se pela 

aplicação de diferentes períodos de treino com duração de 4-6 semanas, com 

aumento progressivo da intensidade e diminuição paralela do volume. Estas 

fases de treino (hipertrofia, força, potência, pico de forma/manutenção e 

recuperação ativa) são inseridas na estrutura dos vários períodos do modelo, 

seguindo uma lógica, do mais geral para o mais específico. A aplicação de tal 

metodologia seria contraproducente para o jogador de futebol, uma vez que em 

algumas fases, expõe os atletas a períodos menos específicos e com menor 

transferência para a modalidade, podendo ser limitativo para o desempenho dos 

atletas em períodos competitivos (Issurin, 2010).  
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Figura 8 - Tipos de treino de Força no Futebolista, adaptado de (Soares, 2005) 

Segundo Bangsbo (2002) adaptado por Soares (2005), figura 8, o treino de 

força direcionado para futebolistas divide-se em dois tipos: o treino de força 

básica e o treino de força específico. A força básica consiste na força dos 

diferentes grupos musculares de cada atleta, aplicada em movimentos isolados. 

Para desenvolver este tipo de força, podemos recorrer à realização de um treino 

similar ao que se pratica fora do contexto de futebol, realizado numa sala de 

musculação, envolvendo a realização de exercícios inespecíficos para a 

modalidade, através de movimentos realizados em cadeia aberta ou fechada e 

com carga adicional, podendo ser utilizadas máquinas de musculação e pesos 

livres. Pode ser aplicado a todos os jogadores, desde que realizado com as 

técnicas de execução e a periodização corretas, não estando contraindicado 

para futebolistas. O facto de não ser específico, não permite uma transferência 

direta das suas adaptações para o jogo, funcionando como um meio de suporte 

para as outras formas de manifestação de força. Este tipo de força, para além 

de ter importância na prestação desportiva do jogador de futebol, tem um papel 

importante na prevenção de lesões, sendo utilizado para a correção dos 
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desequilíbrios de força muscular entre os músculos agonistas e antagonistas, e 

entre membros (Haff & Potteiger, 2001). 

Por seu lado, o treino de força específico, ou funcional, é a força usada nos 

movimentos específicos da modalidade. Este tipo de força é ainda subdividida 

por Bangsbo (2002) em força coordenativa e força específica do futebol. Sendo 

a força coordenativa aquela que se revela num jogador quando este tem a 

capacidade de coordenar os diferentes grupos musculares na execução de 

determinados movimentos (saltar, mudar de direção, acelerar) e a força 

específica do futebol, a força produzida durante as ações do jogo (rematar, 

cabecear, sprintar, etc.). A capacidade de utilizar a força - coordenação num 

momento apropriado, determina, em parte, a força específica do futebol, e estes 

dois tipos de força dependem da força básica dos músculos que intervêm no 

movimento, sejam estes agonistas, antagonistas ou sinergistas. Assim sendo, 

de forma a atingir uma performance elevada no futebol, é necessário coordenar 

e sincronizar uma boa força de base, de forma a obter níveis de potência 

muscular elevados nos movimentos específicos do futebol. 

Os dois tipos de treino, o de força básica e o de força específico, podem 

ser aplicados de diferentes formas, criando diferentes adaptações consoante a 

sua prescrição. Consoante o volume e a intensidade, podemos categorizar o 

treino em resistência de força ou em treino de potência. 

O treino de resistência de força, tem como objetivo aumentar a capacidade 

de o músculo trabalhar por um longo período de tempo, atrasando e reduzindo 

os efeitos da fadiga. Com a inclusão deste tipo de treino, o treino específico pode 

ser realizado de forma mais intensa e durante mais tempo devido ao 

aparecimento mais tardio da fadiga. Também tem influência positiva na 

prevenção de lesões, uma vez que o aumento da resistência muscular tem um 

efeito protetor em relação à falência da capacidade de reação do músculo, 

principalmente nos momentos finais de treino e de jogo (Soares, 2005). 
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 Por outro lado, o treino de potência é aplicado quando se pretende dotar o 

atleta da capacidade de produzir níveis elevados de força no mais curto espaço 

de tempo possível (Soares, 2005). A aplicação deste tipo de treino influência 

positivamente a performance dos atletas, com efeitos sobre a força máxima e 

sobre a velocidade dos atletas, no entanto, a sua aplicação deve ser muito 

cuidadosa porque grande parte dos atletas não executa os exercícios de força 

com a técnica mais correta (Loturco et al., 2013). O treino pliométrico, que será 

discriminado num capítulo relativo ao tema, pode ser incluído neste tipo de 

treino, e parece ter efeitos positivos sobre a força, potência muscular, 

coordenação e agilidade (Michailidis et al., 2013). 

Como vimos anteriormente, devido à especificidade do período 

competitivo, não é possível seguir uma periodização linear na aplicação de 

qualquer um dos tipos de treino de força no futebol. Assim sendo, ao longo dos 

anos, foram surgindo modelos de periodização não lineares, ajustados às 

necessidades dos atletas com períodos de competição mais densos e 

prolongados. 

Dentro dos modelos não lineares, foram surgindo algumas propostas para 

a realização do treino de força básico. O modelo ondulatório, surgiu na década 

de 80 por intermédio de Poliquin (1988) e caracteriza-se por uma flutuação 

constante ao longo da semana, em relação ao volume e à intensidade. Apesar 

do modelo linear de periodização não ignorar a variação da carga de treino em 

relação a estas duas variáveis, apresentando uma variação em forma de “onda” 

nas diferentes estruturas do planeamento Issurin (2010), os modelos 

ondulatórios enfatizam esta mesma caraterística, possibilitando a alternância 

das capacidades físicas desenvolvidas. 

No caso da modalidade coletiva de futebol, os jogadores não necessitam 

de otimizar o rendimento de nenhuma das suas formas de manifestação de 

força, sendo o objetivo principal, em grande parte dos casos, a manutenção do 

estado de forma. O modelo ondulatório facilita a integração entre o treino técnico, 
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com o treino tático e com o treino das capacidades físicas realizado de forma 

analítica numa sala de musculação (Tavares & Mil-Homens, 2017). 

Para para desenvolver força é necessário criar tensões musculares 

máximas. Para o conseguir é necessário utilizar cargas máximas, utilizar cargas 

submáximas até à fadiga ou uma velocidade de execução máxima. Tendo em 

conta que o período competitivo é congestionado e não permite este tipo de 

estímulos, o período não competitivo (período de férias) que em alguns casos 

pode durar até 2 meses, por ser menos incidente sobre as componentes técnicas 

e táticas e livre de competições, pode ser o momento oportuno para incluir um 

esquema linear de periodização que vise o aumento da força máxima, ou da 

hipertrofia muscular, consoante as necessidades individuais do atleta (Gamble, 

2006). Os períodos de paragens mais longas ao longo da época, como por 

exemplo quando há convocatórias de seleções nacionais, também podem ser 

aproveitados para realizar este tipo de treino com os atletas que ficam no clube 

e que tem necessidade de realizar algum tipo de treino específico. 

Tendo em conta a exposição teórica sobre o treino de força aplicado a 

futebolistas, será apresentado no próximo capítulo a forma como este tipo de 

treino foi implementado e a especificidade presente em cada um dos escalões 

no que diz respeito à realização do tipo de treino de força básico e específico. 

3.7.2 Aplicação do treino de força no contexto de intervenção 

Percebendo que a periodização do treino de força, descrita na literatura, 

está maioritariamente direcionada para a intervenção com jogadores em idade 

adulta e em contextos competitivos de rendimento, é importante contextualizar a 

periodização que foi adotada ao longo do estágio. 

O treino de força é obrigatório para todos os jogadores do clube a partir do 

escalão de iniciados A até à equipa B. A política adotada pelos responsáveis 

pela formação, inclui a realização deste tipo de treino ao longo de toda a época 

desportiva nos mais diversos escalões referidos anteriormente. Os treinadores 

que são responsáveis pelas diferentes equipas, têm conhecimento que este tipo 
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de treino é política do clube e que em alguns momentos, principalmente nas 

primeiras fases dos respetivos campeonatos, a fadiga dos jogadores e as dores 

musculares podem ser superiores, quando comparadas com os restantes 

momentos da época desportiva, onde normalmente se resolvem as 

classificações finais das respetivas competições. Os treinos de força, em 

microciclos normais, são realizados duas vezes por semana, à exceção de 

alguns jogadores em idade sénior que fruto das suas necessidades realizam 

treino de força 3 a 4 vezes por semana, no entanto, o número de treinos de força 

inferior mantém-se, sendo as outras sessões destinadas apenas a treino de força 

com solicitação dos membros superiores. 

De forma a garantir que o processo de formação dos atletas do clube 

apresenta cuidados tendo em conta as fases de desenvolvimento físico, 

proporcionando aos atletas diferentes estímulos ao longo do processo de 

crescimento, o treino de força, segue uma periodização plurianual organizada, 

que abrange os vários escalões e que vai aumentando a dificuldade de execução 

dos exercícios de forma gradual e sem por em risco a condição física dos atletas. 

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos vários modelos de 

desenvolvimento físico. Um dos modelos mais consensuais, o Long-Term 

Athlete Development (desenvolvimento do atleta a longo prazo), estudado por 

Balyi (2004), e onde está mencionado o treino de força, distingue quatro etapas 

de desenvolvimento desportivo através de diferentes tipos de treino, que 

procuram aumentar as capacidades físicas e a especialização desportiva ao 

longo do período de formação dos jovens, seja qual for a modalidade praticada. 

(1) a primeira, denominada de fase fundamental, compreende essencialmente a 

realização de exercícios de desenvolvimento da literacia física (Agilidade, 

equilíbrio, coordenação, velocidade, correr, saltar, atirar, cinestesia, deslize, 

apanhar, pontapear…), onde se pretende que as crianças em idade precoce 

(<11 anos) conheçam melhor o seu corpo. Segundo os autores, esta fase pode 

ter uma grande influência sobre a performance em fase adulta, defendendo que 

as aprendizagens não adquiridas nesta fase, dificilmente são possíveis de 
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aprender no futuro; (2) a segunda é a fase de treinar para treinar (11-15 anos), 

onde se procura desenvolver as habilidades motoras, aumentando a 

especificidade do treino desenvolvido consoante a modalidade praticada, 

dotando o praticante de maior qualidade técnica na execução dos movimentos. 

No caso da modalidade coletiva de futebol, seja em treino de campo seja no 

treino de ginásio, esta fase é importante para que o atleta aprenda as técnicas 

de base, que no caso do treino de força, são cruciais, de forma a permitir um 

aumento de cargas ao longo do processo de formação ; (3) na terceira fase, 

inicia-se o treino para competir, começa por volta dos 16 anos e coincide com a 

fase final da adolescência, a sua iniciação parte do principio que as fases 

anteriores foram respeitadas e serviram de base formativa, proporcionando ao 

atleta a possibilidade de treinar com maior especificidade e com aptidão para 

desenvolver as suas capacidades físicas condicionais (força, velocidade, 

resistência e flexibilidade); (4) a última fase é a de treinar para ganhar, inicia-se 

em idade adulta e quando o processo de maturação termina. O processo de 

treino deve ser planeado com o intuito de dotar os atletas das melhores 

ferramentas para vencer (Ford, 2011). 

Consoante o grupo em que são inseridos, a periodização segue a planificação 

que está presente na tabela 7, onde está definida toda a organização do treino 

de força e as características de cada tipo de treino. 
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Tabela 5 - Periodização do Treino de Força 
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Com base no modelo de desenvolvimento, é no escalão de sub-15 que o 

jogador tem o primeiro contacto com o trabalho de força. Neste escalão o 

principal objetivo é que o jogador aprenda a dominar todas as técnicas que serão 

necessárias para a realização de treino de força, que futuramente se pretende 

que seja realizado com cargas mais elevadas. Caso o trabalho de base seja 

esquecido, é mais difícil a implementação de planos de treino mais complexos e 

o risco de lesão, quando implementada uma carga superior, é maior.  

Seguindo a mesma linha metodológica, no escalão de sub-16, é pretendido 

que o jogador inicie o treino de hipertrofia, ou seja, o plano de treino de força 

oferece estímulos diferentes ao longo do ano e a carga aumenta em relação ao 

escalão anterior e o número de repetições diminui. 

O escalão de sub-17, para além de um estímulo de hipertrofia, inicia-se o 

treino de potência. Para isso, através de um acelerómetro, é calculada a zona 

de potência ótima para cada atleta nos exercícios de supino plano e de 

agachamento. A zona de potência ótima constitui um valor específico de carga 

onde os componentes da equação de potência são otimizados (força e 

velocidade), o que permite ao jogador obter valores mais elevados de potência 

muscular num exercício específico (Crum et al., 2012). 

No escalão de sub-19 e equipa B, o treino é individualizado consoante os 

objetivos definidos para cada atleta. No início do ano, através do teste de 1-RM 

são definidos os atletas que continuam com o treino de hipertrofia e os que 

iniciam o treino com o objetivo do aumento da taxa de produção de força.  

3.8 Treino de prevenção de lesões 

Atualmente, o futebol é considerado como uma das modalidades 

desportivas onde o risco de lesão é mais elevado e a modalidade que tem 

despertado maior interesse na comunidade científica com especial enfoque no 

estudo das lesões. Fruto das mudanças verificadas nos últimos anos, 

principalmente em função das exigências físicas que são cada vez maiores, 

principalmente no que diz respeito aos quadros competitivos, os atletas são 
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obrigados a trabalhar perto dos limites, o que aumenta a sua predisposição à 

lesão. A ocorrência de lesões, no futebol, está baseada em fatores intrínsecos 

ou pessoais (idade, lesões previas, instabilidade articular, preparação física, 

habilidade). Por outro lado, os fatores extrínsecos são a sobrecarga de 

exercícios, o número excessivo de jogos, a qualidade dos campos, 

equipamentos inadequados (chuteiras, roupas) e violações das regras de jogo 

(faltas excessivas, jogadas violentas) (Cohen, 1997). 

De forma a minimizar os riscos de lesão, são incluídos nos planos de treino 

alguns exercícios que tem teoricamente uma influência positiva sobre a redução 

do número de lesões ocorridas, sejam elas por contacto ou não. Para além da 

realização de exercícios de forma analítica, é extremamente importante que haja 

uma boa gestão das cargas de treino e também uma avaliação precoce que nos 

indique quais os cuidados a ter com cada atleta em particular. 

Assim sendo, duas vezes por semana, nos microciclos padrão, eram 

realizados treinos específicos de prevenção de lesões, onde eram incluídos 

exercícios de core, pliometria, mobilidade da cintura pélvica, propriocetividade e 

excêntricos. 

A realização deste tipo de treinos decorria em simultâneo com toda a 

equipa e tinha a duração de sensivelmente 30 minutos, sendo os atletas 

divididos em 4 grupos de trabalho que realizavam diferentes exercícios com 

objetivos diferentes em zonas distintas do ginásio. Foi i tipo de treino que ocorreu 

mais vezes e a alteração dos planos de treino era realizada de 3 dm 3 semanas, 

procurando criar uma dificuldade crescente ao longo do ano nos diferentes tipos 

de exercícios realizados. 

3.8.1 Treino do CORE e mobilidade da cintura pélvica 

Em todos os treinos de prevenção de lesões eram incluídos dois exercícios 

de alongamentos dinâmicos com incidência sobre os músculos envolventes da 

cintura pélvica e 3 a 4 exercícios de reforço da musculatura de core.  
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Os exercícios de mobilidade da cintura pélvica eram realizados como 

ativação no treino de prevenção de lesões. O objetivo da realização deste tipo 

de exercícios era ajudar os jogadores a libertar a tensão muscular que 

normalmente sentiam no quadrado lombar, fruto ca carga mecânica a que estão 

sujeitos diariamente. A realização deste tipo de exercícios foi positiva, recebendo 

por parte dos jogadores um feedback extremamente positivo em relação à sua 

sensação de bem-estar.  

Os exercícios de core tem como objetivo estimular os músculos profundos 

da região abdominal, lombar e pélvica, que têm como finalidade manter a 

estabilidade dessa região. Ao longo da época desportiva foram realizados 

exercícios variados com uma frequência de duas vezes por semana, onde eram 

introduzidos novos estímulos a cada 3 microciclos completos. A dificuldade foi 

crescente e os planos continham sempre exercícios com movimento e estáticos, 

alternando assim entre um estímulo concêntrico e isométrico para a musculatura 

envolvida 

3.8.2 Pliometria 

A força explosiva é uma das expressões da força dos membros inferiores, 

com elevada importância para o jogador de futebol (Cometti et al., 2001). Campo 

et al. (2009) concluíram nos seus estudos que o treino pliométrico melhorou a 

força explosiva dos membros inferiores dos jogadores, o que veio a ser 

confirmado anos mais tarde por Michailidis et al. (2013), que na conclusão do 

seu estudo refere que o treino pliométrico parece ter efeitos positivos sobre a 

força, potência muscular, coordenação e agilidade. 

O treino de pliometria, como referido anteriormente, é benéfico para o 

jogador de futebol. Apesar do treino pliométrico potenciar a força explosiva, por 

uma questão de organização, estes exercícios eram incluídos nos planos de 

treino de prevenção de lesões e eram realizados em contexto de ginásio. A 

exemplo do que acontece com os outros exercícios realizados no plano de treino 

de prevenção de lesões, ao longo do ano a dificuldade dos exercícios foi 
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aumentando ao longo do ano. Para a realização dos exercícios eram utilizadas 

caixas de pliometria e barreiras, sendo os exercícios alterados de 3 em 3 

microciclos. Normalmente eram realizados dois exercícios por plano de treino, 

um unilateral e um bilateral. 

3.8.3 Treino excêntrico 

Num estudo desenvolvido por Small et al. (2010) observou-se uma redução 

da força excêntrica nos músculos flexores da perna, os isquiotibiais, com o 

decorrer do jogo, principalmente nas fases finais das partes de jogo e após o 

intervalo, alertando para a importância do desenvolvimento da força excêntrica 

para a diminuição do risco de lesão. 

Como já foi referido ao longo do presente relatório, a contração excêntrica 

traz um risco acrescido para os jogadores de futebol, principalmente nas fases 

em que o acumula mais fadiga, ou seja, no final dos treinos e jogos. De forma 

proteger a preparar os jogadores para a exigência do jogo, foram introduzidos 

exercícios excêntricos nos planos de treino de prevenção de lesões, com 

incidência nos músculos adutores e isquiotibiais. Ao longo da época desportiva 

foram aumentando a dificuldade dos exercícios realizados. De forma a não criar 

dores musculares, este tipo de treino deve ser realizado de forma progressiva, 

não causando desconforto nos atletas. A sua realização era no dia jogo-2 e o 

número de repetições e séries eram sempre controladas com grande rigor. 

3.8.4 Treino propriocetivo 

O treino propriocetivo é utilizado habitualmente não só como treino 

preventivo, mas também como coadjuvante terapêutico em muitas lesões 

desportivas. As estruturas bases deste tipo de treinos designam-se por 

propriocetores e são biologicamente classificados como nervos aferentes e 

recebem e enviam impulsos dos estímulos provenientes da pele, músculos, 

articulações e tendões para o sistema nervoso central (Soares, 2007). São os 

propriocetores que nos informam sobre a posição dos nossos seguimentos 

corporais sem que seja necessário manter contacto visual com eles. Para além 
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disso, também são os responsáveis pelo equilíbrio e pela capacidade de 

execução de movimentos finos como escrever ou pintar. 

Tendo em conta a modalidade desportiva e as estruturas que são mais 

solicitadas, os recetores mais trabalhados nos treinos de prevenção de lesões 

são os dos músculos, tendões, articulações e ligamentos dos membros 

inferiores. Os recetores dos músculos e tendões são os fusos neuromusculares 

e os órgãos tendinosos de Golgi respetivamente. Os órgãos tendinosos de Golgi 

detetam a tensão muscular e respondem à contração e ao alongamento, 

enquanto que os fusos neuromusculares apenas respondem ao alongamento. 

Ambos tem um papel importante na estabilização articular e no envio de 

informação ao sistema nervoso central sobre a posição dos membros. Os 

recetores dos ligamentos e articulações respondem quando são colocados sobre 

elevado stress de forma a proteger a integridade mecânica dos atletas.  

Segundo Lopes (2008), baseado em estudos realizados ao longo dos anos 

refere que o treino propriocetivo, com incidência na realização de exercícios para 

manter o equilíbrio, mostra uma significativa redução de incidência de lesões em 

atletas. Esses exercícios ajudam a treinar o sistema propriocetivo 

essencialmente em atividades estáticas, sendo que, o treino propriocetivo 

aumenta a estabilidade postural e articular e ainda, a cinestesia da articulação. 

A aplicação deste tipo de treino era realizada em contexto de ginásio, com 

a realização de 2 exercícios em cada um dos treinos de prevenção de lesões. A 

dificuldade dos exercícios era crescente ao longo da época desportiva e para a 

sua realização eram utilizadas plataformas de instabilidade como bosus e 

airexes. 

3.9 Treino de ginásio 

O trabalho desenvolvido no ginásio, ao longo da época desportiva, 

decorreu maioritariamente antes do treino de campo. Foram realizados um total 

de 168 sessões de treino, todas orientadas por mim, esporadicamente auxiliado 

por um dos responsáveis pela orientação do trabalho desenvolvido pelo Benfica 



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

 

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
90 

LAB. O espaço utilizado para tal foi o ginásio destinado à formação, um espaço 

improvisado, uma vez que quando foi contruído o centro de treinos, não foi 

pensado um local para a realização de treinos de ginásio para os jogadores mais 

jovens, criando apenas de raiz um ginásio para a equipa principal. Apesar das 

limitações, o ginásio está equipado com material de qualidade e com a 

abundância necessária para satisfazer as necessidades. O equipamento 

presento no ginásio consistia em:  

- Aparelhos de musculação (9)  

- Aparelhos de cardiofitness (Neer,  #275); 

- Halteres de vários pesos (desde os 4 kg até aos 22 kg, cerca de 40 

halteres); 

- Tapetes para realizar exercícios no chão (8); 

- Bancos ajustáveis de musculação (6); 

- Bosus (6); 

- Barras de elevações (Neer,  #275); 

- Barras olímpicas (4) e em z (4), e respetivos discos (conjuntos de 4 discos 

de 1,25, 2,5, 5, 10 e 20kg). 

As limitações espaciais, obrigaram a que normalmente fosse necessário 

criar dois grupos de trabalho, exceto em alguns treinos de prevenção de lesões, 

onde foi possível trabalhar com os 25 atletas do plantel em simultâneo. Quando 

necessária a divisão do grupo, como foi descrito anteriormente, o foco era maior 

sobre cada um dos atletas presentes no espaço, uma vez que me permitia ter 

maior atenção sobre cada um dos jogadores. Por outro lado, o tempo de espera 

do grupo que não estava a trabalhar, não era positivo, desfocando por vezes do 

trabalho que tinham para realizar. 

O treino realizado é categorizado consoante o seu objetivo e os exercícios 

presentes no plano de treino. O treino de força total consiste na execução de 

diferentes exercícios destinados aos diferentes grupos solicitando os músculos 

dos membros superiores, inferiores e tronco. Este tipo de treinos segue a 
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planificação do treino de força descrita anteriormente, normalmente são 

realizados 2 a 3 exercícios de força inferior e 4 a 5 exercícios de força superior. 

O treino de Prevenção de lesões, como foi mencionado anteriormente, 

compreende exercícios de CORE, Pliometria, exercícios excêntricos e 

propriocetivos. O treino designado como misto, é composto por 4 a 5 exercícios 

de força superior e por 3 a 4 exercícios de prevenção de lesões. 

 

 

Figura 9 – Planos de Treino realizados no Ginásio 

Como podemos verificar na figura 9, o trabalho de força superior esteve 

presente em 54% dos 168 treinos efetuados, o que corresponde a 63 treinos de 

força total e 28 treinos mistos. O Treino de prevenção de lesões realizou-se 77 

vezes ao longo da época desportiva, o que corresponde a 46% do trabalho 

realizado. Incluindo também os treinos mistos, a percentagem sobe para os 63%, 

verificando-se que os exercícios destinados ao treino CORE, pliometria, treino 

excêntrico e propriocetividade estiveram presentes em mais de metade dos 

treinos efetuados. O trabalho de força inferior, realizado nos planos de treino de 

força total, foi efetuado 63 vezes, correspondendo a 37% do total de treinos. 

 Como podemos verificar é maior o número de sessões de treino de 

prevenção de lesões do que de força. No entanto, nestes cálculos, estão 

contabilizados os treinos destinados aos jogadores não convocados, que 

realizavam maioritariamente sessões de força total, o que inflaciona o número 

Força Total

37%

Prevenção
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Misto

17%
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de treinos de força realizados no total anual. Mas tendo em conta que os 

jogadores não convocados eram maioritariamente os mesmos, se formos 

analisar o tipo de treino realizado por cada jogador de forma individual, os 

resultados vão ser diferentes entre jogadores, tendo os não convocados 

realizado maior número de treinos de força do que os jogadores mais utilizados. 

Apesar de existir uma planificação prévia, existem sempre alguns ajustes 

que se vão realizando diariamente tendo em conta a condição apresentada pelos 

atletas. O próximo gráfico apresentado (figura 10), representa os registos 

individuais verificados ao longo da época desportiva. 

 

 

Figura 10 – Registos de todas as ocorrências individuais 

Ao longo do ano foram cancelados pelo treinador um total de 11 treinos que 

corresponde a 6% do que estava previamente planeado. Na maioria dos casos, 

o treino foi cancelado devido à fadiga que o treinador sentia que os jogadores 

apresentavam, solicitando assim que houvesse uma redução das cargas a que 

os jogadores estariam sujeitos. As discrepâncias de valores apresentados entre 

este gráfico e o anterior, deve-se essencialmente ao ajuste que alguns jogadores 

tinham em relação ao plano de treino destinado à equipa. Normalmente isso 

acontecia devido a alguma lesão contraída pelo jogador e que apesar de não ser 

registada como lesão, poderia ser impeditiva de realizar algum tipo de exercícios. 
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Figura 11 - Discriminação de faltas 

Apesar de haver um total de 13% de faltas contabilizadas ao longo do ano, 

o motivo das mesmas é variável. O facto de muitos jogadores serem 

internacionais nos respetivos escalões das seleções nacionais, fez com que 

estivessem ausentes do clube por períodos mais ou menos longos, o que não 

lhes permitiu a realização do trabalho de ginásio programado para a equipa, 

sendo contabilizado como falta, mas com a devida justificação. A maior parte das 

faltas contabilizadas ocorreu devido a lesão, no entanto, na maioria das vezes 

os jogadores realizaram treino de ginásio seguindo o plano de treino prescrito 

para realizar durante o processo de Return to Play. Ou seja, apesar do elevado 

número de faltas apresentado, muitas delas correspondem à realização de um 

trabalho específico tendo em conta a lesão contraída.  

3.10 Velocidade, Agilidade e Coordenação (VAC) 

Como foi referido anteriormente, na apresentação do modelo de treino, a 

unidade de treino realizada no dia antes do jogo (Jogo-1), era organizada de 

forma a que a ativação inicial fosse realizada através de exercícios que 

pretendiam estimular a velocidade de reação. Ao longo da época desportiva, foi 

da responsabilidade dos responsáveis do Benfica LAB a orientação desta fase 

do treino, que geralmente tinha a duração de cerca de 15 minutos. 
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Tabela 6 - Fases de maturação (Lloyd & Oliver, 2012) 

 

*condicionamento metabólico 

Como podemos observar através do modelo de desenvolvimento físico 

destinado a jovens atletas apresentado na tabela 6, o objetivo da introdução 

deste tipo de estímulo em contexto de treino era promover o desenvolvimento 

das Fundamental Movement Skills (FMS – Habilidades Motoras Fundamentais). 

Os FMS têm uma estreita associação entre a atividade física e a saúde e bem-

estar. O desenvolvimento dos FMS é essencial para assegurar que os padrões 

corretos de movimentos são adquiridos, que garantem habilidades desportivas 

mais seguras e efetivas num patamar de desenvolvimento mais avançado. Estes 

FMS são vistos como os alicerces para os padrões dos Sport Specific Skills (SSS 

– Habilidades Desportivas Específicas) e devem e ser o foco do desenvolvimento 

físico em idades jovens para desenvolver futuramente habilidades motoras mais 

específicas. Ao longo do crescimento do jovem atleta o estímulo das SSS ganha 

preponderância em relação ao estímulo das FMS, ou seja, antes do Peak Height 

Velocity (PHV – Pico de Crescimento em Altura), o treino deve ser direcionado 
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essencialmente para o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, 

aumentando a especialização dos gestos técnicos à medida que o atleta cresce 

e se desenvolve  

Para além disso, a introdução deste estímulo de treino tinha como objetivo 

desenvolver a velocidade, que se caracteriza pela capacidade de o atleta realizar 

ações motoras (movimentar) no mínimo tempo para determinadas condições 

(Raposo, 2000); e a agilidade, capacidade de mudar rapidamente a posição do 

corpo e a direção de deslocamento (Brown, 2009), que devem ser estimuladas 

ao longo de todas as diferentes fases de desenvolvimento, inclusive na fase 

adulta. Jovanovic et al. (2011) realizaram no seu estudo um plano de treino, no 

qual eram combinadas a velocidade e a agilidade e obtiveram melhorias na 

capacidade de salto dos jogadores, demonstrando uma vez mais a importância 

da aplicação destes estímulos. 

Apesar de o planeamento realizado ao longo da semana já ter em conta a 

realização de exercícios que estimulem estas qualidades físicas, devido aos 

constrangimentos do calendário competitivo o tempo para a preparação dos 

jogos é muito reduzido, não sendo possível realizar exercícios específicos para 

as estimular e desenvolver. 

3.11 Incidência Lesional 

A incidência lesional refere-se ao número de lesões contraídas, que no 

futebol se designa como qualquer tipo de ocorrência, de origem traumática ou 

não traumática, da qual resulta incapacidade funcional, obrigando o atleta a 

interromper a sua atividade, não participando em, pelo menos, um treino ou um 

jogo (Soares, 2007).  

Tendo em conta que são vários os tipos de lesões que podem ocorrer ao 

longo da época desportiva, é importante que estas possam ser categorizadas de 

forma a que seja possível conhecer os principais focos de a incidência lesional, 

podendo direcionar o treino preventivo maioritariamente para diminuir esse tipo 
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de lesões e também para realizar uma comparação entre épocas desportivas de 

forma a realizar um balanço. 

Seguindo as definições usadas no clube, foram consideradas lesões por 

contacto, denominadas de traumáticas, as que ocorrem através de 

acontecimentos súbitos, com efeitos imediatos, causando dor, edema, 

escoriações ou uma ferida. As causas foram, como é normal neste tipo de 

lesões, normalmente extrínsecas, como um golpe direto ou uma torção brusca. 

Normalmente o diagnóstico nestes casos verificou-se mais fácil para o 

departamento médico e o tempo de paragem neste tipo de lesões normalmente 

é menor e variou entre casos consoante o mecanismo lesional, a zona afetada 

e o tipo de lesão. Foram denominadas e classificadas de lesões não traumáticas, 

quando não se verificou nenhum contacto no momento em que a mesma 

ocorreu, sendo consideradas neste grupo as lesões de sobreuso e as 

musculares, como por exemplo estiramentos e roturas. A causa da ocorrência 

deste tipo de lesões, por norma é multifatorial e de diagnóstico normalmente 

mais difícil. Apesar deste tipo de lesões ocorrer com menor frequência, o tempo 

de paragem normalmente é superior (Soares, 2007). 

Devido às restrições descritas anteriormente no presente relatório, não 

poderá ser apresentado o número de lesões ocorridas, sendo toda a análise 

realizada apenas com valores percentuais, de forma a identificar o tipo de lesões 

ocorridas com maior frequência e qual a sua causa. Para isso, recorrendo à 

nomenclatura utilizada dentro da instituição, as lesões são divididas em 4 

grandes grupos: 

- Hematomas e lacerações: correspondem a lesões contraídas 

normalmente por contacto. São lesões traumáticas e o tempo de paragem 

varia muito consoante a zona afetada e a gravidade da lesão. Entende-se 

por hematoma a acumulação de células sanguíneas num órgão ou tecido, 

apresentando normalmente uma coloração mais escura na zona afetada. 

As lacerações correspondem a feridas que surgem após um corte na 
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superfície cutânea, algo que é vulgar acontecer nos jogadores de futebol 

devido ao tipo de calçado utilizado na prática desportiva. 

- Capsulo – ligamentares: são contraídas nas articulações e nos 

ligamentos, ocorrendo com maior frequência, no caso dos futebolistas, nas 

regiões anatómicas do tornozelo e do joelho, articulações mais afetas por 

lesões no caso dos futebolistas (Hägglund, 2003). Podem ocorrer de forma 

traumática e não traumática, dependendo do mecanismo que desencadeia 

a lesão.  

- Musculares: são as que ocorrem no músculo esquelético e são 

frequentes no jogador de futebol, uma vez que os músculos esqueléticos 

são constantemente solicitados ao longo da prática da modalidade nas 

mais diversas ações como correr, saltar, travar, entre outras. As roturas e 

os estiramentos são as lesões mais frequentes e ocorrem normalmente 

sem contacto. O tempo de paragem varia consoante a gravidade da lesão 

contraída e da região anatómica afetada. 

-  Ósseas: as lesões ósseas são as que ocorrem nos ossos e normalmente 

são contraídas através de contactos de elevado impacto ou através de 

sobreuso.  

 

Figura 12 - Percentagem do tipo de lesões ocorridas ao longo da época desportiva 
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As lesões que ocorreram com maior frequência foram as musculares, 

correspondendo a cerca de 60% do total de lesões ocorridas. Estes dados 

alertam para a necessidade de uma intervenção sobre a gestão de cargas de 

treino e sobre os programas de prevenção de lesões, uma vez que este tipo de 

lesões ocorre maioritariamente por origem não traumática e apesar da sua 

origem ser multifatorial, são aquelas que são mais facilmente preditas, 

principalmente nas idades em estudo. As lesões capsulo-ligamentares foram as 

segundas com maior incidência, com cerca de 25% das ocorrências registadas, 

enquanto que os hematomas, lacerações e as lesões ósseas correspondem a 

menos de 20% do total de lesões ocorridas ao longo da época desportiva.  

 

 

 

 

 

Ao longo da época desportiva, os hematomas-lacerações e as lesões 

ósseas ocorreram exclusivamente por via traumática, o que é normal acontecer 

tendo em conta o tipo de lesões que são registadas dentro desta categoria. As 

lesões musculares, tendo em conta a classificação utilizada, ocorreram 

exclusivamente por origem não traumática, o que como foi descrito 

anteriormente, implica uma revisão cuidada sobre algumas questões 

relacionadas com o controlo e gestão das cargas de treino. As lesões capsulo-

ligamentares registadas ocorreram de diversas formas, não havendo grandes 

diferenças entre a quantidade de lesões de origem traumática e não traumática.  

Figura 13 - Percentagem de lesões ocorridas consoante a sua origem 
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Figura 14 - Percentagem das lesões ocorridas nos diferentes momentos de exposição 

A grande maioria das lesões registadas ocorreram em treino e não em jogo, 

o que não vai de encontro com o que a literatura nos demonstra (Putukian et al., 

2009). Estes dados podem ser explicados por uma maior exposição temporal em 

treino quando comparada com a de jogo. Apenas uma lesão ocorreu fora do 

contexto do clube fruto de um acidente doméstico, o que impossibilitou a prática 

de atividade durante um curto período de tempo.  

 

Figura 15 - Incidência de lesões consoante a duração da prática desportiva 

A figura 15, que nos indica a incidência lesional consoante a duração da 

prática desportiva, será analisada tendo em conta as lesões não traumáticas, 

uma vez que são as que tem maior influência da duração da prática desportiva. 
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As lesões traumáticas, por sua vez, podem aumentar consoante o tempo de 

exposição total, quanto mais tempo os jogadores estiverem expostos ao longo 

da época à prática desportiva, maior é o número de ações de contacto sofridas, 

aumentando a probabilidade de ocorrência deste tipo de lesões. 

Como é possível verificar, a maioria das lesões não traumáticas ocorridas 

em treino aconteceram após os 45 minutos do início da sessão, verificando-se a 

mesma situação em jogo, onde mais de 50% das lesões ocorreram na segunda 

parte. Este aumento de lesões ocorridas na fase final dos treinos e jogos pode 

ser explicada pelo aumento da fadiga. 

A fadiga é um fenómeno complexo e multifacetado que tem uma grande 

variedade de mecanismos possíveis (S. Halson, 2014). Pode ser entendida 

como a redução na capacidade de gerar força em resposta ao exercício e pode 

aumentar o risco da ocorrência de lesões (Gandevia, 2001). Numa revisão feita 

por Mohr et al. (2005) sobre este tema, são apontados diferentes momentos em 

que a fadiga se pode manifestar durante um jogo, nomeadamente, após os 

exercícios de alta intensidade e nas fases finais dos treinos e jogos. 

3.12 Processo de Return to Play 

O processo de Return to Play acontece após a ocorrência de uma lesão, e 

compreende o tempo desde que o atleta inicia a realização de algum tipo de 

treino até á reintegração total com o restante plantel. É realizado pelos 

fisiologistas, ou readaptadores físicos consoante a organização dos clubes, em 

conjunto com os elementos do departamento médico, que no caso concreto da 

equipa que acompanhei era constituído por um fisioterapeuta que acompanhava 

a equipa diariamente e por um médico que variava consoante o dia da semana. 

Para o jogo, estavam sempre presentes na comitiva um dos médicos e o 

fisioterapeuta. 

Dependendo da lesão ocorrida, o processo de Return to Play segue 

diferentes etapas, no entanto, as fases de recuperação são comuns a todas elas. 

A recuperação pode passar por todas as fases, ou apenas por algumas, 
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consoante a lesão, a sua gravidade e o local da mesma. Este processo foi 

realizado em parceria com os fisioterapeutas até à fase em que o atleta 

começasse a realizar corrida no campo, a partir dessa etapa, o processo 

passava a ser orientado na íntegra pelo fisiologista responsável. Ao longo de 

todo o processo o diálogo entre as 3 partes, atleta, fisiologista e fisioterapeuta é 

fundamental, garantindo assim que todos estão de acordo com o que se deve 

realizar. Apesar do atleta, na grande maioria das vezes, não perceber do ponto 

de vista teórico o trabalho que se pretende desenvolver, o seu feedback ao longo 

do processo é extremamente importante, permitindo, ou não, a iniciação de 

diferentes fases que passo a apresentar: 

- Imobilização total: o atleta está completamente imobilizado na zona 

onde ocorreu a lesão. Normalmente, esta fase apenas acontece em lesões 

graves, onde pode ocorrer um processo operatório ou conservador, e que implica 

paragens superiores a 28 dias. Durante esta fase, caso seja possível, o jogador 

realiza exercícios, normalmente em cadeia aberta, de força superior ou inferior 

consoante a zona imobilizada, de forma a manter a condição física; 

- Colocação dos apoios no solo: terminado o tempo de imobilização total, 

o atleta inicia a realização de exercícios em cadeia aberta para os membros não 

afetados pela lesão. Durante esta fase, é importante ter sempre um supervisor 

ao longo da realização dos exercícios, o atleta ainda apresenta restrições em 

relação aos movimentos que pode realizar, necessitando, em grande parte dos 

casos, de muletas para se movimentar, o que aumenta os cuidados a ter no coso 

de ser possível realizar algum tipo de treino, a exemplo do que acontece na fase 

anterior; 

- Andar + Treino Propriocetivo: após um período de imobilização, que 

pode ser mais ou menos longo, o atleta deve iniciar a marcha de forma gradual, 

realizando exercícios de baixa intensidade que lhe permitam reaprender a andar. 

Para tal, a inclusão de exercícios propriocetivos, que devem ser mantidos até ao 

final da recuperação, é de extrema importância, de forma a recuperar a 

sensibilidade motora perdida durante o período de imobilização e aumentando a 
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estabilidade dinâmica. Esta etapa, também deve ser acompanhada de exercícios 

em cadeia aberta de fortalecimento dos músculos que estiveram imobilizados, 

que normalmente, sofrem atrofias mais ou menos graves consoante o tempo de 

paragem. Os exercícios utilizados para tal, devem ser discutidos com os 

elementos do departamento médico. O trabalho de força dos membros não 

afetados deve continuar a ser realizado ao longo de todas as etapas; 

- Corrida: em concordância com o departamento médico, quando o atleta 

apresentar indicadores para tal, deve ser iniciada a fase da corrida. A dificuldade 

colocada durante esta fase deve ser gradual, sendo de vital importância a análise 

da técnica de corrida ao longo do tempo de exercitação, analisando se esta vai 

perdendo qualidade ao longo do tempo, o que pode acontecer quando os níveis 

de fadiga aumentam. Os exercícios de força destinados ao membro afetado, 

caso seja possível, podem começar a ser realizados em cadeia fechada; 

- Corrida + Mobilização articular + Coordenação: verificando-se 

qualidade na técnica de corrida, podem ser introduzidos exercícios mais 

complexos de mobilização articular nos 3 planos de movimento, frontal, 

horizontal e sagital. A realização destes exercícios deve promover estímulos 

variados e de uma forma contínua, contribuindo assim, em simultâneo, para a 

melhoria da condição física. O treino de coordenação com e sem escada também 

deve ser introduzido nesta fase, seguindo os mesmos princípios dos exercícios 

de mobilização articular. Esta fase também é importante para que a técnica de 

corrida seja aprimorada e para que as atrofias musculares possam ser 

atenuadas, mantendo o estímulo das fases anteriores; 

- Corrida + Treino de relação com bola: ao longo desta fase devem ser 

mantidos todos os estímulos que vinham sido dados até então, aumentando a 

condição física do atleta e potenciando a sua capacidade muscular. A inclusão 

do treino de relação com bola, deve ser gradual, aumentando a sua 

complexidade e duração consoante a evolução do estado físico do atleta e o seu 

feedback. Nesta fase, podem ser incluídos exercícios específicos consoante a 

posição ocupada em campo e consoante a lesão, promovendo mais alguns 
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estímulos em detrimento de outros. O trabalho de relação com bola deve evoluir 

de exercícios sem oposição para exercícios com oposição; 

- Pliometria: de forma a complexificar os treinos de Return to Play, devem 

ser introduzidos os exercícios de pliometria, que como foi descrito anteriormente 

ao longo deste relatório, potenciam a capacidade de produção de força elástica, 

e em simultâneo, colocam as estruturas solicitadas sobre um stress mecânico 

superior quando comparado com os exercícios que vinham sendo realizados até 

então.  A introdução deste tipo de treinos deve ser gradual, seguindo as 

progressões descritas; 

- Movimentos balísticos: a última fase antes da integração com a equipa, 

deve compreender a realização de todos os movimentos que são solicitados em 

treino e em jogo. Para isso devem ser introduzidos, entre outros, consoante a 

posição, os gestos técnicos de remate, passe longo e cruzamento. Todas estas 

ações são realizadas de forma balística, colocando as estruturas nas condições 

a que estarão sujeitas na próxima fase de recuperação; 

- Integração parcial: é a última etapa do processo de recuperação e 

consiste na integração do atleta, juntamente com o restante plantel, em algumas 

fases do treino, que podem variar consoante os exercícios que constituem a 

sessão e consoante a lesão que foi contraída pelo atleta. Antes da realização 

desta fase, o atleta deve realizar a bateria de testes que foi realizada no início 

da época desportiva, verificando assim se a condição física permite a 

reintegração com o restante plantel. A comunicação entre o fisiologista e os 

restantes treinadores nesta fase, é crucial para que as indicações dadas ao 

jogador não sejam contraditórias; 

- Integração total: o atleta é integrado com o restante plantel, realizando a 

unidade de treino na totalidade e sem qualquer tipo de restrições, podendo ser 

chamado para jogo após a alta médica. 
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3.13 Controlo do treino 

Com o atual formato das épocas desportivas na modalidade coletiva de 

futebol, muitos jogadores representam os seus clubes em quatro competições e 

nos compromissos das seleções nacionais, apresentando muitos deles um total 

de 60 jogos realizados em apenas um ano. Este elevado número de momentos 

de competição durante uma época desportiva, implica uma redução do tempo 

entre jogos para 3-4 dias, o que pode ser um intervalo de tempo insuficiente para 

a recuperação da condição física ótima dos atletas (Andersson et al., 2008; 

Fatouros et al., 2010; Ispirlidis et al., 2008). 

Tendo em conta que na maioria dos casos o número de horas entre jogos 

é reduzido, é necessária a otimização das estratégias de recuperação para 

atenuar a fadiga pós-jogo, recuperar o desempenho desportivo o mais rápido 

possível e reduzir o risco de lesões (Nedelec et al., 2012). 

Um dos fatores que mais contribuiu para o desenvolvimento do futebol 

moderno foi a aplicação da ciência no processo de treino e de jogo, o que nos 

permitiu ter um conhecimento muito mais profundo e individualizado de cada 

jogador. O controlo do treino, que nos permite conhecer a carga a que os 

jogadores são sujeitos diariamente e qual a resposta individual a esse mesmo 

estímulo, é essencial para maximizar o rendimento desportivo, acelerar a 

recuperação entre momentos de prática e reduzir a ocorrência de lesões (Drew 

& Finch, 2016). 

A monitorização e controlo do treino tem uma grande preocupação em 

detetar fadiga nos atletas, que para além de ser um elemento que pode afetar a 

performance, quando está presente, pode também aumentar a probabilidade de 

lesão. Algumas estratégias, como a hidratação, a dieta e o sono são eficazes na 

regulação dos mecanismos de fadiga (Greig & Siegler, 2009).  

O sono é uma parte essencial da recuperação do atleta, sendo comuns os 

distúrbios sentidos após o jogo de futebol e podem ter um impacto negativo sobre 

a recuperação (Nedelec et al., 2013). O ciclo de sono é crucial devido aos seus 
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efeitos restauradores e fisiológicos (Leeder et al., 2012), a sua privação pode ter 

efeitos significativamente negativos sobre a performance, especialmente quando 

falamos de exercícios prolongados submáximos. Quando a qualidade do sono é 

afetada, para além dos efeitos na recuperação, pode ter influências negativas na 

aprendizagem, na memória, na capacidade cognitiva, na perceção de dor, na 

imunidade e na inflamação (S. L. Halson, 2014b). 

Os jogadores de futebol de elite podem ver a sua recuperação afetada 

devido a períodos de interrupção, ou privação do sono, particularmente após 

jogos realizados ao final da tarde ou à noite (Fullagar et al., 2016), tal acontece 

devido à desregulação da glândula pineal que é regulada pelos ciclos de luz e 

de escuridão (Shi et al., 2013). A glândula pineal tem uma importante função 

oxidativa, pois é através dela que nos períodos de ausência de luz é produzida 

a melatonina, uma hormona essencial na regulação do ciclo de sono e do stress 

oxidativo (Borges Lda et al., 2015). 

Para além da secreção de melatonina, o sono é o período em que o corpo 

humano está continuamente a ser revitalizado; este pico de processo 

regenerativo deve-se à baixa taxa metabólica nesta fase, bem como o aumento 

da secreção da hormona de crescimento, que durante o ciclo de sono, segundo 

Venter (2014) pode chegar aos 95% da produção diária. A hormona de 

crescimento é importante para a síntese de proteína e consequentemente para 

a recuperação (Romijn, 2016). 

Para além dos benefícios que o período de sono tem para a recuperação, 

a ausência de períodos de sono podem ter um efeito negativo sobre alguns 

marcadores fisiológicos quando realizado exercício intenso. Um estudo realizado 

com atletas treinados, Mougin et al. (1991) mostrou que, num exercício realizado 

a 75% do VO2 máximo até à exaustão, os atletas quando privados de um período 

de sono normal apresentavam alterações significativas da frequência cardíaca, 

de ventilação e nos níveis de lactato no sangue. 
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Como foi referido anteriormente, os atletas podem sofrer distúrbios no ciclo 

de sono por variadíssimos fatores. Conhecendo-se a sua importância no 

processo de recuperação, mas também para o sucesso da realização de uma 

ação, quando há alterações nos períodos de sono, a capacidade que o atleta 

apresenta para o treino e para a competição são influenciados negativamente, 

podendo ter influência no rendimento desportivo. De forma a controlar a 

qualidade de sono e o estado do atleta, podem ser aplicados questionários 

diários que nos reportam a informação sobre o estado do atleta e a forma como 

este está a reagir a diferentes cargas. 

Para além do conhecimento sobre o estado de recuperação dos atletas, a 

quantificação da carga é essencial para obter o máximo de rendimento nos 

vários momentos da época desportiva (Drew & Finch, 2016). A carga de treino 

pode ser classificada como interna ou externa e reflete as exigências impostas 

aos atletas.  

A carga de treino externa é uma medida objetiva do trabalho que o atleta 

realiza durante o treino ou competição e é importante para perceber as 

capacidades reais do atleta em relação à sua performance (S. Halson, 2014). 

Através da recolha desses dados é possível descrever e quantificar as ações 

realizadas individualmente em todos os momentos de treino ou competição 

(distância percorrida, acelerações, mudanças de direção) (Burgess, 2017). Para 

a recolha de dados de carga externa, são utilizados os sistemas de GPS, uma 

ferramenta relativamente recente e que nos fornece informações extremamente 

úteis. Cada um dos dispositivos, utilizados individualmente, fornece toda a 

informação sobre os deslocamentos dos jogadores, recolhidos através do 

sistema de GPS. Para além disso, cada dispositivo tem um acelerómetro, que 

nos fornecem indicações sobre as ações de acelerações e desacelerações. 

A carga de treino interna é definida como a exigência biológica (fisiológica 

e/ou psicológica) que o trabalho realizado impõe ao corpo do atleta (Bourdon et 

al., 2017; Burgess, 2017; S. Halson, 2014). É também definida como os 

distúrbios na homeostasia dos processos fisiológicos e metabólicos durante o 
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exercício (Mujica et al., 2017). A carga de treino interna é multifatorial, o que 

dificulta a sua medição direta usando apenas uma modalidade de avaliação 

(McLaren et al., 2016). Há uma grande variedade de métodos para avaliar a 

carga interna suportada pelos jogadores em treino e em jogo (Bangsbo, 1997). 

Desde indicadores baseados no lactato, na frequência cardíaca ou nos 

resultados obtidos através de questionários sobre a perceção subjetiva de 

esforça (PSE) e bem-estar dos atletas. 

Ao longo do ano de estágio foram aplicados diariamente dois métodos para 

análise de carga interna, a recolha de PSE e a aplicação do questionário 

HOOPER. Para análise de carga externa, não foram utilizados os dispositivos 

de GPS uma vez que não estavam disponíveis para as equipas de formação.  

3.13.1 PSE  

A escala de (PSE) ou rated of perceived exertion (RPE) foi desenvolvida na 

década de 80 (Borg, 1982) e a sua fácil aplicação e baixo custo fez com que a 

sua utilização no desporto fosse massiva desde então, multiplicando-se os 

estudos científicos para determinar a sua validade. A sua aplicação é simples e 

versátil (Alexiou & Coutts, 2008), os valores obtidos apresentam elevada 

reprodutibilidade, a variação encontrada é baixa (Hill-Haas et al., 2008) e a sua 

validade é elevada para determinar a intensidade da sessão, tanto em situações 

estáveis, como em situações não estáveis onde acontecem alterações nas 

intensidades dos exercícios como é característico dos desportos coletivos 

(Manzi et al., 2013). 

A escala de Borg é utilizada para monitorizar, de forma subjetiva, o stress 

fisiológico que os atletas sentem durante o exercício ou unidade de treino (Foster 

et al., 2001). Com base numa escala, pergunta-se ao jogador, no lapso de 30 

minutos imediatamente após o término do treino, qual a intensidade da atividade, 

apresentando um valor numérico associado a um adjetivo que descreve a 

atividade (Los Arcos et al., 2014:Uchida, 2014). A recolha deve ser feita após os 

30 minutos de forma a que os atletas indiquem um valor referente a toda a 
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unidade de treino, não dando maior ênfase à fase final da sessão (Foster et al., 

2001).  

Num estudo realizado (Akenhead & Nassis, 2016), através de um 

questionário aplicado a 41 treinadores de elite, concluíram que a escala de PSE 

era o segundo indicador mais utilizado no controlo da carga interna, com 71% 

dos treinadores a responderem que a utilizavam de forma sistemática no seu 

processo de controlo de treino. 

 

Figura 16 - Escala de Borg adaptada  

No caso prático apresentado, ao longo da época desportiva foi utilizada a 

variante CR-10 da escala de Borg (figura 16) que apresenta uma escala 

numérica de 0 a 10, onde a grande maioria dos valores numéricos é adjetivado, 

facilitando a compreensão dos atletas numa fase inicial da sua utilização. 

Com a utilização da PSE, a carga de treino pode ser facilmente calculada 

através da multiplicação do volume da sessão pela resposta dada pelo atleta, 

obtendo-se assim a PSE da sessão medido em unidades arbitrárias (UA). 

A confiabilidade da medida relaciona-se com a consistência ou repetição. 

Um estudo desenvolvido por (Haddad et al., 2013), encontrou coeficientes de 

variação de 0,19% quando a escala é utilizada para avaliar séries de corridas de 

intensidade moderada, ou seja, os atletas, quando realizam a mesma atividade, 
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relatam intensidades similares, o que ajuda a validar a implementação desta 

ferramenta. 

Uma nova utilização desta escala vai no sentido de comparar os valores 

que os treinadores esperam encontrar no final da sessão e os valores obtidos 

através da recolha de dados feita junto dos jogadores (Rodriguez-marroyo et al., 

2013). Num trabalho desenvolvido Rampinini et al.  (2007), concluíram que a 

PSE atribuída pelos treinadores se relaciona de maneira significativa com a dos 

atletas. Tal apenas não se verificava nos treinos com maior exigência física, onde 

normalmente o valor percebido pelos jogadores é superior ao previsto pelo 

treinador. 

Apesar de todos os aspetos mencionados anteriormente, é necessário ter 

em atenção alguns aspetos. Em primeiro lugar, a escala pode não ser 

suficientemente sensível, ou os jogadores não terem a capacidade de perceção 

para detetar pequenas mudanças na intensidade do exercício (Scott et al., 2013). 

Por outro lado, quando a atividade realizada apresenta uma percentagem 

elevada de tempo em zonas de baixa intensidade de frequência cardíaca, a 

carga obtida através da PSE da sessão pode ser sobrestimada, por outro lado, 

quando o treino apresenta uma grande componente de alta intensidade acontece 

o contrário, a PSE subestima a carga (Borresen & Lambert, 2008b). 

Através do uso da PSE é possível calcular a carga de treino e jogo, o 

volume a que o atleta é sujeito e a intensidade dos diferentes momentos de 

prática. A carga de treino e de jogos realizados tem uma elevada relação com a 

incidência de lesões, aumentando a probabilidade de ocorrência com o aumento 

da carga de trabalho (Gabbett, 2004). 

Jaspers et al. (2018) estudaram com jogadores de futebol a relação entre 

os níveis de carga e a ocorrência de lesões por overuse e concluíram que 

quando os valores de PSE da sessão são elevados por períodos de dois 

microciclos aumenta a probabilidade de lesão.  
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Figura 17 - Relação entre carga crónica e ocorrência de lesão (Malone et al., 2017) 

Malone et al. (2017), , concluíram que cargas superiores a 5980 e 9154 UA 

acumuladas em 2 e 3 semanas respetivamente, durante o período preparatório, 

aumentam em 5 vezes a probabilidade de ocorrência de lesões em relação ao 

grupo de controlo (<3250 no somatório de 2 semanas e <7260 no somatório de 

3), ou seja, neste período específico, quanto maior a carga, maior a 

probabilidade de ocorrência de lesão. No entanto, tais níveis de carga durante a 

temporada competitiva apresentam um efeito protetor de modo a reduzir a 

probabilidade de lesão em relação ao grupo de referência. A relação entre a 

carga crónica acumulada ao longo de 28 dias e a probabilidade de lesão 

apresentam uma forma de U durante a temporada competitiva, com cargas 

moderadamente elevadas a terem um efeito protetor para o atleta, ao passo que 

as cargas baixas e altas aumentam a probabilidade de ocorrência de lesão. 

Banister et al. (1975) propuseram que o desempenho de um atleta em 

resposta ao treino pode ser estimado a partir da diferença entre uma função 

negativa (fadiga) e uma função positiva (condição física). Posteriormente foi 

sugerido que o estímulo de treino ideal é aquele que maximiza o desempenho 

através da aplicação de uma carga de treino adequada, em simultâneo com a 

gestão das consequências negativas do treino, o aparecimento da fadiga e a 
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ocorrência de lesões (Morton, 1997). É importante que a carga de treino seja 

controlada para conhecer os níveis de condição física passados e presentes dos 

atletas. Para isso é necessário ter em conta o histórico de treino anterior, ou seja, 

considerar aquilo a que os jogadores estão habituados, e aquilo que eles estão 

a realizar no momento, o que pode ser feito através da interpretação do índice 

de carga Aguda:Crónica (A:C). 

A carga aguda representa a carga que acabamos de realizar, e que foi 

capaz de ter um impacto atual no nosso organismo, gerando um estado de fadiga 

no desempenho e que tem uma duração transitória.  

A carga crónica refere-se à carga que habitualmente é realizada pelo atleta, 

para isso, geralmente, são utilizados os valores de 4 semanas par o seu cálculo. 

Esta informação dá-nos uma indicação clara sobre o que o atleta realizou num 

período alargado de treinos e jogos, estando associado ao conceito de condição 

física.  

O conceito de índice de carga A:C é definido como a carga absoluta 

desenvolvida num período próximo no tempo e que representa a carga aguda 

(geralmente a semana atual) em relação à carga média de trabalho durante uma 

estrutura temporária maior que representa a carga crónica (geralmente a média 

das 4 semanas anteriores (Hulin et al., 2014). A comparação entre as cargas de 

trabalho fornece um valor denominado com índice de carga A:C, que pode 

representar de forma dinâmica a preparação de um atleta e influenciar na 

probabilidade de uma lesão no atleta (Malone et al., 2017), enfatizando as 

consequências positivas e negativas do treino (Gabbett, 2016). 

Apesar de estar mencionado no capítulo referente à PSE, o índice de carga 

A:C pode ser calculado para várias variáveis de carga (volume e intensidade), 

variáveis de carga interna (PSE da sessão) e variáveis de carga externa 

(distância total, distância percorrida a alta velocidade, entre outras). Além disso, 

o tempo definido para o cálculo da carga aguda e da carga crónica também pode 
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ser variável, no entanto, no caso da modalidade coletiva de futebol, normalmente 

são utilizados 7 dias para carga aguda e 28 dias para carga crónica. 

Tanto a carga aguda como a carga crónica podem ser calculadas do 

método tradicional ou do método exponencial. No método tradicional, a soma 

dos valores recolhidos para uma determinada variável é dividida pelo número de 

dias definido, seja para carga aguda ou para carga crónica, obtendo um valor 

que não é influenciado pela data de recolha. No método exponencial, a carga 

realizada mais recentemente é mais valorizada, ou seja, a implementação de 

uma carga anormal no período mais recente terá maior influência no índice de 

carga A:C. 

 

Figura 18 - Guia de interpretação e aplicação da carga de trabalho 

Aguda:Crónica (A:C)A interpretação do índice de carga A:C permite tirar 

algumas conclusões. Se a carga de treino aguda é baixa, ou seja, o atleta sente 

um mínimo de fadiga, e a carga crónica é elevada, desenvolveu a sua condição 

física, então o jogador está no estado adequado de preparação, apresentando 

um valor menor do que 1 (Gabbett, 2016). Por outro lado, quando a carga aguda 

é alta, devido a incrementos elevados de carga de treino, e a carga crónica é 

baixa, não preparando a condição física do atleta, o atleta sentirá fadiga e o 

índice de carga A:C será elevado, apresentando valores superiores a 1,50. 
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A figura 18 representa a relação de carga A:C. A área verde, denominada 

de zona ideal ou Sweet Point em inglês, representa a zona onde teoricamente o 

risco de ocorrência de lesão é menor. Por outro lado, a zona vermelha, zona de 

perigo ou Danger Zone, simboliza os valores em que o risco de lesão é maior. 

Para minimizar o risco de lesão, as diferentes variáveis analisadas devem ter um 

índice de carga A:C aproximadamente dentro da faixa de 0,8 e 1,3 (Gabbett et 

al., 2016). 

 

Figura 19 - Relação entre o índice de carga A:C e o risco de lesão (Hulin, 

2017)A figura 19, retirada de um estudo de Hulin (2017), vai de encontro às 

conclusões retiradas por Gabbett et al. (2016) mostrando que o índice de carga 

A:C maior do que 2, nas diferentes variáveis, implica uma maior necessidade de 

atenção médica ou até de uma redução de volume e intensidade de treino e jogo, 

sobre pena de colocarmos o atleta num risco elevado de lesão. 

A aplicação prática desta metodologia era realizada diariamente através da 

recolha de dados de PSE. Na operacionalização diária, a recolha de dados era 

realizada seguindo as diretrizes da literatura, recolhendo os dados sempre 30 
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minutos após o término da sessão de treino ou do jogo. A análise dos dados 

recolhidos era realizada no SIAD, o que facilitou a interpretação uma vez que 

todos os alertas já estavam previamente estabelecidos. Sempre que algum 

jogador estava em zona de perigo, era enviado um alerta para o treinador para 

que ele ajustasse as cargas de treino. A aplicação desta metodologia de controlo 

do treino, nem sempre se verificou muito fácil e prática, uma vez que muitas das 

vezes os jogadores não respeitavam o sigilo em relação aos colegas de equipa, 

não percebendo a importância desta ferramenta. No entanto, a PSE foi 

importante para a gestão de cargas ao longo da época desportiva. 

3.13.2 HOOPER 

O índice HOOPER é um indicador obtido através de um questionário de 

autoanálise no qual o atleta deve qualificar o seu nível de dor muscular, 

qualidade do sono, fadiga geral e nível de stress. A resposta a cada uma destas 

qualidades deve ser avaliada separadamente, obtendo um valor numérico 

representativo do estado geral do atleta através da soma das 4 escalas que se 

denomina de Índice HOOPER. Os atletas devem atribuir um valor entre 1 e 7 

para cada uma das qualidades estudadas. 

Este indicador é resultado de uma das estratégias mais rentáveis para a 

deteção precoce do síndromo de overtraining, que se manifesta como uma 

alteração das funções fisiológicas e de adaptação ao rendimento, deterioração 

da capacidade cognitiva, disfunção imunológica e alterações bioquímicas (Angeli 

et al., 2004). 
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Figura 20 - Modelo de Questionário HOOPERO índice HOOPER mede de 

uma forma subjetiva o estado físico e mental do jogador antes de cada sessão 

de treino, permitindo não só uma melhor deteção dos sinais individuais de pré-

fadiga, quando interpretado em conjunto com as cargas de treino, mas também 

a adaptação das cargas de treino programadas em função da situação dos 

jogadores. Isto permite, a longo prazo, uma maior precisão na programação, 

facilitando a concretização do rendimento ideal de forma individualizada.  

É de esperar que os valores sejam influenciadas pela carga de treino do 

dia anterior, e que vão reduzindo os valores apresentados à medida que se 

aproxima o dia da competição. Caso tal não se verifique, pode sugerir que a 

gestão de cargas foi mal realizada ao longo do microciclo, o que não permite que 
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o jogador possa competir em condições ideais e com uma sensação de bem-

estar geral (Chamari et al., 2012).  

É importante destacar que o tipo de treino realizado no dia anterior pode 

ter influência nas respostas aos questionários, por exemplo, 4 dias antes da 

competição (Jogo-4) o treino caracteriza-se pela realização de exercícios em 

espaços mais reduzidos, com menor número de participantes e onde se espera 

conseguir um elevado número de acelerações, desacelerações e mudanças de 

direção, impondo uma carga alta ao sistema neuromuscular, o que terá influência 

na qualidade do sono e na sensação de dor muscular retardada (delayed onset 

muscle soreness). 

A aplicação dos questionários era realizada diariamente durante o período 

destinado ao pequeno-almoço, à exceção do dia do jogo. Cada um dos atletas 

respondia às 4 perguntas de forma individual e os dados eram prontamente 

registados numa base de dados desenvolvida para o efeito. A análise era feita 

imediatamente e lançava alertas para a equipa técnica quando se verificavam 

duas situações: Índice HOOPER elevado, quando comparado com a média 

individual de cada um dos atletas, nos dois dias antes da competição; valor 

acima (+2) do registo normal do  atleta em qualquer um dos dias do microciclo, 

quando comparado com esse mesmo dia nos últimos 4 microciclos, ou seja, se 

para um dia jogo+2 o atleta apresenta valores de dores musculares de 6, quando 

nos microciclos anteriores, para esse mesmo dia, apresentava valores de 4, era 

lançado o alerta para o treinador indicando que neste microciclo o atleta está 

com maiores dificuldades de recuperação. 

Tendo em conta que os dados recolhidos são subjetivos, devemos analisar 

as respostas de uma forma individualizada, para isso, a comparação de valores 

recolhidos deve ser sempre realizada intrasujeito (análise do mesmo jogador em 

momentos distintos) e nunca intersujeitos (comparação entre os vários jogadores 

que foram sujeitos ao mesmo estímulo). 
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A utilização desta ferramenta apresentou-se como uma mais valia, uma vez 

que a sua aplicação é rápida, fácil e sem custo. Simultaneamente, os dados 

recolhidos ao longo da época verificaram ter uma importância elevada para a 

gestão da condição física dos atletas, uma vez que nos permitiu detetar alguns 

casos de maior fadiga, intervindo sobre eles, o que influenciou positivamente o 

processo de prevenção de lesões. 

3.13.3 Ciclo de monitorização do atleta 

Foi apresentada por Gabbett et al. (2017) uma possível estratégia para o 

processo de controlo de treino, como o objetivo de interpretar os dados obtidos 

do controlo e da quantificação das diferentes variáveis registadas em treino e em 

jogo criando o ciclo de monitorização do atleta. 

 

Figura 21 - Ciclo de monitorização do atleta (Gabbett et al., 2017) 

A monitorização deve ser realizada diariamente e seguindo uma 

metodologia igual ao longo de toda a época desportiva, a não ser que seja 

possível introduzir algo novo e que seja benéfico. Normalmente os treinadores e 

jogadores são resistentes à mudança a meio do ano, a não ser que se consiga 

1. Carga de Trabalho 
Externa

(o que o jogador fez)

2. Carga de Trabalho 
Interna

(qual a resposta do jogador 
à carga) (A)

3. Perceção de Bem-estar
(como está a responder à 

carga) (B)

4. Preparação
(O jogador está pronto para 

treinar?) (C)
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demonstrar que os efeitos na performance podem ser positivos. O primeiro 

passo é a descrição da carga de trabalho realizada, ou seja, quantificar o que o 

jogador fez. O segundo é saber a resposta biológica à carga de trabalho que foi 

aplicada, ou seja, é perceber qual o efeito que a carga externa teve sobre a carga 

interna. O terceiro passo do ciclo é detetar através dos questionários aplicados 

ou através da avaliação da fadiga do atleta qual a sua tolerância à carga que 

está a ser aplicada. O último passo é saber se o jogador está pronto para treinar 

ou para jogar. 

 

Figura 22 - Matriz de Monitorização do atleta (Gabbett et al., 2017) 

De forma a completar o ciclo de monitorização, o autor, produziu uma 

matriz para completar cada um dos seus passos, o que ajuda os intervenientes 

no processo de treino a tomar decisões. Em primeiro lugar, representado no 

esquema A, examina-se a relação entre a carga externa e a carga interna para 

determinar se as respostas do atleta à carga de trabalho são positivas ou 
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negativas. Em segundo lugar, representado pelo esquema B, as combinações 

entre a carga externa e os questionários aplicados, proporcionam uma 

perspetiva sobre a tolerância do jogador ao treino. Em terceiro lugar, 

representado pelo esquema C, a combinação entre os questionários HOOPER 

e o questionário da PSE, permite-nos perceber qual o estímulo ao qual o atleta 

deve ser sujeito.  

3.14 Outras tarefas realizadas 

Para além das tarefas descritas anteriormente, ao longo da época 

desportiva, fui realizando outras funções dos elementos do Benfica LAB, tendo 

assim a possibilidade de aumentar o meu leque de experiências e também ter 

contacto com outras áreas de atuação, principalmente a de observação e análise 

de jogo. Tendo em conta a multidisciplinaridade presente dentro do gabinete, 

não é de estranhar que exista uma cooperação diária entre os vários 

colaboradores de forma a dar resposta às exigências do departamento. Assim 

sendo, em alguns dias de jogo da equipa principal, realizados no Estádio da Luz, 

realizei a codificação do jogo através do sistema datatrax e o respetivo Repair 

do Tracking, realizado no dia após jogo. 

Para além das experiências na área de observação e análise, foi 

proporcionado um dia de partilha de conhecimento e experiências através do 

evento Sport Science Day, organizado pelos estagiários do Benfica LAB. 

3.15 Datatrax e Repair do Tracking 

O Datatrax é um software de vídeo e tracking, uma ferramenta exclusiva e 

desenvolvida pelo Benfica LAB. É único no nosso País e continua a ser alvo de 

melhorias anuais de forma a permitir a evolução do sistema. 

Através da recolha de imagens captadas pelas várias câmaras colocadas 

na estrutura que cobre as bancadas do Estádio da Luz, o software permite a 

codificação de todos os acontecimentos do jogo, assim como o rastreamento de 

todos os jogadores no terreno de jogo em tempo real, fazendo assim o tracking, 



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

 

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
120 

utilizando para tal as variáveis espaço e tempo. Este software é de facto uma 

ferramenta crucial, pois possibilita a obtenção de inúmeros dados com precisão 

sobre as duas equipas que estão em campo, criando assim um padrão sobre a 

forma como as equipas se comportam quando jogam no estádio do SLB, seja a 

equipa da casa ou a equipa visitante. Tendo em conta que o sistema permite o 

registo de todas as ações/movimentos dos jogadores realizados durante o jogo, 

as informações captadas são transformadas em dados mensuráveis, quer a nível 

tático, físico ou técnico.  

O “Repair do Tracking” do jogo é sempre realizado após os jogos. Esta 

tarefa é realizada por um grupo de vários elementos, normalmente os mesmos 

que realizam as tarefas no dia anterior, cujo objetivo é a correção dos 

rastreamentos registados durante o jogo, tendo por finalidade a maior fiabilidade 

na informação obtida, de forma a que o relatório gerado com os dados obtidos 

no jogo seja o mais fiável possível e não tenha erros. Esta correção é necessária, 

pois por vezes as câmaras perdem sinal de contacto e a informação deixa de ser 

recolhida por um período de tempo mais ou menos longo. 

O conhecimento e competência dos colaboradores na realização destas 

duas tarefas são fundamentais para obter a maior fiabilidade e rigor dos dados, 

transformando-a em informação útil para que possa ser trabalhada pela equipa 

técnica. 

3.15.1 SIAD 

Outra das funções que fazem parte do dia-a-dia dos estagiários é a 

inserção de dados no SIAD, que consiste numa base de dados que foi 

desenvolvida pelo D.S.I. - Departamento de Sistemas de Informação do SLB 

para uso exclusivo do Benfica LAB. Esta base de dados tem como função 

principal a organização e o armazenamento de dados. Todas as áreas que estão 

sobre o domínio da Benfica LAB utilizam esta base de dados. Para a área de 

fisiologia, o SIAD é a ferramenta usada para inserir todas as informações 

relativas aos dados recolhidos ao longo da época desportiva: 
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- informações detalhadas acerca de todos os jogadores que estão nos 

plantéis, como por exemplo: fotografia, idade, altura, peso, pé dominante, 

país de origem, histórico, e uma análise individual qualitativa das suas 

caraterísticas físicas, técnicas, táticas e psicológicas. 

- informações pormenorizadas acerca dos treinadores e equipas técnicas. 

Dada a capacidade de armazenamento de dados, esta base de dados, 

serve como uma biblioteca, onde se podem encontrar registos de clubes, 

jogadores, treinadores e equipas. Tem ainda como vantagem a possibilidade de 

permitir aceder a registos antigos, sendo possível consultar análises individuais 

detalhadas dos jogadores, entre outros. Todas estas informações servem para 

que seja possível seguir a evolução do jogador ao longo dos anos em que está 

no clube.  

3.15.2 Sport Science Day 

O evento Sport Science Day realizou-se no dia 10 de Abril de 2017, nas 

instalações do Caixa Futebol Campus, mais concretamente na sala de 

conferências de imprensa, local onde decorrem normalmente este tipo de 

eventos abertos a público externo ao clube. Contou com a presença de cerca de 

60 participantes, que ao longo da manhã usufruíram de uma partilha de 

conhecimentos e experiências por parte dos estagiários das diferentes áreas de 

atuação do Benfica LAB. O evento é realizado anualmente, sendo esta a 

segunda edição do mesmo. A organização foi da inteira responsabilidade dos 

estagiários que trabalharam diariamente com as equipas de formação do SLB, 

contando apenas com as diretrizes dos responsáveis do Benfica LAB e com a 

sua ajuda no que diz respeito à certificação do evento junto do IPDJ. 

O público alvo era heterogéneo e com diferentes áreas de interesse e 

estudo, uma vez que as temáticas apresentadas ao longo do evento também 

seriam diferentes consoante a área de atuação de cada um dos preletores. Os 

estagiários da área de fisiologia centraram a apresentação em cinco temáticas 

diferenciadas, mas que, como vimos ao longo do presente relatório, se 
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relacionam entre si. São elas os testes físicos, o treino de força, treino de 

prevenção de lesões, controlo do treino e VAC (velocidade, agilidade e 

coordenação). Tendo em conta que fomos um total de 5 estagiários na área de 

fisiologia, cada um ficou responsável por abordar um dos temas, ficando eu 

incumbido de apresentar a realização dos testes físicos e a sua utilidade. 

A área de nutrição foi abordada pela única estagiária que dava suporte às 

equipas de formação. Apresentou o trabalho que é realizado juntos dos atletas 

desde as idades mais jovens até à idade sénior, fazendo assim uma súmula do 

papel da nutrição no dia a dia dos atletas que praticam a modalidade. 

Os estagiários da área de observação e análise, o grupo mais numeroso 

dos estagiários das diferentes áreas, centraram a apresentação em três áreas 

distintas, análise de adversários, análise da própria equipa e técnicas de 

filmagem. 

Depois de terminada a apresentação e o respetivo tempo para questões, 

foram apresentadas as instalações do Caixa Futebol Campus a todos os 

participantes, terminando assim o evento destinado ao público em geral. 

Da parte da tarde, realizou-se a segunda parte do evento, destinada 

apenas aos funcionários do SLB, nomeadamente, treinadores, coordenadores 

técnicos, responsáveis de departamentos, entre outros. Ao longo da tarde, foram 

abordadas várias temáticas relacionadas com as áreas de atuação do Benfica 

LAB, e não só, havendo espaço para apresentações sobre questões mais 

relacionadas com o jogo e com o treino, enriquecendo assim a formação interna 

proporcionada. 

Em suma, o evento foi um êxito e a nível pessoal, proporcionou uma 

experiência extremamente enriquecedora. Pela primeira vez, fui confrontado 

com uma plateia heterogénea e desconhecida, obrigando-me a dominar a 

temática apresentada e a expor de forma clara o trabalho realizado diariamente.  
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O desenvolvimento profissional é um processo, o que por si só, 

compreende a realização de várias etapas que vamos percorrendo ao longo da 

nossa vida e que nos vão marcando de uma forma mais ou menos vincada 

consoante a sua durabilidade, intensidade e qualidade. O meu caminho até aqui, 

momento em que finalizo este relatório, não foi exceção, mas sim uma 

confirmação da regra. Desde tenra idade que o desporto faz parte do meu dia-

a-dia, aumentando de forma constante a sua importância, numa primeira fase da 

minha vida por uma questão de saúde e de integração social, numa segunda 

como algo importante para a minha realização pessoal. Ao longo dos anos, fui 

desenvolvendo uma paixão pela modalidade coletiva de futebol, sendo 

atualmente a minha modalidade de eleição e na qual procuro especializar-me 

desde tenra idade. 

Fruto das várias experiências que fui tendo ao longo da vida, a minha 

condição física tornou-se algo de vital importância, apagando algumas marcas 

negativas e permitindo-me encarar o meu dia-a-dia de outra forma. Esta 

crescente importância da condição física, aliada à minha paixão pelo desporto, 

levou-me pelo caminho lógico da escolha pela área do treino, procurando ser um 

profissional de excelência dentro da mesma. 

Como referi anteriormente, o processo de desenvolvimento profissional 

envolve várias etapas e, na minha opinião, foi importante, até ao momento, não 

ultrapassar nenhuma, contactando com escalões etários entre os 8 e os 35 anos, 

permitindo-me assim, sustentar a minha prática profissional num leque alargado 

de aprendizagens. Antes da experiência relatada ao longo do presente relatório, 

foram dois os clubes onde adquiri práticas e conhecimentos, desenvolvendo uma 

aprendizagem sólida e, simultaneamente, sustentada com o confronto diário 

entre a prática e a teoria. 

Contactar com diferentes escalões etários, em duas realidades distintas, 

permitiu-me conhecer as minhas necessidades e as debilidades que eram 

importantes corrigir, consciencializando-me sobre os passos que deveria dar no 

meu futuro profissional e académico. Assim sendo, a escolha pela realização de 
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um mestrado na área de treino tornou-se óbvia e obrigatória, acreditando desde 

sempre que esse seria o caminho a percorrer para atingir diferentes patamares 

profissionais e pessoais, colocando-me assim numa posição de destaque em 

relação aos demais.   

Terminado o primeiro ano da realização do MTARD, e simultaneamente 

terminada a minha experiência no campeonato nacional de Juniores A 2ª Divisão 

ao serviço do Varzim Sport Clube, entendi que era a altura ideal para sair da 

zona de conforto e procurar outros patamares competitivos e que me 

fornecessem experiências mais próximas do Alto Rendimento. Esta necessidade 

de crescimento profissional, aliada à possibilidade de realização de um estágio 

profissionalizante, abriu portas para que fosse possível procurar algo mais 

ambicioso e que me permitisse desenvolver maior número de competências na 

área de preparação física e controlo do treino. 

A realização de um estágio profissionalizante, tendo em conta as minhas 

experiências anteriores e também as minhas ambições profissionais futuras, 

tornou-se para mim o cenário mais ajustado. Esta opção permitir-me-ia continuar 

a adquirir experiência profissional e, em simultâneo, adquirir novos 

conhecimentos e novas metodologias de treino que não tinha contactado até 

então. A possibilidade de adquirir o Título de treinador de futebol – Grau II e Grua 

III (componente geral) também teve um peso importante na minha escolha, uma 

vez que este título me permite ter novas perspetivas sobre as funções a 

desempenhar num futuro mais ou menos distante.  

Como já foi referido anteriormente no presente relatório, em Portugal, o 

projeto que melhor poderia corresponder ao que eu pretendia era o do Benfica 

LAB, sendo essa a minha primeira opção para realizar o estágio pretendido. Para 

além de se afirmar como um gabinete de performance com alguns anos de 

experiência, com uma valorização a nível mundial e com atuação muito sólida 

junto das várias equipas do clube, o Benfica LAB recruta todos os anos 

estagiários para realizar diversas funções, percebendo desde então que poderia 

ser uma porta aberta para o que pretendia realizar e aprender. Tendo em conta 
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a dimensão do clube e a apetecibilidade do cargo, seria de esperar que fossem 

vários os interessados, algo que acabou por acontecer, aumentando assim a 

dificuldade do processo de seleção. O crescimento profissional começa logo na 

fase de seleção inicial. Pela primeira vez, pelo que me foi informado, um 

estudante da FADEUP concorre para a realização de um estágio no SLB. 

Normalmente os estagiários selecionados são oriundos das faculdades 

presentes na área metropolitana de Lisboa, espaços académicos onde o Benfica 

LAB realiza uma apresentação anual sobre os estágios disponíveis e também 

onde normalmente estudam os participantes nos eventos criados pelo gabinete 

como é exemplo o Sport Science Day que foi descrito no capítulo anterior do 

presente relatório. 

Após o envio do meu Curriculum Vitae e a sua posterior análise por parte 

dos responsáveis, fui selecionado para a realização de uma entrevista inicial que 

decorreu no Caixa Futebol Campus, com aqueles que viriam a ser os 

responsáveis pela orientação do estágio. Pela primeira vez fui confrontado com 

um processo de seleção, o que me obrigou a ter um conhecimento profundo 

sobre vários conceitos relacionadas com a periodização do treino e 

principalmente sobre a aplicação do treino de força em modalidades coletivas, 

temáticas que foram abordadas ao longo da entrevista e para as quais me 

preparei previamente.  

Terminado o processo de seleção, fui um dos escolhidos para a realização 

do estágio, no entanto, o escalão com o qual iria trabalhar diariamente, apenas 

foi divulgado no primeiro dia da época desportiva. Antes do início do estágio 

propriamente dito, realizou-se uma semana de formação inicial onde foram 

apresentadas as instalações do caixa Futebol Campus e todo o trabalho que viria 

a ser realizado ao longo da época desportiva com cada um dos escalões. Nessa 

mesma semana, foram realizados testes experimentais com todo o material que 

seria utilizado, de forma a que não houvesse novidades aquando da chegada 

dos jogadores no início da época desportiva. 
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A passagem por um clube da dimensão do SLB permitiu-me contactar 

diariamente com alguns daqueles que são os melhores jogadores do país e do 

mundo nas respetivas idades, alguns deles são mesmo referências mundiais 

atualmente. O facto de contactar com atletas com experiência competitiva em 

jogos a representar clubes de maior dimensão, com passagens pelas seleções 

nacionais jovens, com experiências variadas em torneios nacionais e nos mais 

diversos contextos competitivos, foi para mim um desafio a cada segundo. 

Depois desta experiência, aliada a outras que fui tendo após o término do 

estágio, não tenho dúvidas que contextos de formação com esta exigência e com 

estas condições de trabalho preparam melhor os atletas para o futebol 

profissional, no entanto, a gestão de egos e expectativas deve ser gerida de 

forma criteriosa pois é fácil um atleta se deslumbrar com uma realidade que não 

é a que podem vir a encontrar em futuras experiências. 

Depois da passagem por um clube com estas dimensões, não tenho 

dúvidas que a exigência sentida nestes contextos é superior, que a procura de 

resultados, sejam eles desportivos ou qualitativos, é algo que está sempre 

presente em todos os momentos e que o conformismo não pode ter lugar em 

nenhum dos profissionais seja qual for a sua área de intervenção.  

Para além do contexto do clube em si, que por si só já é enriquecedor 

devido à sua história e dimensão, a partilha de conhecimentos, vivências e 

experiências, junto dos demais profissionais que são parte integrante do Benfica 

LAB, contribuíram em larga escala para o meu desenvolvimento profissional. Os 

conhecimentos teóricos sobre as diversas áreas de atuação deste gabinete 

estão disponíveis para quem o quiser conhecer, no entanto, muitas das vezes, o 

que é aplicado e vivenciado na prática é diferente do plano teórico. Nesse 

sentido, contactar com profissionais com um nível de experiência superior, 

tornou-se uma grande vantagem no meu dia-a-dia, recebendo sempre opiniões 

diversas, fundamentadas na teoria e na experiência prática, diminuindo assim a 

margem de erro da minha atuação.  
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Para além da experiência adquirida através dos anos de prática, os 

profissionais deste gabinete, seguem uma metodologia de trabalho que foi 

sofrendo alterações ao longo das épocas desportivas, de forma a que de ano 

para ano haja uma evolução no sentido de oferecer sempre o melhor para os 

atletas. Tendo em conta que a operacionalização deve ser transversal e é 

aplicada por todos, seja qual for o escalão de intervenção, estamos em contacto 

com o que de melhor é feito no contexto de alto rendimento, o que me ajudou a 

estar mais preparado para dar resposta aos desafios profissionais que enfrento 

atualmente. 

Uma das áreas em que sentia maior dificuldade antes da realização do 

estágio era a periodização do treino de força num contexto de desportos 

coletivos, onde a performance não pode ser afetada negativamente por um 

desajustado volume de treino causado pelo “treino para treinar”. Na minha 

opinião, o segredo para o sucesso nesta área de intervenção está na correta 

simbiose entre o volume e a carga de treino aplicados no ginásio e no campo, 

compreendendo sempre que o objetivo é o de alcance de níveis de performance 

elevados nos diferentes momentos de competição. Fruto da inexperiência, e 

corroborando o que defendi anteriormente, que há diferenças entre o plano 

teórico e o contexto prático, as minhas primeiras abordagens em relação à 

planificação e periodização do treino de ginásio sofreram algumas alterações de 

forma a irem de encontro com o que era pretendido por parte dos orientadores.  

Os contextos competitivos em que a equipa esteve inserida ao longo da 

época desportiva foram uma nova experiência para mim e também elas uma 

aprendizagem, principalmente devido à participação na YL, num percurso 

enriquecedor que apenas terminou no final da competição. O campeonato 

nacional de Juniores permitiu-me contactar com atletas de diferentes níveis de 

qualidade, uma vez que a primeira fase da competição apresenta um nível de 

qualidade inferior, mas a segunda fase é composta por equipas em que todas 

elas apresentam qualidade individual e coletiva. Este contexto competitivo 

também permitiu conhecer a dinâmica que normalmente as equipas tem nos 
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jogos realizados dentro do país, experienciando pela primeira vez na carreira a 

realização de estágios e compreendendo todas as dinâmicas que isso implica.  

A YL foi provavelmente a experiência mais enriquecedora que vivi ao longo 

do estágio. Foram realizados um total de 11 jogos contra equipas de diferentes 

países e com níveis de dificuldade diferentes. A primeira fase da competição, ao 

ter um calendário similar ao da equipa A, permitiu viver as rotinas de uma equipa 

profissional que compete ao nível da Liga dos Campeões, a principal prova de 

clubes de mundo. Foram 3 as viagens partilhadas em voos charter, onde também 

estavam presentes alguns adeptos do clube, permitindo assim uma troca de 

experiências única e onde me foi possível sentir a grandeza e a responsabilidade 

de trabalhar num clube com esta dimensão. Para além dos jogos da fase de 

grupos foram realizados mais 5 jogos, todos eles realizados como visitantes, o 

que me proporcionou um total de mais 4 viagens para o estrangeiro, contactando 

assim com novos jogadores, novas culturas e rotinas de estágio diferentes das 

que eram vividas no contexto competitivo nacional. Para além disso, a 

calendarização dos jogos obrigou a um ajuste em relação ao calendário inicial, 

obrigando a que a periodização semanal, apresentada ao longo do relatório, 

fosse diferente consoante o número de momentos competitivos por microciclo, o 

que acabou por ser algo novo e também uma aprendizagem para mim. 

Em suma, ao longo da época desportiva foram inúmeras as experiências e 

as aprendizagens. A quantidade de informação recebida diariamente e as 

decisões que eram necessárias nos vários momentos aumentaram, sem dúvida 

alguma, a minha capacidade de trabalho e principalmente tornaram-me muito 

mais metódico e organizado no que à realização deste tipo de trabalho diz 

respeito. Não tenho dúvidas que fazer parte da estrutura de formação de um dos 

maiores clubes do mundo, mesmo que apenas por um ano, me tornaram um 

profissional mais conhecedor, experiente e principalmente mais atento a todos 

os detalhes que vão aparecendo no dia-a-dia. Não duvido que atualmente muito 

do trabalho que realizo, mesmo sendo noutro contexto, foi influenciado pelo que 

aprendi e vivi ao longo desta experiência. 
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Apesar de ao longo do relatório ter exposto todo o trabalho realizado, sustentado 

no desenvolvimento científico, e todas as experiências vividas, acredito que para 

o desenvolvimento profissional, pelo menos nesta área de intervenção, mais 

importante do que a aquisição de conhecimentos teóricos, que são 

extremamente importantes, é a aquisição de experiências práticas. Muitas das 

metodologias aplicadas no controlo do treino e no treino complementar 

necessitam de um período de experiência, seja na forma como são aplicadas, 

seja nos resultados obtidos e na interpretação dos mesmos. No dia a dia somos 

confrontados com várias situações diferentes e que obrigam a uma resposta 

rápida, que deve ser a melhor para o desenvolvimento do jogador. Ao longo do 

estágio, senti uma clara evolução essencialmente na capacidade de 

desenvolvimento das tarefas, aumentando ao longo do ano o à vontade perante 

o grupo de trabalho e principalmente aumentando a assertividade nas 

intervenções que tinha diariamente. Para além disso, o ponto onde eu senti 

maior evolução foi na capacidade de dar resposta diariamente a profissionais de 

diferentes áreas e com uma elevada experiência na formação de jovens atletas. 

O facto de ser exposto todos os dias a muita informação, aumentou a minha 

capacidade de gerir o que é mais importante para cada momento e para cada 

contexto, contribuindo assim em larga escala para um desenvolvimento 

profissional sustentado e com um leque de experiências e exigências que me 

obrigaram a ser melhor a cada dia. 

4.1 Perspetivas Futuras 

Terminado o estágio, tendo em conta todas as aprendizagens adquiridas 

ao longo do mesmo, as perspetivas criadas em relação ao futuro foram elevadas. 

Foi um ano extremamente longo, com uma panóplia de experiências muito 

grande e com resultados desportivos com expressão nacional e internacional, o 

que me fez ter a ambição de continuar a colaborar com o Benfica LAB na época 

desportiva seguinte. No entanto, ao longo dos últimos anos, a política do clube 

não se alterou, continuando a recrutar estagiários das diferentes instituições de 

ensino superior para efetuar as funções que desenvolvi ao longo da época 
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desportiva. Assim sendo, todos os estagiários foram informados que deveriam 

procurar uma nova experiência profissional, uma vez que nenhum dos 

profissionais do clube iria sair, não abrindo vagas para novas contratações.   

Fazendo uso da experiência vivida e dos conhecimentos adquiridos, resolvi 

criar um projeto para apresentar a alguns clubes com o intuito de implementar 

uma metodologia nos escalões de formação que contribuísse de forma positiva 

para a evolução dos jovens jogadores. Depois de apresentado o projeto a alguns 

clubes, os responsáveis do Sporting Clube de Braga, mostraram interesse em 

contar com comigo para fazer parte da sua estrutura de formação. Assim sendo, 

a partir de época desportiva 2017/2018, integrei o Gabinete de Otimização 

Desportiva, um gabinete com funções semelhantes às do Benfica LAB, no 

entanto, apenas com atuação na área da fisiologia. O meu trajeto no clube 

iniciou-se na equipa de Iniciados A, sendo promovido para a equipa de Juniores 

A no decorrer da época desportiva. Na época desportiva seguinte, ou seja 

2018/2019, assumi as funções de fisiologista responsável pela equipa de sub-23 

que competiu na Liga Revelação, um novo projeto criado pela Federação 

Portuguesa de Futebol e que pretende ser um espaço de competição para a 

evolução dos jovens jogadores em idade sénior. Para além das funções 

descritas anteriormente, fui um dos coordenadores da área de fisiologia da 

formação do clube, sendo responsável por 7 estagiários, oriundos de diferentes 

instituições de ensino superior, que realizaram o seu estágio curricular nos 

diferentes escalões de formação desde os sub-13 até aos sub-19. Toda a 

atividade diária, ao longo das duas épocas desportivas, decorreu nas instalações 

da Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga, inaugurada na época 

desportiva 2017/2018 sendo atualmente um dos principais espaços de 

referências da formação de jovens futebolistas em Portugal. A Cidade Desportiva 

está munida de condições de excelência, a todos os níveis, o que me permite 

que o projeto apresentado possa ser desenvolvido, verificando-se uma 

solidificação do mesmo desde o início da sua implementação até aos dias de 

hoje. 
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Atualmente, desempenho o mesmo tipo de funções num contexto diferente, 

fazendo parte da equipa técnica liderada pelo treinador César Peixoto, atual 

treinador da equipa principal da Associação Académica de Coimbra, que disputa 

a 2ª liga portuguesa, denominada atualmente de Liga Pro. É a minha primeira 

experiência em contexto de futebol profissional, confirmando-se as diferenças 

que desde sempre pensei que existissem entre o contexto de formação e o 

contexto de alto rendimento. É notória a diferença de forma de estra estar entre 

o jogador profissional e o jogador de formação, sendo este último menos 

consciente sobre a importância que o “treino para treinar” tem na sua 

performance e na longevidade da sua carreira. Em suma, está a ser uma 

experiência extremamente enriquecedora e que me tem desafiado todos os dias 

pela exigência da minha posição específica. Na minha opinião, também é notória 

a diferença de competitividade que existe entre o futebol de formação e o futebol 

profissional em Portugal, se bem que acredito que as medidas que tem vindo a 

ser tomadas vão no sentido de dotar os jovens jogadores de melhores 

capacidades para enfrentar o mundo do futebol profissional no nosso país.  

A nível académico, em simultâneo com o mestrado, fui realizando diversas 

formações e certificações, destacando-se a certificação em Gestão de carga de 

Treino lecionada pela Barça Innovation HUB, ferramenta que tem sido 

extremamente útil no controlo de treino, uma das áreas pela qual sou 

responsável atualmente e na qual quero continuar a desenvolver competências 

e conhecimentos. 

Num futuro próximo, tenho perspetivas de continuar a trabalhar na área de 

fisiologia aplicada ao futebol, inserido na equipa técnica da qual faço parte 

atualmente. Tenho a ambição clara, partilhada com os meus colegas de equipa 

técnica, de trabalhar na primeira liga portuguesa desempenhando as funções 

que tenho atualmente, tendo sempre como meta chegar à Premier League, 

competição em que desde sempre sonhei trabalhar e onde, na minha opinião, 

estão os melhores jogadores e alguns dos melhores profissionais da minha área 

de intervenção. 
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A realização de um grau académico implica a aquisição de novos 

conhecimentos, a vivência de novas experiências e principalmente um 

desenvolvimento profissional diferenciado. Terminada esta etapa, posso concluir 

que a realização do MTARD me permitiu cumprir com grande maioria dos 

objetivos que tinha com a realização do mesmo. 

O desenvolvimento profissional foi adquirido essencialmente através do 

contacto com uma nova realidade, que me permitiu vivenciar na prática grande 

parte dos conceitos e metodologias que foram abordados no plano teórico. No 

contexto de intervenção, a principal dificuldade prendeu-se essencialmente na 

gestão entre os objetivos que foram propostos ao gabinete e o calendário 

competitivo a que a equipa foi sujeita. Devido ao elevado volume de jogos, 

principalmente na segunda metade da época, o tempo que os profissionais do 

Benfica LAB tiveram para trabalhar com os jogadores de uma forma 

individualizada foi extremamente reduzido, dificultando assim a implementação 

de alguns dos planos de treino que foram previamente traçados. Por outro lado, 

o elevado volume competitivo permitiu que os jogadores desenvolvessem outras 

competências que são de igual importância. Este cenário permitiu que semana 

após semana o cenário de atuação fosse diferente, obrigando a um ajuste do 

que era previamente estabelecido. 

Após a experiência vivida junto dos vários escalões, pude observar que os 

momentos de avaliação realizados em dois momentos distintos são vistos por 

parte dos atletas de forma diferente. No primeiro momento, todos tentam 

demonstrar o máximo das suas e a procura de superação é transversal à grande 

maioria dos atletas, no entanto, o segundo momento já é visto de forma diferente, 

sendo os atletas influenciados pela sua condição de utilização. Não é possível 

generalizar a apreciação, mas foi o que verificamos na grande maioria dos casos 

avaliados. 

A implementação das estratégias de controlo do treino foram sofrendo 

algumas alterações ao longo da época. Foi possível verificar que na grande 

maioria dos casos, os jogadores devem entender claramente o porque das 
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estratégias aplicadas e qual a finalidade dos dados recolhidos, caso tal não 

aconteça, no decorrer da época desportiva verifica-se um desinteresse 

crescente e os dados recolhidos podem perder alguma fiabilidade. Tal é possível 

detetar quando são aplicadas recolhas de dados subjetivos, verificando-se uma 

uniformização de respostas ao longo da época desportiva que não são 

coincidentes com os estímulos aplicados. Para contornar este cenário, é 

importante que os atletas tenham de forma periódica uma consciencialização 

sobre a importância dos dados recolhidos.  

Ao longo da minha experiência, que como referi anteriormente, foi 

transversal a vários escalões, pude verificar que a esmagadora maioria dos 

jovens jogadores reconhecem a importância que o treino de ginásio tem para o 

seu desenvolvimento enquanto jogadores e enquanto atletas. Além das 

dificuldades que já referi no capítulo onde foi abordado o desenvolvimento da 

prática, que se prendiam essencialmente com a periodização que deveria adotar 

em cada momento, a principal aprendizagem que retirei foi a forma como deveria 

abordar cada jogador individualmente. Para além de cada jogador ter 

características únicas, todos tem uma forma e uma abordagem diferente perante 

os programas de treino que são propostos. Lidar diariamente com todas estas 

condicionantes foi sem dúvida a minha maior aprendizagem ao longo do estágio. 

Como referi anteriormente, para além da área da preparação física e do 

controlo do treino, a modalidade coletiva de futebol sempre foi um dos meus 

maiores pontos de interesse ao longo da minha vida pessoal e académica. O 

facto de estar integrado numa equipa técnica profissional, permitiu-me conhecer 

de perto todas as dinâmicas diárias e todos os problemas que são necessários 

debelar no dia a dia. Para além disso, a discussão constante sobre planos de 

treino e sobre abordagens e estratégias para diferentes jogos em diferentes 

contextos competitivos, permitiu-me desenvolver em larga escala as minhas 

competências enquanto treinador. 

Em suma, a experiência vivida foi de extrema importância para o meu 

desenvolvimento enquanto profissional. O facto de a realização do relatório ser 
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tardia em relação ao término do estágio, permitiu-me acumular mais 

experiências em contextos de exigência elevada, que comprovaram que a 

realização deste estágio me colocou num patamar profissional completamente 

diferente em relação ao que era anteriormente. O contacto diário com 

profissionais e jogadores de classe mundial, obrigaram a que o meu 

profissionalismo e empenho estivessem em níveis elevados em todos os 

momentos, aumentando assim a minha capacidade de trabalho e principalmente 

a minha capacidade de pensar no porque das coisas. Seja qual for o percurso 

que realize daqui em diante, esta será certamente uma das etapas mais 

importantes da minha vida a nível pessoal e profissional. 
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Anexo I – Plano de Treino 
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Anexo II 

The Daily Adjustable Progressive Resistive Exercise (DAPRE) 

A DAPRE é uma técnica desenvolvida clinicamente, com o objetivo de aumentar 

a resistência em simultâneo com ganhos de força e que surgiu com o intuito de 

resolver um problema que subsistia, não havia forma de determinar se o atleta 

estava a trabalhar no seu nível máximo. Esta técnica pode ser prescrita em dois 

momentos:  

Substituição do treino de força, uma vez que o uso de 6-RM permite o 

recrutamento tanto de fibras de contração lenta (tipo I) como rápida (tipo IIa e 

IIb), necessário para o aumento da força;  

Fases de recuperação, visto ser um método que permite aumentar e/ou 

recuperar gradualmente de uma forma mais eficaz a resistência e a força 

muscular.  

Protocolo a utilizar:  

1) Determinar a 6-RM - através da definição ida 1-RM e dividindo a repetição 

máxima por 1,20; em casos de jogadores em fase de recuperação, é 

determinado 10-RM e multiplicando a carga por 1,36.  

2) Realizar 4 séries:  

• 1ª Série- 10 reps – 50% 6RM  

• 2ª Série- 6 reps – 75% 6RM  

• 3ª Série- Número máximo de repetições - 6RM  

• 4ª Série- Variável consoante o número de repetições realizadas na 3ª 

Série, podendo aumentar, manter ou reduzir a carga. Esta 4ª série vai 

ainda determinar o número de repetições a realizar na 3ª série do próximo 

dia, uma vez que define um novo 1RM consoante o número de repetições 
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realizadas. Este ajuste de carga vai permitir um aumento diário 

progressivo.  

O tempo de repouso completo é um fator muito importante nesta técnica, sendo 

crucial assegurar que o atleta tem uma recuperação adequada a nível neural, 

muscular e cardiovascular permitindo o máximo desemprenho durante cada 

série.   

Bibliografia Consultada  

Cordova, M. L., Ingersoll, C. D., Kovaleski, J. E., & Knight, K. L. (1995). A 

comparison of isokinetic and isotonic predictions of a functional task. J Athl Train, 

30(4), 319-322. 

Martin, A. (1997). The DAPRE Technique. Athletic Therapy Today, 13-14. 

Knight, K. L. (1979). Knee rehabilitation by the daily adjustable progressive 

resistive exercise technique. Am J Sports Med, 7(6), 336-337. 

Knight, K. L. (1985). Guidelines for rehabilitation of sports injuries. Clin Sports 

Med, 4(3), 405-416. 

Knight, K. L. (1990). Quadriceps Strengthening with the DAPRE Technique: Case 

studies with Neurological Implications. J Orthop Sports Phys Ther, 12(Neer,  

#275), 66-71. 

  



            FISIOLOGIA APLICADA AO FUTEBOL	-	DA FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO 

 

 

Rui Viana - Mestrado em Treino Desportivo	–	FUTEBOL	
161 

Anexo III 

Treino com Bandas Elásticas 

Vantagens e Desvantagens 

Dentro dos programas de reabilitação e recuperação de lesões, as bandas 

elásticas (Thera Band) são uma ferramenta muito utlizada com o objetivo de 

incremento de força tanto nos membros inferiores como nos membros 

superiores.   

O treino com elásticos, tal como todos os métodos, apresenta as suas 

vantagens e as suas desvantagens. 

Vantagens: 

• É um material portátil e relativamente barato, ideal para programas de 

treino caseiros 

• O facto de não depender da gravidade torna as bandas elásticas muito 

versáteis permite-nos realizar várias combinações de exercícios para o 

que pretendemos.  

• Permite trabalhar em vários ângulos mantendo, ao contrário dos pesos 

livres, a resistência desejada em todos os planos de movimento. 

• É possível com a mesma banda ter vários níveis de resistência, uma vez 

que com o aumento da amplitude a resistência é superior. Kisner (1998) 

aponta para este ponto como uma desvantagem, no sentido em que os 

músculos apresentam um comprimento menor nas amplitudes finais do 

movimento e, portanto, menos aptos à produção de força. 

• É seguro para realização de movimentos rápidos ou de velocidade 

moderada uma vez que controla a inércia do movimento face à resistência 

do elástico. 

Desvantagens: 
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• É necessária uma figura para perceber qual o nível de resistência de cada 

banda elástica, dificultando a escolha do elástico com que vai iniciar o 

exercício e o nível de resistência para o qual se vai progredir 

gradualmente no treino. 

•  Tal como nos pesos livres, não há uma fonte de estabilização externa, 

obrigando o atleta a realizar o controlo através da contração muscular 

para garantir o correto padrão de movimentos. 

• Apesar dos efeitos (imediatos) serem baixos, as bandas devem ser 

inseridas numa rotina básica para a segurança do atleta. Sendo cortadas 

antes do treino, são ajustadas a apenas um jogador, sendo diferente o 

resultado final para jogadores diferentes. 

Aplicações prática 

A espessura da banda elástica afeta o nível de resistência da mesma, sendo que 

uma maior espessura gera uma maior tensão quando esticada. As várias 

espessuras estão diferenciadas por cores, que diferem consoante a marca que 

pretendemos adquirir. 

Este tipo de material é vendido em rolos para que se possa cortar o tamanho 

necessário para a realização dos diversos exercícios. O tamanho depende do 

exercício que pretendemos realizar e do tamanho do atleta, pois a banda não 

deve estar em tensão nem laça no início do movimento e deve estar bem 

apertado nas duas extremidades. Normalmente, uma das extremidades da 

banda é presa a uma estrutura fixa, enquanto que a outra deve estar presa a 

uma pega ou então colocada de forma circular num segmento corporal. Pode 

também ser segura pelos pés ou mãos para exercícios bilaterais. 

Com a banda elástica o músculo recebe a maior força de resistência quando 

esse material se encontra a 90º com o segmento da alavanca a produzir força, 

logo cabe ao terapeuta determinar a posição do segmento consoante a 

resistência desejada para este exercício. Mediante a evolução do atleta 
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podemos aumentar o nível de resistência da banda ou aumentar as repetições 

do exercício.  
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Anexo IV 

Recomendações - Torneio de Weifang (China) 

Neste documento estão algumas informações importantes e que devem ser 

cumpridas por todos os atletas selecionados para competir no Torneio de 

Weifang (China). Tendo em conta que o Torneio que se vai realizar entre os dias 

24 e 30 de Julho se realiza no Oriente, é importante que os ciclos de sono e a 

alimentação tenham cuidados especiais para que o desempenho desportivo e a 

recuperação entre jogos não fiquem comprometidos. É importante cumprir todas 

as indicações abaixo mencionadas. 

Alimentação: 

• Todos os jogadores podem e devem levar na mala barras de cereais, 

frutos secos, cereais e bolachas (bolacha maria, torrada ou de água e sal) 

para se salvaguardarem e evitar que sintam fome em momento algum; 

• Todas as refeições servidas a bordo devem ser consumidas; 

• Uma vez no hotel, todos os atletas devem guardar em cada refeição uma 

peça de fruta e uma sandes para que a alimentação diária não fique 

comprometida caso não se consigam adaptar à comida fornecida pela 

organização; 

• Serão fornecidas barras de cereais para serem consumidas em alguns 

momentos, nomeadamente nos dias livres, como snack durante a tarde 

(2 barras por pessoa). 

• Toda a suplementação será fornecida aos atletas e deve ser consumida 

durante as sessões de treino e nos dias de jogo. 

Ciclos de sono: 

• Dia 21 de Julho (partida): Acordar muito cedo (máximo 8h); 

• Viagem Lisboa-Dubai: É recomendado dormir durante a viagem, para 

isso é importante que não se utilizem aparelhos electrónicos, que as 
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janelas do avião estejam fechadas e que se evite tomar café, chá 

verde/preto/vermelho ou outros alimentos com cafeína (coca-cola; 

bebidas energéticas; chocolates). Será fornecido um suplemento de 

melatonina para induzir o sono; 

• Viagem Dubai-Xangai: É recomendado que não se durma durante a 

viagem, caso haja dificuldade para se manter acordado pode fazer sestas 

de 20 minutos. É aconselhado a utilização de aparelhos eletrónicos com 

a luminosidade máxima e a visualização de filmes de ação. As janelas do 

avião devem estar sempre abertas. Deve beber-se café, chá 

verde/preto/vermelho ou consumir outros alimentos com cafeína. 

• Viagem Xangai-Qingdao e Viagem Quingdao-Weifang: Devem ser 

seguidas as mesmas recomendações da viagem anterior. É importante 

que as diretrizes sejam seguidas de forma a promover as adaptações 

esperadas.  

• Desde a chegada a Weifang (23 de Julho) até à viagem de partida (31 de 

Julho) é importante que não se durma durante o dia para promover a 

adaptação; 

• Nos dias 30 e 31 de Julho: Importante deitar 1 hora mais cedo que o 

habitual para promover a adaptação à hora portuguesa. 
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Anexo V - Cartaz Sport Science Day  
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Anexo VI – Certificado Participação Sport Science Day 



 

	

 


