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Resumo 

O basquetebol, o futebol e o voleibol são modalidades desportivas de esforço intermitente. Nestas 
modalidades, a resistência é uma importante capacidade motora que surge associada à realização de 
esforços intensos de forma repetida, durante um período prolongado de tempo, assim como à capacidade 
para recuperar rapidamente. 
A avaliação e controlo desta capacidade permite determinar o estado funcional dos atletas e ajuda os 
treinadores no planeamento e prescrição dos programas de treino. 
Recentemente, Jens Bangsbo (1996) desenvolveu um teste intermitente para a avaliação da resistência -
o Yo-Yo Intermittent Endurance Test. Contudo, pouco se conhece sobre a resposta funcional e fisiológica 
de atletas submetidos ao teste. Assim, o objectivo geral do nosso estudo foi a avaliação da capacidade de 
resistência em desportos de esforço intermitente, através da utilização do Yo-Yo Intermittente Endurance 
Test- nível 2. 
Deste modo, constituíram-se em objectivos específicos de estudo do teste do Yo-Yo: (i) descrever as 
características da resposta aguda em variáveis fisiológicas [frequência cardíaca (FC)] e bioquímicas 
(determinação das concentrações sanguíneas de lactato (La), concentrações plasmáticas de glicose, de 
ácidos gordos livres (AGL), amónia (NH3) e potássio (K+); (ii) determinar a sensibilidade do teste, no seu 
nível de associação com um indicador da aptidão fisiológica (VO2 máx.), para discriminar atletas com 
diferentes posições/funções no jogo, para diferenciar modalidades com níveis de actividade funcional 
diferente, para expressar estados de treino e de preparação diferentes e para discriminar, pela prestação, 
sujeitos de sexo diferente. 
Para cumprir os objectivos enunciados foram realizados oito estudos. As amostras foram constituídas por 
atletas de elite, excepto, no caso da comparação de sujeitos de níveis de preparação e competitivo 
distintos, em que se recorreu a atletas de nível inferior para comparação com o grupo de elite. 
Os principais resultados da caracterização fisiológica e bioquímica revelaram que: a média das FC mais 
elevadas alcançada no teste representava 100% do valor médio da FC máxima determinada a partir de 
um teste laboratorial para avaliação do VO2 máx; as concentrações sanguíneas de La, glicose e NH3 
aumentaram do pré para o pós teste, sendo as diferenças estatisticamente significativas. O estudo 
permitiu ainda concluir que os AGL não registaram diferenças de concentração do pré para o pós teste e 
que as concentrações de K+ diminuíram significativamente do pré para o pós teste. 
Quanto aos estudos centrados sobre a sensibilidade do teste, os principais resultados mostraram que: o 
nível de associação da distância percorrida no teste do Yo-Yo com o VO2 máx. (ml/Kg/min.) foi baixo (r 
=0.54; r2 =0.29) e, da mesma forma, a associação entre a variação do VO2 máx. (ml/Kg/min.) e a distância 
percorrida no teste do Yo-Yo do destreino para o treino (r =0.75; r2 =0.56); a distância percorrida no teste, 
por atletas de diferentes posições/funções específicas, seguiu o padrão da actividade funcional 
encontrado durante o jogo; os voleibolistas realizaram uma prestação significativamente inferior em 
relação aos basquetebolistas e futebolistas; a distância percorrida no teste, durante o período competitivo, 
foi significativamente mais elevada do que no início da preparação e no final da época; os atletas do sexo 
masculino percorriam uma distância superior aos do sexo feminino, revelando a diferença significado 
estatístico; os atletas de nível competitivo inferior apresentaram prestações mais baixas no teste, em 
relação aos de nível competitivo mais elevado. 

Concluiu-se que o teste do Yo-Yo é um teste de intensidade máxima e com sensibilidade para avaliar a 
resistência em desportos de esforço intermitente. 



Summary 

Basketball, soccer and volleyball are intermittent sports. In those sports, endurance it's an important 
capacity related with the ability to perform repeatedly, high intensity exercise during prolonged periods of 
time as well as to recover rapidly. 
Assessment of endurance provides information about the athlete's functional capacity, helping coaches in 
planning and prescribing the training programs. 
Recently, Jens Bangsbo (1996) developed a new specific intermittent test for evaluation of endurance -
the Yo-Yo Intermittent Endurance Test - Level Two. However, little information is available concerning 
functional and physiological acute responses of athletes performing the test. Thus, the general purpose of 
this thesis was the evaluation of endurance in intermittent sports using the Yo-Yo test. 
The main specific goals in studying the Yo-Yo test were: (i) to describe acute responses of some 
physiological variables (heart rate) and also biochemical variables (blood lactate concentrations, glucose 
and free fatty acids, ammonia and potassium plasmatic concentrations; (ii) testing the sensitivity of the Yo-
Yo test to correlate with VC^max. separating by the performance athletes of different positional roles, to 
differentiate training and detraining states, and to distinguish gender differences. 
To accomplish the goals, eight different studies were conducted. The samples were elite athletes, with two 
exceptions in the studies where we have compared athletes of different competitive levels. 
The main results in the physiological and biochemical studies were: the mean values of heart rate during 
the test represent 100% of the maximal heart rate of the athletes; blood lactate concentrations, glucose 
and ammonia increased significantly from pre to post test. Free fatty acids didn't change and the 
potassium concentrations decreased in the post test comparatively to pre test. 
The main results of the studies to test the sensitivity of the Yo-Yo have shown that: the distance performed 
in the Yo-Yo test didn't correlate well with the VC^max. (r=0.54; 1^=0.29) nor with the percentage variation 
from detraining to training (r=0.75; 1^=0.56); the distance performed in the test by athletes of different 
positional roles follow the pattern of functional activity during the game; volleyball players compared with 
basketball and soccer players were less fit concerning endurance levels; during the competitive period the 
performance in the Yo-Yo test was higher than in the beginning of the season; men performed better than 
women; and athletes of lower competitive levels perform shorter distances than elite athletes. 
The main conclusions were that the Yo-Yo test is a maximal test with sensitivity to evaluate endurance in 
intermittent sports. 



Résumé 

Le basketball, le football et le volleyball sont des sports d'effort intermittent. Dans ces sports, l'endurance 
est une qualité physique très importante étant associée à la capacité de réaliser des efforts intenses dans 
une façon répétée pendant une période de temps prolongée et bien aussi de récupérer rapidement. 
L'évaluation et le contrôle de cette qualité rendent possible la détermination de l'état fonctionnel des 
athlètes en contribuant à la planification de l'entraînement. 
Récemment, Jens Bangsbo (1996) a developé un test intermittent pour l'évaluation de l'endurance - le Yo-
Yo Intermittent Endurance Test. Cependant, on connaît très mal la réponse fonctionnelle et physiologique 
des athlètes soumis au test. Donc, l'objectif général de notre étude a été l'évaluation de la capacité de 
endurance dans les sports d'effort intermittent en utilisant le Yo-Yo Intermittent Endurance Test - niveau 2. 
Ainsi, les objectifs spécifiques de l'étude du test Yo-Yo étaient: (i) la description des caractéristiques de la 
réponse aiguë dans variables physiologiques (fréquence cardiaque (FC)) et biochimiques choisies 
(concentrations sanguines de lactate (La) et glucose, concentrations plasmatiques d'acides gras libres 
(AGL), ammonium (NH3) et potassium (K+); (ii) la détermination de la sensibilité du test: (a) au niveau 
d'association avec un indicateur d'aptitude physiologique (VO2 max.) ; (b) pour discriminer des athlètes 
ayant des places/fonctions différentes dans le jeu, (c) pour discriminer des modalités avec différents 
niveaux d'activité fonctionnelle, (d) pour mettre en évidence des états d'entraînement différents et (e) pour 
discriminer, au niveau des performances, des sujets de sexe différent. 
Pour accomplir les objectifs énoncés nous avons réalisé huit études. Les échantillons étant constitués par 
des athlètes d'élite, sauf dans le cas ou on voulait comparer des sujets de différents niveaux 
d'entraînement et de compétition, ou nous avons évalué aussi des athlètes de niveau inférieur. 
Les principaux résultats au plan physiologique et biochimique ont met en évidence que: (a) la valeur 
moyenne des FC les plus élevées pendant le test représente 100% de la valeur moyenne de la FC 
maximale déterminée d'après un test de laboratoire pour l'évaluation du V02 max.; (b) les concentrations 
de La, glucose et NH3 ont augmenté entre le pré et le post test, les valeurs étant statistiquement 
significatives; (c) les AGL n'ont pas présenté des différences de concentration entre le pré et le post test; 
(d) les concentrations de K+ ont diminué de façon significative entre le pré et le post test. 
En ce qui concerne les études centrés sur la sensibilité du test, les résultats les plus importants ont 
démontré qui sont bas les niveaux d'association entre: (a) la distance parcourue dans le test du Yo-Yo et 
le VO2 max. (r=0.54; 1^=0.29); (b) les percentages de variation du VO2 max. et de la distance parcourue 
lors du test dans la situation de desentraînement par rapport à la situation d'entraînement (r=0.75; 
^=0.56). Les résultats montrent encore qui: (c) la distance parcourue lors du test par les athlètes dans 
différentes positions/fonctions a suivi le modèle de l'activité fonctionnelle trouvé pendant le jeu; (d) les 
joueurs de volleyball ont des performances inférieures par rapport aux joueurs de basket et de football; (e) 
la distance parcourue dans le test, pendant la période de compétition, a été significativement plus élevée 
qu'au début de la préparation et à la fin de la saison sportive; (f) les athlètes du sexe masculin parcourent 
une distance supérieure à celle du sexe féminin, la différence ayant une valeur statistiquement 
significative; (g) les athlètes de niveau compétitif inférieur ont présenté des performances plus basses 
dans le test, par rapport à ceux de niveau compétitif plus élevé. 
On peut donc conclure que le test du Yo-Yo est un test d'intensité maximale avec une sensibilité 
particulière pour l'évaluation de I' endurance dans les sports d'effort intermittent. 
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Revisão da Literatura 



I. A Resistência em desportos de esforço intermitente 

1.1. Considerações preliminares 

É consensual, entre os especialistas das ciências do desporto e entre os 

treinadores, que o rendimento desportivo é o resultado integrado do nível de 

expressão de diferentes factores. 

Os factores determinantes da performance, recorrentemente referidos, são a 

capacidade estratégico-táctica, a técnica, as capacidades físicas e as 

capacidades volitivas (Harre, 1982; Weineck, 1983; Bangsbo, 1993; Martin et 

ai., 1997). 

Alguns desportos de esforço intermitente, habitualmente classificados como 

jogos de cooperação-oposição (Moreno, 1994), são, por essa razão, desportos 

que se caracterizam por as acções do jogo se desenrolarem num contexto 

permanentemente variável. Nestes desportos assume-se que o núcleo central 

do rendimento são as capacidades estratégico-tácticas (para ref.'s ver 

Garganta, 1997). Os demais factores serão importantes na medida em que 

facultam o acesso a desempenhos tácticos de nível mais elevado (Hagedom et 

ai., 1982; Konzag, 1991; Faria e Tavares, 1992; Gréhaigne, 1992; Garganta e 

Oliveira, 1996). 

Assim sendo, todas os outros factores serão componentes básicos do 

rendimento estratégico-táctico. De entre esses factores, reconhece-se que as 

capacidades físicas serão aquele que se poderia colocar na base de uma 

hipotética pirâmide (Harre, 1982). As capacidades físicas seriam, então, o 

suporte dos desempenhos técnicos e das decisões estratégico-tácticas. Um 

nível de aptidão física elevado contribuiria, igualmente, para o incremento e 

estabilidade das capacidades volitivas. 

Neste contexto, reconhecem-se como capacidades físicas que exercem 

influência nas prestações desportivas a força muscular, a velocidade, a 

resistência e a flexibilidade (Harre, 1982; Weineck, 1983). 

A capacidade de resistência é considerada uma capacidade motora de elevada 

importância para a prestação desportiva nos JDC, estando associada ao 
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incremento da cargabilidade dos atletas em situação de treino e também de 

competição. 

Martin et ai. (1997) referem que o desenvolvimento da capacidade de 

resistência, na maioria dos desportos, não é um objectivo em si mesmo, mas 

um dos meios que contribui para alcançar um objectivo desportivo ou uma 

determinada prestação. Assim sendo, qualquer abordagem a esta capacidade 

requer a consideração de alguns pressupostos. 

Em primeiro lugar, trata-se de definir o conceito de resistência. Esta definição 

deve emanar do conhecimento sobre a natureza das prestações nas 

actividades desportivas em geral, mas quando se trata de referenciá-la a um 

contexto específico isso impõe que se considerem as particularidades desse 

contexto. Assim sendo, o segundo pressuposto consiste na análise das 

exigências específicas de uma actividade, seleccionando os indicadores da 

actividade concreta que se enquadrem no conceito geral de resistência, com o 

fim de definir um conceito mais específico. 

Em terceiro lugar, é necessário determinar e conhecer que factores governam 

e limitam a expressão da capacidade específica de resistência e, como tal, da 

prestação em situação de competição ou de treino. 

Finalmente, é natural que treinadores, atletas e investigadores procurem 

determinar qual a contribuição desta capacidade para o rendimento, que níveis 

de expressão são necessários para diversos graus de exigência e qual a 

natureza e dimensão das adaptações agudas e crónicas resultantes do treino 

de resistência. Isto implica a selecção e utilização de métodos e meios de 

avaliação objectivos e válidos. 

A utilização de testes para avaliar (i) o nível de aptidão, (ii) o efeito de 

programas de treino, (iii) o estado de prontidão de uma equipa ou atleta, ou (iv) 

para planear e prescrever programas treino de curto ou longo prazo, é uma 

necessidade para quem tem a responsabilidade de conduzir o processo de 

treino (Bangsbo, 1994; Soares, 1998; Soares era/., 1998). Por outro lado, a 

aplicação sistemática de um teste e a acumulação de resultados permitem 

caracterizar uma população e estabelecer referências sobre uma dada 

capacidade. 
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Um teste de avaliação e controlo, para além da objectividade e validade, 

deverá ser simples e pouco dispendioso no tempo que consome na sua 

aplicação. Desse modo, poderá ser útil para os treinadores, na medida em que 

não terão que sacrificar um elevado tempo de treino nas tarefas da avaliação e 

do controlo. 

Recentemente foi desenvolvido um teste intermitente para a avaliação da 

capacidade de resistência em desportos de esforço intermitente (Bangsbo, 

1996). Este teste, diferencia-se de outros, pela maior aproximação às 

características intermitentes das actividades desenvolvidas no contexto da 

competição. 

Contudo, pouco se conhece sobre as características da resposta aguda dos 

atletas submetidos ao teste. Por outro lado, permanece por esclarecer qual a 

sensibilidade do teste (i) na associação com outros indicadores de aptidão da 

resistência, (ii) para discriminar atletas com funções diferentes na sua 

modalidade, (iii) para diferenciar modalidades com níveis de actividade 

funcional distintos, (iv) para expressar estados de treino e comparar níveis 

competitivos diferentes, e (v) para discriminar sujeitos de sexo diferente. 

Finalmente, não existem valores de referência da prestação de atletas de elite 

na realização deste teste. 

Deste modo, com base nos pressupostos que acabámos de referir, decidimos 

empreender o presente trabalho, cujo tema se centra na avaliação da 

capacidade de resistência em desportos de esforço intermitente, através da 

utilização do Yo-Yo Intermittente Endurance Test - nível 2, criado por Jens 

Bangsbo em 1996 (Bangsbo, 1996). 

A população sobre a qual incidiu o presente trabalho foram atletas de elite de 

três modalidades diferentes: basquetebol, futebol e voleibol. Estas três 

modalidades são desportos de esforço intermitente. 

Constituiram-se como objectivos específicos do nosso estudo: 

1. Descrever a resposta fisiológica aguda ao teste do Yo-Yo, utilizando para 

isso, a frequência cardíaca (FC) e alguns indicadores bioquímicos tais como 

as concentrações sanguíneas de lactato (La), e as concentrações 

plasmáticas de ácidos gordos livres (AGL), de glicose, de amónia (NH3) e 

de potássio (K+). 
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2. Determinar qual o grau de associação entre a distância percorrida no teste 

do Yo-Yo e o VO2 máx., através da verificação da validade criterial do teste 

do Yo-Yo face a um teste critério de laboratório para a determinação directa 

do consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.); 

3. Descrever e comparar a variação da capacidade de resistência entre 

momentos e estados de treino distintos, através da distância percorrida no 

teste do Yo-Yo e do consumo máximo de oxigénio VO2 máx.. Deste modo, 

pretendeu-se verificar a sensibilidade de cada um destes indicadores ao 

efeito crónico induzido pelo treino; 

4. Avaliar a capacidade de resistência de atletas de diferentes modalidades de 

esforço intermitente e posições/funções específicas, descrevendo e 

comparando os perfis funcionais obtidos a partir da aplicação do teste do 

Yo-Yo; 

5. Descrever e comparar a capacidade de resistência em diferentes 

modalidades de esforço intermitente, através do perfil funcional dos atletas 

no teste do Yo-Yo; 

6. Determinar as alterações na capacidade de resistência em resposta ao 

treino e ao destreino, determinando a sensibilidade do teste do Yo-Yo para 

traduzir essas variações num processo de avaliação longitudinal ao longo 

de uma época desportiva; 

7. Descrever e comparar a capacidade de resistência de sujeitos de sexo 

diferente, através da resposta funcional no teste do Yo-Yo; 

8. Descrever e comparar a capacidade de resistência de sujeitos de nível 

competitivo diferente, através dos resultados da distância percorrida no 

teste do Yo-Yo; 

9. Desenvolver uma tabela de referência da prestação de atletas das 

modalidades de esforço intermitente consideradas neste estudo, com base 

em intervalos percentílicos. 

Para cumprir os objectivos propostos configurámos este trabalho em quatro 

partes. 

Na primeira parte, apresentaremos uma revisão da literatura que focará quatro 

temas fundamentais: (i) definição do conceito de resistência e estrutura dos 

factores limitadores da prestação em exercícios de resistência; (ii) 
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caracterização funcional e fisiológica dos desportos e dos atletas de 

modalidades de esforço intermitente que são objecto do estudo (basquetebol, 

futebol e voleibol); (iii) etiologia da fadiga muscular no exercício intenso e 

prolongado de resistência e, finalmente, (iv) a avaliação da resistência. 

Numa segunda parte, descreve-se a metodologia, caracterizando as amostras, 

explicitando as condições de realização dos estudos e os métodos e 

instrumentos utilizados. Apresentam-se, ainda, os resultados dos oitos estudos 

que foram efectuados para dar cumprimento aos objectivos enunciados. 

Na terceira parte, discutem-se e interpretam-se os resultados dos diversos 

estudos, recorrendo, sempre que possível, ao confronto dos nossos resultados 

com o conhecimento actual proveniente de outros estudos sobre a matéria. 

Na quarta parte, são apresentadas as conclusões deste trabalho. 

Antes de iniciarmos a abordagem específica da capacidade de resistência, 

através da análise do conceito, dos factores limitadores, características 

específicas no quadro de alguns desportos colectivos e, finalmente, dos meios 

de avaliação, convém desde já antecipar um aspecto que influencia toda esta 

abordagem. Os desportos de esforço intermitente caracterizam-se pela 

intensidade variável das actividades, com paragens frequentes, pausas de 

recuperação total e/ou parcial, mas também pelos diferentes tipos de 

actividade e intensidade durante os períodos de pausa. Estas características 

resultam, obviamente, dos regulamentos desses desportos, das exigências da 

cooperação entre elementos da mesma equipa e da oposição imposta pelo 

adversário. 

Deste modo, a expressão da resistência reflecte a natureza específica do 

esforço destas modalidades do ponto de vista funcional e fisiológico, isto é, o 

seu padrão intermitente. 

Diversos autores têm estudado as características funcionais e fisiológicas do 

exercício intermitente (Astrand et ai., 1960; Christensen era/., 1960; Karlsson 

et ai., 1971; Edwards et al., 1973; Éssen e Kaijser, 1978; Soares, 1988; Balsom 

et ai., 1992; Gaitanos et ai., 1993; Bangsbo e Saltin, 1993; Rebelo, 1999; 

Oliveira et ai., 1999). 

A abordagem da resistência que se segue será sempre reportada ao exercício 

intermitente. 
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1.2. Resistência: conceitos e estrutura dos factores limitadores da 
prestação 

O conceito de Resistência surge na literatura expresso de modo muito diverso. 

Sabine Wedekind (1985; cit. por Martin et ai., 1997) encontrou numa revisão da 

literatura trinta definições diferentes para esta capacidade. 

O conceito mais usual de resistência é, no entanto, representado pela 

capacidade de realizar um exercício de duração prolongada, ser capaz de 

prolongar um esforço com o menor decréscimo da capacidade funcional e, 

ainda, ser capaz de recuperar rapidamente (Zintl, 1991; Bangsbo, 1994; Manso 

et ai., 1996; Martin et ai., 1997). 

Hollman e Hettinger (1980) definiram um modelo das formas de manifestação 

da resistência com base na musculatura envolvida no exercício, no tipo de 

metabolismo energético e no tipo de trabalho muscular. Para estes autores, a 

resistência pode dividir-se em local ou geral, em função da quantidade de 

massa muscular envolvida no exercício. Em função da intensidade do 

exercício, a produção energética pode ser aeróbia ou anaeróbia, podendo o 

tipo de acção muscular ser estática ou dinâmica. 

O quadro conceptual das formas de expressão da resistência, completa-se 

pela clara distinção entre as particularidades desta capacidade no quadro 

específico de um desporto, ou grupos de desportos, e uma outra forma de 

expressão a que não estão vinculados nenhum tipo de desporto, ou 

modalidade em particular, em que a distinção entre actividades ou sujeitos é 

para nós meramente formal. Estamos a falar, dentro do conceito de resistência, 

das formas específica e de base (Zintl, 1991; Martin et ai., 1997). Ou seja, por 

resistência específica entende-se, a capacidade de adaptação à natureza e 

estrutura da carga típica de uma modalidade, ou grupos de modalidades, 

estruturalmente semelhantes. Para a resistência de base, as suas noções 

subdividem-se quanto à sua utilidade e aos grupos a que se dirigem. Para a 

população não envolvida em actividades desportivas enquadradas no desporto 

de rendimento, a resistência de base entende-se como uma das componentes 

da aptidão física geral, associada ao conceito de saúde, entendendo-se como 
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actividade que favorecerá a prevenção de factores de risco (Shephard, 1995). 

É então identificada com formas de exercício generalizado de duração 

prolongada, com importante solicitação das funções cardiovascular e 

respiratória, com carácter aeróbio e com intensidades moderadas. No quadro 

do desporto de rendimento, a resistência de base é entendida como 

pressuposto da resistência especifica, ligando-se ao aumento das 

possibilidades funcionais do atleta para suportar cargas de elevado volume ou 

intensidade e recuperar melhor. Porém, esta forma de resistência é 

desenvolvida com meios não específicos das modalidades a que se destina, ou 

seja, meios gerais de treino. Também neste caso, o tipo de exercício é 

semelhante na forma ao descrito atrás para a resistência de base, porém, 

admitem-se intensidades mais elevadas. 

O conceito de resistência atrás enunciado enquadra-se bem nas exigências de 

prestação física específicas, descritas para a generalidade das modalidades de 

esforço intermitente: (i) capacidade para realizar esforços de duração 

prolongada, (ii) capacidade para realizar exercícios intensos de forma repetida 

(iii) e capacidade de desenvolver uma elevada potência de forma repetida e 

prolongada no tempo (MacLaren, 1990; Reilly, 1990; Smith et ai., 1992; 

Bangsbo, 1994; Janeira, 1997; Shephard, 1999). Por outro lado, as actividades 

desenvolvidas nestes desportos, para além do seu carácter intermitente, que, 

como tal, implicarão diferentes vias de produção energética, fazem apelo a 

acções musculares dinâmicas, embora momentaneamente possam ocorrer 

situações de trabalho estático. As acções de carácter técnico e estratégico 

dependerão, obviamente, de uma boa capacidade de resistência local e geral. 

Isto, como é obvio, associa o rendimento dos desportos de esforço intermitente 

a uma forma específica de resistência. 

Os factores limitadores da capacidade de prestação de resistência têm vindo a 

ser identificados e discutidos, sendo abundante a literatura científica sobre este 

tema. Factores respiratórios, cardiovasculares, metabólicos, de regulação 

endócrina e neuromusculares, são os factores fisiológicos associados ao nível 

de expressão desta capacidade (Wilmore e Costill, 1994). O maior ou menor 

grau de adaptação crónica induzida pelo treino nestes factores determinará o 
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nível de prestação e o aparecimento precoce ou retardado da fadiga muscular 

durante a realização do exercício de resistência. 

Deste modo, podemos estabelecer uma relação entre o conceito de 

resistência, as exigências das prestações nos exercícios deste tipo e a fadiga 

muscular, que, em última instância, será determinante para a expressão da 

prestação de resistência. 

Para se entender melhor a relação entre a natureza e estrutura das actividades 

específicas de esforço intermitente com os níveis de desenvolvimento da 

resistência, passaremos a descrever as exigências impostas por situações de 

competição em três modalidades: futebol, basquetebol e voleibol. Estas 

modalidades diferem, entre si, quanto ao número de jogadores em confronto, à 

duração regulamentar da actividade, à dimensão do espaço de jogo e forma de 

utilização, entre outros aspectos. As caracterizações funcional e fisiológica 

destas actividades têm sido objecto de vasta investigação com uma 

diversificada utilização de métodos e instrumentos (Grosgeorge, 1990; Oliveira, 

1993; Reilly, 1994; Garganta, 1999; Rebelo, 1993/1999). 

A terminar este capítulo, analisaremos as causas da fadiga muscular em 

resposta ao exercício intenso, prolongado e repetido. 

I.3. Caracterização funcional e fisiológica de desportos de esforço 
intermitente 

1.3.1. Futebol 

O futebol é uma modalidade desportiva de confronto entre duas equipas de 11 

jogadores, cuja duração regulamentar para atletas adultos é de 90 minutos 

dividido em duas partes de 45 minutos. 

Durante este período prolongado de exercício, os jogadores realizam, 

individualmente, cerca de 900-1180 acções motoras (Reilly e Thomas, 1976; 

Bangsbo, 1991). Para além das acções sobre a bola (passes, remates, 

desarmes e jogo de cabeça com salto), são ainda efectuados outros 
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deslocamentos a diversas intensidades e com diversos tipos de trabalho 

muscular (Soares, 1993). 

A duração média de cada acção em jogadores da Liga Inglesa é de 6 

segundos (Reilly e Thomas, 1976), enquanto para jogadores dinamarqueses 

de elite o valor encontrado foi de 4.5 segundos (Bangsbo,1991). Em diversos 

estudos verificou-se que, durante um jogo de futebol, a distância média 

percorrida pelos jogadores (com a excepção do guarda-redes) varia entre 8-12 

Km (Quadro 1). 

Quadro 1 - Distancias médias percorridas no jogo (Km) em estudos realizados no 

futebol. 

Referência Amostra Distância (Km) 

Whitehead (1975) 

Reilly e Thomas (1976) 

Withers et al. (1982) 

Ekblom(1986) 

VanGooleía/. (1988) 

Ohashiefa/. (1988) 

Bangsboefa/. (1991) 

Bangsbo e Lindquist (1992) 

Rebelo e Soares (1996) 

Jogadores profissionais 

(Inglaterra) (n=4) 

Jogadores profissionais 

(Inglaterra) (n=4) 

Jogadores profissionais 

(Austrália) (n=20) 

Jogadores de equipas de 
diferentes divisões (1a - 4a) 

(Suécia) (n=44) 

Jogadores universitários 

(Bélgica) (n=7) 

Jogadores de elite 

(Japão) (n=2) 

Jogadores da 1a - 2a Divisão 

(Dinamarca) (n=14) 

Jogadores elite 

(Dinamarca) (n=20) 

Jogadores profissionais 

(Portugal) (n=24)  

11.7 

8.7 

11.5 

10 

10.3 

9.8 

10.8 

10.9 

8.9 

Tomando em consideração a natureza estratégico-táctica do jogo, à qual se 

associam diferentes funções desempenhadas pelos jogadores, a análise das 

distâncias percorridas por posições específicas revela diferenças entre 

posições. Assim, diversos estudos mostraram que os médios percorrem 
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distâncias superiores às dos avançados, defesas e guarda-redes (Reilly e 

Thomas, 1976; Withers et al., 1982; Bangsbo, 1991; Rebelo, 1993). No 

entanto, como sugere Reilly (1994), a distinção dos defesas em defesas 

centrais e defesas laterais permite constatar diferenças nos valores da 

distância percorrida por estes jogadores. Isto poderá significar que, de acordo 

com circunstâncias de natureza táctica, os defesas laterais percorrem, de facto, 

distâncias superiores às dos defesas centrais, não diferindo significativamente 

em relação aos médios. 

A comparação das distâncias percorridas em cada uma das duas partes do 

jogo evidencia uma diminuição da prestação dos jogadores. Van Gool et ai. 

(1988) referenciam um decréscimo de 444 metros na distância percorrida pelos 

futebolistas na 2a parte do jogo. De igual modo, Reilly e Thomas (1976) 

assinalaram decréscimos na distância percorrida na segunda metade do jogo 

em 73% dos jogadores analisados no seu estudo. Bangsbo (1991) encontrou 

uma diferença de 5% da 1 a para a 2a parte, ou seja, um decréscimo 

equivalente a 300 metros. Finalmente, saliente-se a variabilidade na distância 

percorrida em diferentes jogos, facto este que estará ligado a história única que 

cada um constitui e às alterações de natureza táctica que, inevitavelmente, daí 

resultam (Reilly, 1997). 

A apreciação mais detalhada das características do jogo inclui, igualmente, a 

análise da intensidade das acções e deslocamentos dos jogadores. 

Diversos investigadores procuraram, nos seus estudos, distinguir os 

deslocamentos dos jogadores de acordo com a sua intensidade. Cada intervalo 

de intensidade constituía uma categoria de análise. A intensidade era medida 

pela velocidade dos deslocamentos. Porém, a comparação dos resultados 

torna-se por vezes difícil, já que o número de categorias nos diferentes estudos 

nem sempre foi idêntica. No entanto, pela agregação de alguns resultados, é 

possível diferenciar genericamente quatro tipos de deslocamentos e 4 níveis de 

intensidade: deslocamentos a passo, corrida de baixa intensidade, de grande 

intensidade e sprint (Bangsbo, 1993; Soares, 1993). 

Como podemos verificar pela leitura do Quadro 2, os deslocamentos em 

corrida a baixa intensidade são os que apresentam frequências mais elevadas, 

seguidos dos deslocamentos a passo. Os sprints representam a menor 
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25 44* 20 11 2.1:1 

31.3 47.8 19.1 6 3.2:1 

31.3 46.9* 19.4 2.7 3.5:1 

29.6 40.4 16.7 13.3 2.3:1 

percentagem da distância total percorrida. Quando se agregam os resultados 

da corrida de grande intensidade com os sprints e se procede da mesma forma 

para os deslocamentos a passo e de corrida a baixa intensidade, classificando 

estes agrupamentos em actividades de alta e baixa intensidade, 

respectivamente, constata-se que a proporção entre exercício de baixa 

intensidade e exercício de alta intensidade no jogo varia entre 2:1 e 4:1. 

Quadro 2 - Frequência dos deslocamentos a diferentes intensidades durante o jogo 

(adaptado de Bangsbo, 1993 e Rebelo, 1996). 

Actividade/intensidade % 
Referência , . , baixa/alta 

passo baixa grande sprint 
Reilly e Thomas 
(1976) 
Withers et al. 
(1982) 
Bangsbo 
(1993) 
Rebelo e Soares 
(1996)  

* não incluídos os deslocamento à retaguarda 

Em todo o caso, Bangsbo (1993) destaca as discrepâncias entre os diversos 

estudos quanto às distâncias absolutas percorridas em jogo. Este problema 

ficar-se-á a dever, quer às metodologias de observação, quer à definição das 

categorias de obseívação. De acordo com este autor, são as distâncias 

percorridas a alta intensidade que devem ser usadas para comparação, uma 

vez que o seu registo parece ser menos influenciado pelas diversas 

metodologias de observação. 

A comparação da frequência de ocorrência dos diversos tipos e intensidade de 

deslocamentos em cada uma das partes do jogo (Bangsbo, 1993) revelou que 

apenas os deslocamentos de intensidade moderada registaram um decréscimo 

significativo, sobretudo nos últimos 15 minutos do jogo. Porém, o autor do 

estudo salienta que, apesar da frequência dos deslocamentos de grande 

intensidade e dos sprints não ter variado significativamente, verificaram-se 

decréscimos da velocidade média em sprints de 20 metros em 15 jogadores 
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testados. Idênticos resultados foram obtidos num estudo recente realizado em 

Portugal (para ref.'s ver Rebelo, 1999). 

A análise da relação entre actividades intensas e menos intensas numa base 

temporal, permitiu verificar que as actividades de alta intensidade ocorrem no 

jogo a intervalos de 30 segundos e, mais especificamente, os sprints em 

intervalos de 90 segundos (Reilly e Thomas, 1976; Reilly, 1994a). Bangsbo et 

ai. (1991) referem que a duração média de um sprint é de cerca de 2 

segundos, realizando-se este tipo de deslocamento sobre uma distância de 

cerca de 17 metros. O número de sprints por jogo para atletas de elite 

dinamarqueses era de 19, correspondendo a uma frequência média de um 

sprint a intervalos de tempo de 4-5 minutos. Estes mesmos autores 

acrescentam que ao agregar os sprints à corrida de grande intensidade a sua 

frequência absoluta elevava-se para 76, ou seja, um deslocamento de alta 

intensidade a intervalos de 70 segundos. 

Outros tipos de actividades de grande intensidade são, igualmente, descritas e 

contabilizadas nalguns estudos (Whiters era/., 1982; Ekblom,1986; Bangsbo et 

ai., 1991; Rebelo, 1993). A frequência média de tackles varia entre 11 a 13 por 

jogo (Whiters et ai, 1982; Ekblom,1986; Bangsbo era/., 1991) enquanto no 

estudo efectuado por Rebelo (1993) apenas se registaram valores médios por 

jogo de 2.5. Porém, dado que neste último estudo apenas se analisaram os 

defesas laterais e médios ala, poder-se-á especular que a não inclusão dos 

centrais e avançados pode ter influenciado o valor dos resultados. O jogo 

aéreo, implicando a realização de saltos, foi, igualmente, objecto de 

observação. Em jogadores profissionais ingleses foram registados em média 

por jogo 15.5 saltos por jogador (Reilly e Thomas, 1976). 

As mudanças rápidas de direcção/sentido, com ou sem bola, realizam-se 17 a 

19 vezes por jogo, enquanto as travagens bruscas parecem ocorrer 7 a 12 

vezes (Rebelo, 1993). Todas estas acções realizadas em jogo são 

consideradas de grande exigência pelo dispêndio energético solicitado, pela 

elevada actividade muscular excêntrica envolvida e pelas repercussões sobre 

as outras acções do jogo (Soares, 1993). 
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Para além da caracterização funcional do jogo, diversos investigadores têm, 

ainda, procurado descrever e caracterizar as exigências fisiológicas do jogo e 

os perfis funcional e fisiológico dos jogadores de futebol. 

De facto, o dispêndio energético e a contribuição das diferentes vias 

metabólicas durante o jogo de futebol, o estudo dos factores associados à 

fadiga e a caracterização do perfil funcional e fisiológico do jogador têm sido 

temas bastante estudados (Shephard, 1999). 

A avaliação do custo energético durante o jogo, assim como a avaliação dos 

diferentes tipos de metabolismo envolvidos, enfrentam diversas dificuldades 

metodológicas, dada a inviabilidade do uso de diversos tipos de instrumentos 

de avaliação em situação real de jogo (Reilly,1997). 

Porém, a avaliação da frequência cardíaca (FC) por telemetria portátil, a 

análise de amostras de sangue em jogos de carácter não oficial para, por 

exemplo, determinar concentrações de lactato, glicose, ácidos gordos livres ou 

amónia, têm permitido obter informação útil, e com alguma consistência, sobre 

a carga fisiológica a que os futebolistas são sujeitos durante o jogo. 

A FC tem sido utilizada como meio indirecto para determinar o dispêndio 

energético e a contribuição do metabolismo aeróbio durante o jogo. Este 

objectivo torna-se possível pelo registo contínuo da FC durante o jogo e 

estimando o dispêndio energético a partir da relação FCA/O2 determinada 

laboratorialmente (Bangsbo, 1993). Contudo, a FC é considerada um 

parâmetro fisiológico lábil, e que, por isso, se pode alterar em situações de 

carga emocional elevada, stress térmico, ou ainda, no desempenho de 

determinadas acções técnicas (Bangsbo,1994b; Reilly e Bali, 1984; Reilly e 

Bownen, 1984). A idade e o nível de condição física são, igualmente, factores 

de variação da resposta da FC (Soares, 1988). 

Os valores médios da FC registados durante o jogo e publicados em diversos 

estudos são apresentados no Quadro 3. Por seu lado, o valor estimado para o 

consumo médio de oxigénio (O2) durante o jogo é de aproximadamente 75% do 

consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.) (Ekblom, 1986; Bangsbo, 1993; 

Reilly, 1997). Shephard (1999) calcula que o custo energético de um jogo de 

futebol disputado por equipas de elite seja de 5-6MJ. 
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Bangsbo (1994b) refere uma resposta mais baixa dos valores médios da FC na 

2a parte em relação aos registados na 1a. 

Com base nos valores da FC, do VO2 estimado e ainda na análise das 

intensidades dos deslocamentos realizados durante o jogo, o mesmo autor 

salienta que a produção aeróbia de energia representa aproximadamente 90% 

do total da energia utilizada durante o jogo. 

Quadro 3 - Valores médios da FC durante o jogo. 

Referência FC (bpm) 

Seliger (ex-Checoslováquia) (1968) 165 

Agnevik (Suécia) (1970) 175 

Smodlaka (Rússia) (1978) 171 

Reilly (Inglaterra) (1986) 157 

Van Gool et a/. (Bélgica) (1988) 169 

AlieFarraly (Inglaterra) (1991) 169 

Bangsbo (Dinamarca) (1992) 164 

Ogushi (Japão) (1993) 161 

Bangsbo (Dinamarca) (1994b) 171 

Florida-James e Reilly (Gales) (1995) 161 

Como já foi descrito atrás, Bangsbo eí ai. (1991) referem que o tempo de jogo 

passado em actividades de intensidade elevada é de cerca de 7 minutos, 

incluindo a realização de 19 sprints. Neste tipo de actividades o metabolismo 

anaeróbio predomina. 

A degradação da fosfocreatina e, em menor extensão, das reservas de 

adenosina trifosfato (ATP) providenciam uma considerável quantidade de 

energia para a realização dos sprints. Porém, a energia adicional necessária 

para desenvolver actividades de intensidade elevada, é garantida pela glicólise 

anaeróbia conduzindo à formação de lactato (Boobis, 1987). 
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No futebol, os níveis de concentração de fosfocreatina sofrerão flutuações 

devido à natureza intermitente do jogo. Decréscimos acentuados verificar-se-ão 

após a realização de sprints a intensidade máxima seguindo-se a sua 

recuperação durante períodos de actividade menos intensa. Deste modo, 

embora a utilização da fosfocreatina não seja muito extensa durante o jogo, 

desempenhará, contudo, uma importante função tampão, e constituir-se-á 

também como importante elemento para a resíntese de ATP durante os 

períodos de rápido incremento da intensidade (Bangsbo, 1993, Rebelo, 1999). 

Análises das concentrações de lactato sanguíneo registadas durante o jogo 

têm sido utilizadas como forma indirecta de avaliar a actividade do metabolismo 

anaeróbio (Ekblom, 1986; Gerisch et ai. 1988, Bangsbo, 1991; Smith era/., 

1993; Rebelo, 1999). No entanto, a utilização das concentrações de lactato 

sanguíneo como indicador do lactato produzido a nível muscular é matéria 

questionável. Diversos autores (Brooks, 1987; Nordheim e Vollestad, 1990; 

Bangsbo, 1993; Santos, 1995) têm chamado a atenção para o facto do lactato 

ser metabolizado nos músculos activos, sendo, igualmente, captado a partir do 

sangue por outros tecidos e órgãos tais como, o coração, fígado, rim e 

músculos não activos. Assim, as concentrações sanguíneas de lactato 

reflectem o equilíbrio entre a libertação pelo músculo e a sua remoção. 

É ainda referido (Bangsbo, 1994b) que as concentrações de La no sangue, 

quando efectuadas colheitas no mesmo atleta em momentos diferentes do 

jogo, reflectem as actividades precedentes a essa colheita. Deste modo, 

explicam-se as diferenças acentuadas entre os valores registados em 

diferentes atletas e em diferentes momentos do jogo. Embora os valores 

médios das concentrações de La, encontrados nos diferentes estudos, não 

possam ser considerados muito elevados, não se poderá concluir, pelas razões 

já expostas, que o jogo de futebol não é uma actividade intensa. Esta assunção 

fica desmentida por valores de concentração da ordem das 10-11 mmol/l 

encontradas em alguns jogadores, durante certos momentos do jogo. 

No Quadro 4 são apresentados valores de concentração de lactato sanguíneo 

durante jogos de futebol. 

Da leitura do Quadro, ressalta a variabilidade dos valores encontrados em 

diferentes estudos. As explicações possíveis poderão ser os diferentes 
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procedimentos utilizados para a recolha e análise do sangue, diferenças no 

nível dos jogadores que constituem as amostras e, ainda, no nível de jogo e 

estratégias utilizadas, e, mais importante, no momento da recolha (Bangsbo, 

1993). 

Interessante será notar que os valores de lactato registados na segunda parte 

do jogo diferem dos obtidos na primeira. Os valores mais baixos encontrados 

na 2a parte reflectirão o efeito da fadiga, podendo ser interpretados como 

indicadores indirectos, em conjunto com a diminuição da intensidade dos 

deslocamentos, da deplecção de substratos energéticos nomeadamente 

glicogénio (Ekblom, 1986; Soares, 1993; Rebelo e Soares, 1993). 

Quadro 4 - Valores médios, desvios padrão e amplitudes das concentrações sanguíneas de 

lactato (mmol/l) registadas durante jogos de futebol (adaptado de Bangsbo, 1994b). 

Amostra 1a parte 2a parte i<»+2a 

Ppfprpnr i r ) 
(nível/país) Durante Final Durante Final Parte 

Ekblom, Elite 9.5 7.2 

(1986) Suécia (6.9-14.3) (4.5-10.8) 

Gerisch et ai. 

(1988) 

Amadores 

Alemanha 
5.6 ±2.0 4.7 ±2.2 

Smith era/.* Universitário 5.2 

(1993) Inglaterra (1.8-11.6) 

Bangsbo Elite 4.1 2.6 2.4 2.7 

(1993) Dinamarca (2.9-6.0) (2.0-3.6) (1.6-3.9) (1.6-4.6) 

Rebelo" Elite 4.2 3.4 

(1999) Portugal (2.5-6.5) (1.6-5.1) 

valores médios de diferentes recolhas realizadas no decorrer do jogo 
valores médios das concentrações medidas a meio e no final de cada uma das partes 

Pese embora a dificuldade em quantificar a produção energética através da 

glicólise anaeróbia durante um jogo de futebol, estima-se que a contribuição 

em relação ao turnover total seja inferior a 10% (Bangsbo, 1993; 1994b). 

Durante o jogo registam-se, igualmente, concentrações elevadas de amónia 

(NH3). A produção de NH3 resulta da actividade da adenilato quinase e da 

adenosina monofosfato desaminase (AMPD) que catalizam as reacções de 
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degradação de ADP (adenosina difosfato) em AMP e IMP (inosina 

monofosfato). Outra possibilidade é a da oxidação no músculo esquelético de 

aminoácidos como a alanina, aspartate, glutamato e ainda aminoácidos de 

cadeia ramificada (AACR) (Bangsbo, 1993; Graham et al., 1995). Porém, 

Bangsbo (1993) refere que a desaminação do AMP será a fonte primária de 

NH3, dado que as concentrações de hipoxantina (Hx), resultantes da 

degradação de IMP, são igualmente elevadas. 

Tem sido referido que baixas concentrações de glicogénio estão associadas a 

uma elevada produção de amónia, quer em exercício contínuo prolongado, 

quer em exercício intenso realizado de forma repetida (Wagenmakers et ai., 

1990; Spencer et ai., 1992; Spencer e Katz, 1991). 

De acordo com Bangsbo (1993), seria então de esperar que durante o jogo, 

fundamentalmente na parte final, com a progressiva redução das reservas 

musculares de glicogénio (Karlsson 1969; cit. Ekblom, 1986; Saltin, 1973) se 

registassem incrementos nas concentrações musculares de IMP e NH3, bem 

como das concentrações sanguíneas de NH3. Porém, o mesmo autor 

encontrou valores de concentração de NH3 mais baixos durante a 2a parte, 

relativamente aos registados na 1a . A explicação para o comportamento da 

amónia parece então dever-se à diminuição da intensidade do jogo durante a 

2a parte, ou seja, por decréscimo de um factor apontado como responsável 

pela activação da sua produção. 

Como já foi acima referido, o jogo de futebol depende de uma elevada 

produção energética por via aeróbia, ocorrendo em fases mais intensas um 

elevado turnover anaeróbio, pelo que substanciais quantidades de substratos 

energéticos são mobilizados e consumidos. 

Os principais substratos utilizados para a produção de energia durante o jogo 

parecem ser as reservas intramusculares e hepáticas de glicogénio, a glicose 

sanguínea e, ainda, os lípidos, em que se incluem os triglicerídeos e ácidos 

gordos livres (AGL) plasmáticos, e ainda, os triglicerídeos intramusculares. A 

quantificação exacta da contribuição das proteínas para a produção energética 

durante o jogo não está claramente determinada (Bangsbo, 1994b; Turcotte et 

ai., 1995; Shephard, 1999). Porém, estima-se que a contribuição das proteínas 
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para a produção de energia não exceda os 10% do total da energia requerida 

(Wagenmakers et ai., 1989; cit. Shephard, 1999). 

Os hidratos de carbono (HC) parecem ser o substrato mais importante para o 

metabolismo energético no jogo de futebol. Num estudo realizado por Karlsson 

(1969; cit. Ekblom, 1986), constatou-se uma acentuada deplecção de 

glicogénio nas fibras musculares no final dos primeiros 45 minutos de jogo, 

ocorrendo uma tendência semelhante na 2a parte, embora de forma menos 

exuberante. Noutro estudo realizado por Saltin (1973), os jogadores de futebol 

cujos níveis de glicogénio muscular antes do jogo eram mais baixos, foram 

aqueles que não só percorreram menores distâncias, como também as 

realizaram a menor intensidade. Assim, estabelecendo uma associação entre 

os parâmetros funcionais, distância percorrida, intensidade nos deslocamentos, 

e alguns parâmetros fisiológicos como concentrações de lactato e produção de 

NH3, alguns autores estabeleceram uma relação entre os níveis de deplecção, 

ou o conteúdo inicial das reservas de glicogénio, e o nível de prestação durante 

o jogo (Bangsbo, 1993; Soares, 1993; Rebelo, 1999; Shephard, 1999). Ou seja, 

a capacidade para realizar actividades intensas de forma repetida e prolongada 

depende do nível de reservas e da disponibilidade de HC. 

Os HC utilizados durante o jogo parecem ser originários das reservas 

intramusculares de glicogénio, mas também da glicose sanguínea e glicogénio 

hepático. O investigador dinamarquês Jens Bangsbo (1993; 1994b) registou 

valores de concentração da glicose sanguínea mais elevados durante o jogo do 

que em repouso. Casos de hipoglicemia parecem ser raros durante o jogo, não 

tendo sido encontrados valores inferiores a 4mmol/l num estudo efectuado com 

atletas dinamarqueses (Ekblom, 1986; Bangsbo, 1993). Portanto, sugere-se 

que o fígado liberta glicose em quantidade suficiente durante o jogo para 

compensar a captação aumentada de glicose a nível muscular. 

O metabolismo lipídico é, igualmente, activado durante os jogos de futebol. 

Bangsbo, (1993) relata o incremento das concentrações sanguíneas de AGL 

com o decorrer do jogo, em especial na sua parte final. 

As concentrações de AGL encontradas no sangue reflectem as diferenças 

entre a sua captação pelos tecidos e a sua libertação a partir do tecido 

adiposo. Uma diminuição da densidade e da intensidade nas actividades 
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desenvolvidas na 2a parte, como consequência do incremento das pausas e 

das diminuições da velocidade e da força, determinará um maior fluxo 

sanguíneo no tecido adiposo, com uma captação aumentada de AGL. Por 

outro lado, a estimulação da lipólise está associada ao aumento das 

concentrações de catecolaminas circulantes e ao decréscimo dos níveis de 

insulina (Holloszy, 1990; Turcotte et al, 1995; Holloszy et ai., 1998). Este 

padrão da resposta hormonal pode reflectir a progressiva deplecção de 

glicogénio e a crescente mobilização de AGL para a parte final do jogo. 

No entanto, as concentrações de glicerol apenas registaram ligeiros 

incrementos, supondo-se a sua captação por diversos tecidos, nomeadamente 

pelo tecido hepático. Desta forma, o glicerol parece ser um importante 

percursor da gliconeogénese durante o jogo. É igualmente provável a 

ocorrência da lipólise intramuscular, porém a contribuição total dos lípidos para 

o metabolismo energético parece não exceder os 20% (Bangsbo, 1994b; Reilly, 

1997). 

Do atrás exposto, conclui-se que os atletas bem treinados em resistência, 

nomeadamente através de programas de treino aeróbio, mas também através 

de treino curto e intenso do tipo anaeróbio, possuem uma melhor prestação 

durante o jogo, visto poderem manter uma capacidade de trabalho mais 

elevada e com menores decréscimos de intensidade (Soares, 1993; Reilly, 

1997). De igual forma, durante períodos menos intensos, os atletas estarão 

mais aptos para uma mais rápida recuperação das actividades intensas 

realizadas precedentemente. 

O perfil funcional e fisiológico dos jogadores de futebol tem também sido 

objecto de alargada investigação. No que diz respeito aos jogadores de elite, 

Shephard (1999) sumaria algumas das características mais importantes. 

Assim, os jogadores de futebol de bom nível parecem atingir as suas plenas 

potencialidades entre os 24-27 anos de idade. Porém, os guarda-redes 

parecem ter carreiras mais longas do que os restantes jogadores. A altura 

média do jogador de futebol nas ligas italiana e alemã é de 1.83 cm, parecendo 

existir uma tendência para o recrutamento de jogadores de estatura mais 

elevada no anos mais recentes. Contudo, quando se compara esta 

característica dimensional entre diferentes posições/funções dos jogadores no 
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jogo, os defesas centrais e os guarda-redes são aqueles que apresentam 

estaturas mais elevadas (Reilly, 1994b). 

No que diz respeito ao peso, os valores médios situam-se entre os 75-80 Kg, 

dos quais a percentagem de gordura durante o período competitivo não 

excederá os 10%. Porém, após períodos de destreino valores até 20% podem 

ocorrer (Reilly, 1994b; Coen et ai., 1998; Shephard, 1999). Os guarda-redes 

são, no entanto, mais pesados e possuem uma percentagem de gordura mais 

elevada que os restantes jogadores (Davis et ai., 1992). 

O VO2 máx. expressando a potência aeróbia máxima é frequentemente 

utilizado como um indicador da resistência aeróbia. Valores entre 52-65 

ml/Kg/min. têm sido registados em jogadores de futebol (ver Quadro 5). 

Quadro 5 - Valores médios para o V 0 2 máx. (ml/Kg/min.) obtidos em diferentes estudos 

(adaptado de Tumilty, 1993; Bangsbo, 1993). 

Def. 
Referência Amostra Equipa G-R Méd. Avç. 

Lat. Ctrl. 

Cochrane e Pyke 

(1976) 
Sei. Nac. Australiana - 54.7 56.8 57.2 55.0 

Raven ef a/. 

(1976) 
Equipa Americana - 53.7 59.3 56.1 59.6 

Reilly e Thomas 

(1976) 
Equipa I Div. Inglesa 66 

Ekblom 

(1986) 
Equipa elite Sueca 61 

Nowacki et ai. Sei. Nac. Alemã 
62.7 

(1988) (1981) 
62.7 

Faina et ai. 

(1988) 
Jog. Liga profissional 58.9 59.0 61.2 55.4 

Puga ef ai. 

(1991) 
Jog. 1a Div. Portugal 52.7 62.1 54.8 61.9 60.6 

Green* Jog. Liga Australiana 53.12 57.3 59.3 57.5 

Matkovic et ai. 

(1993) 
Jog. elite Croatas 52.0 

Bangsbo 

1993 
Jog. elite Dinamarca 60.5 61.9 56.4 62.4 60.2 

* dados não publicados (cit. Tumilty, 1993) 

(G-R) guarda-redes (Def.) defesas (Lat.) defesas laerais (Ctrl.) defesas centrais (Avç.) avançados 

22 



As diferenças entre jogadores de diferentes posições são equivalentes às 

obtidas para as distâncias percorridas em jogo. Os médios e os defesas 

laterais, apresentaram diferenças significativas relativamente às restantes 

posições nos estudos realizados por Puga et ai. (1991) e Bangsbo (1993). 

O estudo da estrutura e função muscular permitiu encontrar 50-60% de fibras 

rápidas, do tipo II, no músculo vasto externo, que é considerado bastante 

importante para a acção de remate (Montanari et ai., 1990). Contudo, um 

estudo estrutural ao nível dos gémeos, grupo muscular decisivo e importante 

na locomoção, revelou uma distribuição diferente. De facto, 56% das fibras são 

do tipo I, lentas, 40% do tipo lia e apenas 4% do tipo Mb (Bangsbo e Mizuno, 

1988). 

Os saltos, travagens, mudanças de direcção, tackles, a estabilização de 

diferentes segmentos para manter o equilíbrio fazem apelo ao desenvolvimento 

da força e ao fortalecimento muscular. Por isso, de uma forma geral, os 

futebolistas apresentam níveis de força e de desenvolvimento muscular 

superiores aos dos corredores de fundo nos seguintes grupos musculares: 

quadrícipede, isquio-tibiais, tricípede sural, flexores da anca, e ainda, nos 

flexores e extensores plantares (Williams e Singh, 1997). 

De facto, em futebolistas, a força muscular dos membros inferiores parece ser 

suficientemente desenvolvida. O torque máximo dos flexores da anca bem 

como dos extensores e flexores do joelho pode ter influência na velocidade da 

bola, como ficou demonstrado em estudos correlacionais que utilizaram a 

avaliação isocinética da função muscular e a electromiografia (Cabri et ai., 

1988; De Proft et ai., 1988; Narici et ai, 1988). 

Estudos realizados avaliando diferenças bilaterais de força (Capranica et ai., 

1992; Magalhães et ai., 1999) mostraram não existirem diferenças acentuadas 

entre o lado dominante e o lado não dominante, pese embora no estudo de 

Magalhães et ai. (1999) a diferença ser ligeiramente superior a 10%, valor 

considerado como limiar de desequilíbrio (Calmeis e Minaire, 1995). Porém, o 

facto de muitas das habilidades essenciais do futebol serem realizadas 

predominantemente com um dos membros, poderá explicar a diferença. 

Também a razão de força entre os flexores/extensores do joelho tem sido 

objecto de atenção, dada a sua importância para a manutenção da estabilidade 
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do joelho e a prevenção de lesões musculares. Magalhães et ai. (1999) 

encontraram valores médios de cerca 56% em atletas que se treinavam 

regularmente. 

Finalmente, refira-se que os jogadores de futebol possuem campos visuais 

mais elevados que sujeitos sedentários, fundamentalmente por alargamento da 

visão periférica (Shephard, 1999). 

i.3.2 Basquetebol 

Os estudos tendo como objecto a actividade funcional e as exigências 

fisiológicas durante o jogo de basquetebol são menos numerosos dos que os 

publicados para o futebol. Para o registo da actividade funcional durante o jogo, 

têm sido utilizadas metodologias semelhantes às utilizadas no futebol. 

O jogo de Basquetebol tem uma duração útil de 40 minutos divididos em duas 

partes de 20 minutos. Períodos adicionais de 5 minutos podem ser jogados em 

caso de nenhumas das equipas alcançar um resultado que a eleja vencedora 

do encontro. Contudo, durante o jogo ocorrem paragens com interrupção de 

contagem de tempo (descontos de tempo, substituições, situações de lance 

livre, situações de bola fora, etc.), pelo que a duração de um jogo pode variar 

entre 75 a 90 minutos (Mclnnes et ai., 1995). 

O estudo da distribuição dos tempos de jogo em que a bola está "viva" 

(situação de jogo em que a bola se encontra jogável com contagem de tempo 

pelo cronometrista do jogo), ou se encontra na situação de "bola morta" (pausa 

que determina a interrupção da cronometragem do tempo útil de jogo) revelou 

que os tempos de acção mais frequentes têm uma duração até 20 segundos, 

seguindo-se-lhe os tempos de acção de 21-40 e 41-60 segundos, 

respectivamente. Para os tempos de pausa foi encontrado um padrão idêntico 

(ver Figura 2). Contudo, a alternância entre o tempo de acção de uma certa 

duração e o tempo de pausa com qualquer um dos intervalos de duração 

considerados é aleatório. Isto é, a um tempo de acção ou de pausa de, por 

exemplo, 20 segundos de duração, pode seguir-se-lhe um tempo de pausa ou 

de acção com qualquer um dos intervalos considerados, pese embora a maior 

frequência do intervalo seja de 0-20 segundos. 
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Durante o jogo cada atleta realiza, em média, cerca de 1000 actividades 

diferentes, sendo a duração média de cada uma delas de 3 segundos (Mclnnes 

et ai., 1995). Actividades como os saltos, deslizamentos defensivos ou sprints 

podem, em muitos casos, ter durações inferiores a 2 segundos ou mesmo 

inferiores a 1 segundo. 

a) Tempo de acção b) Tempo de pausa 

%30 

Fig. 2 - Valores médios dos tempos de acção e de pausa de diferentes estudos (adaptado de 

Colli e Faina, 1985; Moreno, 1988; Brandão, 1991; Janeira, 1994). 

Nos diversos estudos efectuados durante jogos de basquetebol, as distâncias 

médias percorridas variaram entre 3400 a 6000 metros (ver Quadro 6). Porém, 

não se conhecem estudos em que se tenha analisado a distância percorrida 

em cada uma das partes do jogo. 

Quadro 6 - Distância médias percorridas (m) durante o jogo. 

Referência Amostra Distância (m) 

Gradowska(1972) Sei. Nac. Polónia 3809 

KonzageFrey (1973) Sel. Nac. ex- URSS e ex-RDA 4480 

Cohen (1980) Jogadores 1a Div. França = 3400 

Collie Faina (1985) Jogadores 1a Div. Itália 3475 

Riera(1986) Jogadores 1a Div. Espanha 5711 

Moreno (1988) Jogadores 1a Div. Espanha 5763 

Brandão (1991) Jogadores cadetes Portugal 5985 

Janeira (1994) Jogadores 1a Div. Portugal 4953 
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A análise da distância percorrida por jogadores de diferentes posições/funções 

(Quadro 7), revela, por um lado, não existirem diferenças significativas entre 

elas e, por outro, a dificuldade em hierarquizar as diferentes posições, face à 

variabilidade dos resultados verificada nos diferentes estudos. É provável, 

também, que aspectos relacionados com a estratégia do jogo e a sua evolução 

ditem, ao longo do tempo, alterações da acção dos jogadores, com 

consequências na distância total percorrida. 

Quadro 7 - Distâncias médias percorridas no jogo por atletas de 

diferentes posições (adaptado de Janeira, 1994). 

Referência 
Bases 

Posição 

Extremos Postes 

Gradowska(1972) 3662 3522 3949 

Cohen (1980) 3017 3171 3956 

Riera(1986) 5913 5655 5567 

Moreno (1988) 6104 5632 5552 

Janeira (1994) 5131 4949 4777 

A categorização da intensidade dos deslocamentos realizados durante o jogo 

tem sido objecto de análise nos estudos efectuados em basquetebol. Mas, 

também aqui, as comparações dos resultados são algo difíceis, dadas as 

diferenças de metodologia utilizadas. 

Quadro 8 - Distâncias médias percorridas em cada uma das categorias de intensidade e 

percentagens em relação à distância total percorrida (entre parêntesis). 

Intensidade dos deslocamentos* 
Referência 

Passo Lento Moderado Rápido 

Riera(1986) 814 
(14.4) 

3052 
(53.5) 

1568 
(27.5) 

265 
(4.6) 

Moreno (1988) 828 
(14.4) 

3091 
(53.6) 

1577 
(27.4) 

267 
(4.6) 

Janeira (1994) 1838 
(37.1) 

1902 
(38.4) 

734 
(14.8) 

478 
(9.7) 

* passo (até 1 m/seg.) lento (entre 1-3 m/seg.) moderado (3-5 m/seg.) rápido (> 5 m/seg.) 
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Tomando como referência três estudos que utilizaram metodologias idênticas e 

amostras de níveis competitivos equivalentes (Riera, 1986; Moreno, 1988; 

Janeira, 1994), foi possível verificar que os deslocamentos de baixa 

intensidade, essencialmente lentos, são os que representam a maior 

percentagem relativamente à distância total percorrida (ver Quadro 8 e Figura 

3). 
O mesmo tipo de resultados foram registados noutro estudo (Mclnnes et ai., 

1995). Contudo, o número de categorias considerado foi diferente, em maior 

número, uma vez que se contabilizaram os deslizamentos defensivos a 

diferentes intensidades, bem como os deslocamentos laterais e à retaguarda. 

Por outro lado, realizou-se a distinção entre os deslocamentos realizados 

durante as fases do jogo em que a bola estava "viva" ou "morta". 

■ Riera, 1986 □ Moreno, 1988 □ Janeira, 1944 

60 

50 

40 

% 30 -

20 

10 

0 
passo lento moderado rápido 

Fig. 3 - Frequências relativas dos diversos tipos de deslocamento em 
relação à distância total percorrida no jogo. 

Mclnnes et ai. (1995) registaram um valor médio de 105±52 sprints por jogo 

(amplitude: 43-174), o que representava a realização de uma actividade de alta 

intensidade a intervalos de tempo útil de jogo de 21 segundos. A duração 

média dos deslocamentos de alta intensidade é de 1.7 segundos, mas a 

amplitude varia entre 1-4 segundos (MacLean, 1984; Mclnnes er a/., 1995). De 

notar, ainda, que o sprint em basquetebol consiste em rápidas acelerações 
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seguidas de desaceleração sendo que, raramente, os jogadores atingem a 

velocidade máxima. Esta componente do jogo é considerada de elevada 

exigência do ponto de vista energético e neuromuscular, contribuindo 

substancialmente para a fadiga (Soares, 1993; Mclnnes, 1995; Mercer et al., 

1998; Gleeson et ai., 1998). 

No estudo de Mclnnes et ai. (1995), em 65% do tempo útil de jogo, os atletas 

estão envolvidos em actividades de intensidade superior à dos deslocamentos 

a passo, enquanto em 15% desse tempo desenvolvem actividades de alta 

intensidade (onde se incluem sprints, saltos, deslizamentos 

defensivos/deslocamentos laterais ou à retaguarda). Como refere o autor, 

apesar destes valores serem ligeiramente superiores aos descritos para o 

futebol (Bangsbo era/., 1991), torna-se igualmente evidente que a maior 

percentagem do tempo de jogo é passado em actividades de intensidade 

moderada e de natureza aeróbia. 

Outras acções de grande exigência realizadas durante o jogo são os saltos. 

Diversos autores descreveram o número total de saltos realizados por jogo 

(Gradowska, 1972; Araújo, 1982; Colli e Faina, 1985; Moreno, 1988; Brandão, 

1991; Janeira, 1994; Mclnnes et ai., 1995), registando frequências que 

variaram entre os 91 e 196 saltos. No entanto, o número médio de saltos por 

jogador varia entre 24-46 saltos. Por posição específica os postes realizam 

mais saltos que os extremos e estes, por sua vez, mais que os bases. 

Janeira (1994) observou, igualmente, as mudanças de direcção, tendo 

registado um valor médio de 176 mudanças de direcção por jogo. 

De todos os estudos analisados, não temos informação, para qualquer das 

variáveis consideradas, das diferenças de actividade entre as duas partes do 

jogo. 

As exigências fisiológicas colocadas pelo jogo traduzem-se por um dispêndio 

energético calculado em 64.5KJ min"1 para um atleta com um peso corporal de 

70 Kg (Seliger, 1968). Esta estimativa baseou-se nos valores de consumo de 

O2 e na FC registada durante o jogo. 

A FC média durante um jogo de basquetebol aproxima-se do valor de 170 bpm 

(Quadro 9). 
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O estudo realizado por Mclnnes et ai. (1995), em jogadores profissionais 

australianos, revelou que em 25% do tempo de jogo em que a bola se 

considera "viva" os atletas registavam uma FC igual ou inferior a 85% da FC 

máxima, em 60% desse tempo entre 85-95% da FC máxima e em 15% do 

tempo a mais de 95% da FC máxima. 

Nos estudos de Cohen (1980) e Janeira (1994) foram determinadas as FC 

médias em cada uma das partes do jogo. Os dois autores verificaram 

decréscimos dos valores médios da 1a para a 2a parte de 8 e 3 bpm, 

respectivamente. Nos dois casos as diferenças são estatisticamente 

significativas. 

Quadro 9 - Frequência cardíaca média, amplitude e percentagem da FC máxima registadas 

em basquetebolistas durante o jogo. 

FC média (bpm) 
Referência Amostra amplitude 

1a parte 2a Parte 

%FC 
máx.* 

150-208 

Kerr 
1968 

^ e y e f a A Jog. Univ. EUA 151,190 

Cohen 
1980 
Colli e Faina, 
1985 
Buteau, 
1987 
Buteau ef a/. 
1987 
Janeira 
1994 
Mclnnes 
1995 

Jog. Univ. EUA 169 

Jog. Univ. EUA 

Jog. 1a Div. França 165 157 

Jog. 1a Div. Itália 172 

Jog. Cadetes França 174 

Jog. Juniores França 170 

Jog. 1a Div. Portugal 168 165 

Jog. NBL Austrália 168 

141-174 

83 

82 

87 

89 

FC máx. determinada laboratorialmente em exercício máximo realizado em tapete rolante. 

Mclnnes et ai. (1995) não estimaram o VO2 com base nos valores da FC 

registados durante o jogo, utilizando o argumento da FC aumentar de forma 

desproporcional ao consumo durante o exercício intermitente. Porém, 

MacLaren (1990), baseando-se em resultados reportados por Seliger (1968) 

estima que em basquetebol o consumo médio de O2 seja aproximadamente de 

70%doVO2máx.. 
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A avaliação das concentrações sanguíneas de La, como indicador da 

actividade do metabolismo anaeróbio, foi, também, utilizada nos estudos 

aplicados ao basquetebol. Dadas as semelhanças da actividade externa, as 

limitações ao uso deste indicador e os cuidados a ter na apreciação e 

interpretação dos resultados foram já referidos na secção referente ao futebol. 

No Quadro 10 encontram-se os resultados relativos à avaliação das 

concentrações sanguíneas de lactato durante o jogo, em diferentes estudos. 

Em qualquer dos estudos foram efectuadas mais do que uma recolha de 

sangue. Colli (1983) efectuou 3 recolhas de sangue em 3 momentos distintos 

do jogo. Buteau (1987), Buteau et ai. (1987) e Janeira (1994), efectuaram 

recolhas a intervalos de 5 minutos durante cada uma das partes do jogo; 

Mclnnes (1995), realizou a colecta do sangue em cada um dos "quartos" do 

jogo distribuídas da seguinte forma: 12 no 1o quarto, 9 no 2o, 7 no 3o e 8 no 

último "quarto". 

Quadro 10 - Concentrações médias de lactato sanguíneo e amplitude, durante o jogo de 

basquetebol. 

Lactato (mmol/l) 
Referência n 

1a + 2a parte 1a parte 2a parte amplitude 

1.5-7.2 

5.6 ±2.3 3.5 ±0.9 2.0-9.3 

4.6 ±1.6 2.6 ±0.8 1.9-7.2 

3.4 ±0.5 2.3 ±1.0 1.0-9.0 

2.0-13.2 

* estudo realizado com jogadores cadetes. 
** estudo realizado com atletas juniores. 
# número de atletas não especificado; contudo especifica o número de colheitas realizadas (36). 

Da leitura do Quadro, constata-se a variabilidade dos valores médios de 

concentração de lactato sanguíneo registados nos estudos considerados. Os 

Colli 
(1983) 
Buteau* 
(1987) 
Buteau et ai.** 
(1987) 

Janeira 
(1994) 
Mclnnes et al. # 

(1995) 

9 4,2 ± 2.0 

3 4.5 ±1.9 

6 3.6 ±1.6 

64 

n.e. 6.8 2.8 
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valores médios encontrados não são muito elevados, mas, se considerarmos 

as amplitudes, fica a sensação de que os valores dependerão sempre da 

actividade precedentemente realizada. 

Para além disso, e como já afirmamos, sabendo-se que parte do lactato 

produzido é metabolizado quer nos músculos activos, quer ainda noutros 

tecidos não activos (Lindinger et ai., 1995) e que a realização de actividades 

menos intensas aumenta a taxa de remoção de lactato mas não a sua 

libertação para o sangue (Bangsbo e Saltin, 1993; Bangsbo et ai., 1994; 

Bangsbo et ai., 1997), então as concentrações de lactato no sangue não 

reflectem a quantidade de lactato produzido no músculo. O registo da 

actividade funcional e da FC demonstra que actividades muito intensas 

ocorrem, frequentemente, durante o jogo. Seria, então, de esperar 

concentrações elevadas de lactato, mas limitações de ordem metodológica 

impediram, provavelmente, o seu registo. Em todo o caso, não serão de excluir 

como factores influenciadores dos resultados as diferenças de nível dos atletas 

que constituem as amostras, bem como as diferenças estratégicas e do estilo 

de jogo (Grosgeorge, 1990). 

Podemos igualmente verificar que, tal como para o futebol, os valores médios 

registados na 1a parte são superiores aos da segunda. Este facto parece poder 

associar-se à maior intensidade do jogo durante a primeira parte, com 

consequente diminuição das reservas de glicogénio. 

Tomando em conta a actividade funcional desenvolvida pelos atletas, os 

valores médios de VO2 estimados durante o jogo, a FC e, finalmente, a 

concentração sanguínea de lactato poderá dizer-se que o basquetebol é uma 

modalidade com uma forte componente aeróbia, mas que nas fases intensas a 

prestação é igualmente influenciada pelo bom desempenho do metabolismo 

anaeróbio. 

Contudo, não conhecemos para o basquetebol nenhum estudo que, com base 

em marcadores bioquímicos, tenha avaliado os diferentes tipos de metabolismo 

durante o jogo. 

Por outro lado, estudos sobre o perfil antropométrico e funcional dos 

basquetebolistas são relativamente abundantes. 
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Um basquetebolista de elite atinge a sua maturidade como atleta entre os 23 e 

os 28 anos de idade, mas a sua carreira a níveis elevados pode prolongar-se 

até idades mais avançadas, havendo atletas de elevado nível com cerca de 35 

ou mais anos de idade (Graça et ai., 1991). 

O estudos das dimensões lineares e de massa revelam que os 

basquetebolistas apresentam alturas médias variando entre 178-214 cm, um 

peso médio de 78-109 Kg, variando os valores médios de massa magra e 

massa gorda entre 60-107 Kg e 7-20%, respectivamente (Whiters et ai., 1977; 

Parr et ai., 1978; Vaccaro et ai., 1980; Soares et ai., 1986; Janeira, 1994). 

Naturalmente que a amplitude das médias expressa diferenças dimensionais e 

somáticas acentuadas dos diferentes jogadores, constituindo este facto uma 

particularidade da modalidade, já que existe uma marcada relação entre a 

posição/função desempenhada no jogo e as características antropométricas. 

Os jogadores que actuam na função de poste são mais altos e mais pesados 

do que os extremos e os bases. No que diz respeito à composição corporal, 

com a excepção do estudo de Janeira (1994) sobre uma amostra de jogadores 

do campeonato nacional 1a divisão de Portugal, não existem valores 

discrepantes nos diversos estudos efectuados. De facto, em relação à 

percentagem de massa gorda (MG), os atletas avaliados por Janeira (1994) 

apresentam um valor médio superior 3%, enquanto a massa magra (MM) 

representava um peso semelhante aos dos atletas de outros estudos. 

A potência aeróbia máxima expressa pelo VO2 máx. determinado em 

laboratório, é entre as características fisiológicas dos atletas, um dos 

indicadores bastante estudados em basquetebolistas. Resultados de diversos 

estudos são apresentados no Quadro 11. 

Os valores médios descritos variam entre cerca de 50-60 ml/Kg/min.. Esta 

amplitude pode considerar-se relativamente elevada. Porém, diferenças dos 

protocolos de avaliação e dos ergómetros utilizados podem explicar, em parte, 

essa variabilidade. O facto de os protocolos serem efectuados com durações 

de patamares diferentes ou inclinações diferentes pode influenciar o resultado 

final (Astrand e Rodahl, 1986). Também diferenças no ergómetro utilizado 

fazem variar o resultado. Davis (1995) refere que os resultados obtidos em 

ciclo-ergómetro são cerca de 10% mais baixos do que os registados em tapete 
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rolante. Em todo o caso, dados normativos publicados por Ástrand e Rodahl 

(1986) indicam como valor médio para basquetebolistas 60 ml/Kg/min., o que 

parece ser confirmado em vários dos estudos apresentados. 

Quadro 11 - Basquetebol: valores médios do V02 máx. em equipas de basquetebol e atletas 

basquetebolistas por postos específicos (adaptado de Janeira, 1994 e Bonafonte, 1998). 

VO2 máx. (ml/Kg/min) 

Autor Equipa/Jogadores Média ± dp 

Equipa 
Bases Extremos Postes 

Pamat ef ai. 

(1975) 
Sel. ex-URSS 55.3 ±1.8* - -

Cabrera et a/. 

(1977) 
Porto Rico 50.4 ± 5.7* - -

Withers et ai. 

(1977) 
Austrália 58.5 ±6 .1 * * 59.8 ±7 .5 57.5 ±5 .7 

Verma et ai. 

(1978) 
Sei. Nac. India 54.4 ± 3.9* - -

Vaccaro ef ai. 

(1980) 
NCAA 59.3 ± 6.6** 60.6 ±7 .0 59.3 ±8 .2 56.2 ±1.1 

Soares ef ai. 

(1986) 
Sel. Nac.Brasil 63.6 ± 8.8* 74.4 ± 6.8 59.9 ±5 .1 59.7 ±6.9 

Dal Monte ef ai. 

(1987) 
Itália 54.8 ± 5.2** - -

Hãkkinen 

(1988) 
Finlândia 53.4 ± 3.6** - -

Aragonês 

(1989) 
Espanha 57.1 ±5 .1 * * 

Layus et a/. 

(1990) 
Espanha 57.6 ± 5.4** - -

Jousselin; Legros 

(1990) 
Sei. Nac. França 60.4 ± 0.2** - -

Rabadanm et ai. 

(1991) 
Espanha 52.6 ±1.5** - -

Mclnnes ef ai. 

(1995) 
Austrália (NBL) 60.7 ± 8.6** 65.5 ±4 .4 57.8 ±9 .5 

* ciclo-ergómetro ** tapete rolante 

As diferenças da potência aeróbia máxima em jogadores de diferentes 

posições apenas parece manifestar-se, de forma significativa, entre bases e 
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postes. Os extremos são jogadores que podem ter um perfil de actividade 

próximo das funções do base, integrando também algum do trabalho realizado 

pelos postes. Este facto origina que os valores do desvio padrão sejam dos 

mais elevados, apesar do valor médio não ser significativamente diferente do 

dos bases, e alguns autores, os integrarem juntamente com os postes (como 

por exemplo Mclnnes, 1995). Contudo, num estudo realizado em Portugal, com 

basquetebolistas de elite (Janeira, 1994), os extremos apresentaram os valores 

mais elevados (extremos: 48.9; bases: 45.9; postes: 44.8) para a potência 

aeróbia máxima. Para além dos valores serem substancialmente mais baixos 

do que os descritos noutros estudos, a diferença na hierarquia parece traduzir 

uma especificidade do basquetebol nacional no momento em que os extremos 

eram, na realidade, mais segundos bases do que verdadeiramente extremos 

ou extremos/postes. 

As acções de jogo no basquetebol exigem uma apreciável capacidade de 

força. Saltos, mudanças de direcção ou sentido, travagens, acelerações e 

ainda algumas acções técnicas como, por exemplo, os bloqueios ou o jogo de 

1x1 em áreas próximas do cesto são exemplos dessas acções. 

Zakas et ai. (1995) avaliaram os torques máximos dos extensores e flexores do 

joelho em basquetebolistas de diferentes níveis, a velocidades angulares de 

607sege 1807seg. 

A 1807seg os valores de força máxima produzida pelo quadricípede e isquio-

tibiais eram de 194.5±28Nm e 146.9± 25.6 Nm. À velocidade de 607seg os 

valores obtidos naturalmente aumentaram, sendo de 313.5±37.2Nm vs. 

209±18.5Nm (quadricípede vs. isquio-tibiais). Porém, lamentavelmente, este 

autor não indica a que membro se referem estes valores, dominante ou não 

dominante, nem tão pouco esclarece se os resultados são o valor médio dos 

dois membros ou respeitam só a um deles. A razão entre os torques máximos 

dos flexores e extensores, para a mesma amostra, é de 71.2±6.4 % e 76±9.1% 

a respectivamente 607seg e 1807seg, mas, também aqui, o mesmo tipo de 

observação anteriormente feita para os torques máximos se repete. Por outro 

lado, os resultados da relação da força dos flexores e extensores são mais 

elevados do que aqueles encontrados noutros estudos com atletas de outras 

modalidades. Isto poderá ficar a dever-se à especificidade da actividade ou, 
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também, a um problema metodológico, já que o autor não refere se nos 

resultados foi introduzida a correcção para anular o efeito da força gravítica, 

habitualmente considerada fundamental na avaliação isocinética da força 

(Perrin, 1993). 

Em todo o caso, neste estudo, os atletas dos níveis mais elevados 

apresentaram sempre resultados melhores do que os de níveis mais baixos. 

A impulsão vertical de basquetebolistas medida em plataformas de força 

apresenta valores médios no squat jump que variam entre 39-41 cm, enquanto 

no counter-movement jump variam ente 40-43 cm (Hákkinen, 1991; Janeira et 

ai., 1991; Bosco, (sd); Janeira, 1994). Os valores encontrados nos 

basquetebolistas são superiores aos encontrados em futebolistas e 

andebolistas, mas inferiores aos dos voleibolistas (para ref.'s ver Janeira, 

1994). 

Os jogadores de basquetebol possuem igualmente uma apreciável capacidade 

de processamento de informação, decisão e reacção complexa (para ref s ver 

Tavares, 1993). 

I.3.3. Voleibol 

O voleibol é um jogo desportivo colectivo que relativamente a outras 

modalidades deste grupo de desportos não se caracteriza pelo contacto directo 

entre opositores, havendo uma separação física de territórios. Por outro lado, 

esta modalidade é considerada um jogo de sustentação e com limitações 

relativamente à conservação da posse da bola. 

A duração de um jogo não é limitada por um qualquer tempo determinado 

regulamentarmente, mas sim por um sistema de pontuação que fixa um valor 

para que se possa verificar a sua conclusão. Um jogo realiza-se então em 3-5 

sets, terminando cada sei quando uma das equipas atinge 25 pontos. 

A duração média dos jogos e também dos sets em diversas competições é 

apresentada no Quadro 12. 

Da leitura do Quadro 12 podemos dizer que a duração de um jogo de voleibol é 

de aproximadamente 90 minutos. Porém, temos que referir que os resultados 
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apresentados no Quadro 12 se reportam à análise de competições que 

ocorreram antes da última alteração regulamentar ao sistema de pontuação. 

O estudo de Oliveira et ai. (1999) realizou-se após esta alteração, contudo o 

jogo observado foi um jogo treino da selecção nacional de juniores, pese 

embora se tenham respeitado no essencial as condições regulamentares do 

jogo. A alteração recente das regras ao sistema de pontuação visava 

exactamente o encurtamento da duração do jogo. Assim, os resultados 

apresentados no último estudo referido parecem ir ao encontro desta 

pretensão, embora mais observações tenham que ser realizadas, sobretudo 

em jogos oficiais. 

Quadro 12 - Duração média do jogo e dos sets em voleibol (adaptado de Wielki, 1978; Ejam 

eJinoch, 1991; Oliveira eia/., 1999). 

Competição / Referência Duração jogo (min : seg) Duração set (min : seg) 

25:30 

23:45 

22:34 

25:29 

28:00 

26: 17 

24:07 

14:25 

*Jogo de preparação em treino 

Em todo o caso, pode-se afirmar que o jogo de voleibol representa uma 

actividade de duração prolongada. Mas se isto é verdadeiro, também não 

podemos deixar de acentuar a sua natureza intermitente, já que este jogo se 

disputa em sets cuja duração média varia aproximadamente entre 14-28 

minutos, com intervalos de 2 minutos entre eles. Porém, durante os sets 

contabilizaram-se paragens do jogo que duravam entre 13.3 a 14.2 segundos 

Jogos Olímpicos 1972 94:48 

Camp, do Mundo 1974 84:58 

Jogos Olímpicos 1976 84:02 

Jogos Olímpicos 1984 88:45 

Camp, do Mundo 1986 95:38 

Camp, do Mundo 1990 95:32 

Dyba,1982 90:00 

Viitassalo, 1991 108:50 

Oliveira ef a/., 1999** 80:57 
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(Dyba, 1982; Viitassalo et al., 1987). As acções de jogo têm uma duração 

média que varia de 4 a 8.6 segundos. Então, a densidade da actividade 

durante os sets é da ordem de 1:1.6 a 1:2.2 (Dyba, 1982; Viitassalo et ai., 

1987). 

Durante o jogo realizam-se actividades de diferentes intensidades. No entanto, 

actividades de alta intensidade ocorrem com intervalos de tempo diferentes em 

função da posição do jogador no campo (zona de ataque ou de defesa). Assim, 

quando na zona de ataque os atletas desenvolvem acções de alta intensidade 

a intervalos de tempo que variam de 24.3 a 25.8 segundos. Quando na zona 

defensiva, a realização de actividades de alta intensidade ocorre a intervalos 

de tempo mais dilatados: de 41.7 a 48.1 segundos. Com base nas durações 

dos jogos e na duração e frequência das acções de alta intensidade, MacLaren 

(1990) estima que apenas 45.2% da duração total de um jogo é de facto tempo 

útil de jogo e 22.6% do tempo total é passado em actividades de alta 

intensidade. Este mesmo autor, com base nas observações de Baacke (1981) 

durante o campeonato do mundo de 1978 e nos Jogos Olímpicos de Moscovo 

(1980), estima que, do tempo passado em actividades de alta intensidade, de 

39.5 a 78.9% é passado na realização de saltos de bloco ou para remate pelos 

atacantes, enquanto os distribuidores gastam apenas em 18.4 a 44.7%. Deste 

modo, a actividade intensa dos voleibolistas é representada sobretudo pelos 

saltos. 

As exigências fisiológicas do jogo de voleibol têm sido estudadas com base no 

registo da FC, VO2, concentrações sanguíneas de lactato e utilização de 

substratos energéticos. 

Os valores médios da FC durante o jogo variam entre 127 bpm a 149 bpm 

(Dyba, 1982; Viitassalo et ai., 1987; Laconi era/, 1997; Oliveira et ai., 1999). A 

FC tem no entanto um comportamento variável em função da forma como se 

desenrola a actividade dos jogadores. Dyba (1982) destaca a relação entre o 

valor da FC e o número de acções consecutivas na rede. Quanto maior o seu 

número mais elevada é a FC (141 bpm em 0 acções na rede vs. 151 bpm em 5 

ou mais acções à rede). A variação nos valores médios da FC pode ser 

registada em função da posição dos jogadores no campo imposta pelas 

rotações. Assim, Dyba (1982) e Laconi et ai. (1997) encontraram valores mais 
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elevados da FC nos jogadores que se encontravam na zona de ataque (Dyba, 

1982: 146bpm; Laconi et ai.: e 149 bpm), do que quando jogavam na zona 

defensiva (Dyba, 1982: 141bpm; Laconi et ai.: e 135 bpm). Por função, a FC é 

mais elevada nos distribuidores do que nos atacantes (150 vs. 143 bpm). 

Em dois estudos (Seliger, 1968; Laconi et ai., 1997) foi avaliado o consumo de 

O2 durante o jogo. Apesar de os instrumentos para a avaliação serem distintos, 

Seliger (1968) utilizou o saco de Douglas e Laconi et ai. (1997) utilizaram a 

telemetria modelo K2 (Cosmed), os valores médios encontrados não foram 

muito diferentes (22ml/kg/min. vs. 23.1 ml/kg/min). Para além disso Laconi et 

ai. (1997) distinguiu os consumos durante as fases em que os atletas se 

encontravam na rede ou na zona defensiva. Os valores encontrados na fase 

defensiva foram inferiores em 4.2 ml/Kg/min aos registados na rede. 

Com base na avaliação durante o jogo, e também de avaliações prévias em 

laboratório, estimou-se que o consumo de O2 durante o jogo representaria 

aproximadamente 50-55% do VO2 máx. e que 24% da duração do jogo era 

realizada acima do limiar anaeróbio (Dyba, 1982; MacLaren, 1990; Laconi et 

ai., 1997). Contudo, se atentarmos nos resultados apresentados por Viitassalo 

et ai. (1987) verificamos que face aos valores do VO2 máx. e do limiar 

anaeróbio determinados laboratorialmente (V02 máx.: 56.8 ml/Kg/min.; limiar 

anaeróbio: 44.1 ml/Kg/min. a 165.6 bpm), então teremos que concluir que o 

jogo decorre com intensidades médias, avaliadas pelo consumo de O2, 

sensivelmente equivalentes a 40.5% do VC^máx.. Aliás, estes autores 

finlandeses referem mesmo que alguns dos jogos e treinos avaliados decorriam 

com intensidade abaixo do limiar anaeróbio. 

As concentrações de lactato medidas após jogos de voleibol mostraram 

concentrações entre 2 - 3.6 mmol/l (Dyba, 1982; Vitassalo et ai., 1987). Tais 

concentrações não são muito elevadas. Isto poderia indicar que a partipação 

da glicólise anaeróbia não é muito importante na produção energética durante 

o jogo. No entanto, estes valores referem-se a recolhas de sangue realizadas 

apenas no final dos jogos. Logo, não representam uma amostra 

suficientemente credível dos acontecimentos do jogo, pelo que temos que 

considerar este tipo de informação por si só como insuficiente para ajuizar 

sobre a contribuição energética da glicólise anaeróbia. 
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Mas dados importantes resultaram das avaliações realizadas por Conlee et ai. 

(1985), Viitassalo et ai. (1987), Kúnstlinger et ai. (1987) e Bonneti et ai. (1988). 

A avaliação do conteúdo em glicogénio das fibras musculares do músculo 

vasto lateral através da utilização de biópsias musculares, permite formar uma 

ideia do tipo de substratos energéticos usados, o que, conjugado com as 

informações sobre a actividade funcional e ainda da resposta da FC e consumo 

de O2, pode ajudar a definir esta modalidade do ponto de vista metabólico. 

Conlee et ai. (1985) e Viitassalo eí ai. (1987) realizaram esse tipo de avaliação 

em voleibolistas recolhendo amostras de músculo antes e depois dos jogos. 

Para a determinação do conteúdo de glicogénio nas fibras musculares 

utilizaram um método de coloração (PAS). Os resultados são apresentados na 

Figura 4. 

Tipo I T ipo l Tipo II Tipo II Tipol Tipol Tipo II Tipo II 

a) Conlee et ai. (1987) b) Viitassalo et ai. (1987) 

Fig. 4 - Padrões de deplecção glicogénica em resultado da relização de jogos de voleibol 

[escuro (concentração elevada) claro (depleccionado)]. 

Os autores acima citados analisaram a composição diferenciada das fibras do 

vasto lateral tendo concluído que os atletas possuíam « 57% de fibras do tipo II 

e = 43 do tipo I. 

Como verificaram os mesmos autores referenciados na Figura 4, foram as 

fibras oxidativas que registaram um mais elevado nível de deplecção de 

glicogénio após o jogo. Estes resultados, conjugados com os restantes 

indicadores fisiológicos, permitem concluir a importância do metabolismo 

aeróbio, não só para sustentar as actividades menos intensas, mas também 

para a recuperação após as fases mais intensas através do metabolismo 
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aeróbio. A maior deplecção glicogénica das fibras do tipo I é disso sugestivo. 

Também se pode especular que durante as fases intensas do jogo (remates, 

saltos de bloco, mergulhos, etc.) as fibras do tipo I são fortemente recrutadas 

para coadjuvar a acção da fibras do tipo II. Por isso, é natural que o grau de 

desaparecimento do glicogénio nestas fibras seja mais elevado. Assim, a 

classificação do jogo de voleibol como uma modalidade "puramente anaeróbia" 

(Fox e Mathews (1974) é desmentida pelos resultados dos estudos até aqui 

referidos. 

Outras evidências da importância do metabolismo aeróbio no voleibol são 

aquelas que resultam dos estudos de Kiinstlinger et ai. (1987) e Bonneti et ai. 

(1988), ao demonstrarem alterações das catecolaminas, Cortisol, triglícerídeos 

e AGL. As fases mais intensas conduzem à elevação das catecolaminas e do 

Cortisol com a consequente activação da lipólise no tecido adiposo e da G>-

oxidação intramuscular. 

As características dimensionais dos jogadores de voleibol apontam para uma 

altura média de 190-195 cm e um peso de « 90 Kg (Viitassalo, 1982; Viitassalo, 

1987; Smith et al., 1992; Oliveira et ai, 1999). 

Em relação à composição corporal a % de MG varia entre 6.3% a 11.7% 

(Viitassalo et ai., 1987; MacLaren, 1990; Smith et ai., 1992; Oliveira et ai., 

1999). 
O V02 máx. dos voleibolistas varia nos diversos estudos analisados entre 51.6 

± 2.3 a 56.6 ± 3.3 ml/Kg/min (Dyba, 1982; Puhl et ai., 1982; Viitassalo et ai., 

1987; Smith et al., 1992; Oliveira et ai, 1999). 

A força muscular e a potência dos membros inferiores são habitualmente 

avaliadas nos voleibolistas através do teste de Sargent (1921), em plataformas 

de força, ou ainda através do Wingate Test. 

Os valores da impulsão vertical obtidos através da realização do teste de 

Sargent, e apresentados numa publicação de revisão por MacLaren (1990), 

revelam uma enorme variabilidade entre os estudos (45.5-75.1 cm). Porém, as 

avaliações nas plataformas de força e através de vídeo revelam valores entre 

41-43 cm para os saltos a partir de posições estáticas, entre 46-49.4 cm para o 

squat jump com as mão fixas, e 55.9 a 55.8 para o salto contra-movimento com 

acção dos braços. 
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Oliveira et al. (1999) avaliaram a potência dos membros inferiores através do 

Wingate Test em atletas juniores da selecção nacional portuguesa, tendo 

obtido valores da potência máxima de 11.9 W/Kg e uma potência média de 9.4 

W/Kg. Os valores encontrados neste estudo, quando não relativizados à 

massa, são inferiores aos descritos por Nakamura et ai. (1986). 

A análise das exigências funcionais e fisiológicas dos três desportos de esforço 

intermitente considerados parece fazer ressaltar a importância da capacidade 

de resistência. Estas modalidades caracterizam-se, genericamente, pela 

imposição aos seus atletas de esforços prolongados, intensos e repetidos, 

alternando com pausas, sendo a prestação dos atletas limitada pela fadiga. 

Como foi referido, o conceito de resistência explicita esta limitação. 

Nos desportos de esforço intermitente, a fadiga muscular aguda tem sido 

associada ao decréscimo da prestação durante o jogo (Van Gool, et ai., 1988; 

Bangsbo, 1991; Reilly, 1997). Tomando o futebol como exemplo, estudos 

centrados sobre as características da actividade funcional desenvolvida 

durante o jogo, revelaram um decréscimo na distância percorrida pelos 

jogadores da primeira para a segunda parte de aproximadamente 450 metros 

(Van Gool, et ai., 1988), ou, quando expresso em percentagem, em cerca de 

5% (Bangsbo, 1991; Bangsbo, 1993). Outro investigador Saltin (1973), relatou 

uma diferença de 25% na distância total percorrida durante o jogo entre 

jogadores possuindo diferentes níveis de concentrações de glicogénio 

muscular. No mesmo sentido, foram encontradas diferenças nas possibilidades 

para realizar exercício intenso e repetido, como por exemplo, sprints sobre 

distâncias curtas (Saltin, 1973; Rebelo, 1999). Decréscimos na frequência da 

ocorrência deste tipo de deslocamentos ou no tempo para percorrer uma 

determinada distância, são disso exemplos. 

O efeito da fadiga sobre a prestação dos jogadores foi igualmente referido por 

Gleeson et ai. (1998) ao relatarem alterações da actividade neuromuscular e 

da função muscular durante actividades intermitentes, intensas e prolongadas. 

Este autores (Gleeson et a/.,1998) referiram, entre outros aspectos, reduções 

importantes da força e da resistência muscular e alterações importantes da 

estabilidade do joelho. 
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A fadiga aguda é igualmente apontada como sendo responsável pela 

deterioração da coordenação, com consequência no aumento do número de 

erros de ordem técnica e táctica (Platonov, 1988). 

Como foi referido na parte inicial deste capítulo, a fadiga está relacionada com 

a resistência, e esta capacidade, por sua vez, quando suficientemente 

desenvolvida, com a atenuação do efeito da fadiga ou com o retardamento das 

suas manifestações. 

Pelo atrás exposto, pareceu-nos importante fazer a revisão dos factores 

relacionados com a fadiga muscular aguda que, como vimos, têm sido 

associados às alterações da prestação durante a realização de exercício 

intermitente. 

Assim, passaremos a abordar de imediato as possíveis causas da fadiga em 

esforços intermitentes de resistência. 

I.4. Etiologia da fadiga muscular no exercício intenso e prolongado de 
resistência 

A fadiga muscular pode ser definida pela incapacidade de sustentar uma certa 

intensidade de exercício ou a redução da capacidade para gerar uma certa 

quantidade de força ( Duarte e Soares, 1991; Green, 1997). 

As causas da fadiga muscular podem ocorrer em vários locais, sendo 

geralmente apontados dois tipos de causas: centrais, originadas no sistema 

nervoso central, e periféricas localizadas nos nervos periféricos e no músculo 

(Duarte e Soares, 1991; Sahlin, 1992; Green, 1997). 

Porém Sahlin (1992) refere existir alguma dificuldade em estabelecer uma clara 

distinção entre estes dois tipos de causas, especialmente quando se trata de 

exercícios de resistência de duração prolongada. 

De uma forma geral, as designadas causas periféricas estão relacionadas com 

alterações da homeostasia celular por diminuição das concentrações 

musculares e da taxa de resíntese de ATP, pela acumulação de produtos 

residuais do metabolismo que induzem desregulação da actividade das 

ATPases e das enzimas das diferentes vias metabólicas fornecedoras de 
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energia. Finalmente, com o incremento de radicais livres de oxigénio (RLO) 

com consequências na funcionalidade e estrutura do sarcolema e das 

membranas dos organelos celulares (Duarte e Soares, 1991; Sahlin 1992; 

Rebelo, 1999). Outros factores importantes serão a disponibilidade de oxigénio, 

de substratos energéticos (hidratos de carbono e ácidos gordos livres), a 

capacidade relativa dos diferentes processos de formação de energia, 

alterações hormonais e ainda a desidratação e stress térmico. 

A nível periférico a incapacidade para gerar potenciais de acção de forma 

repetida pode resultar em falha de excitação das fibras musculares (Green, 

1997). Os locais da célula implicados na fadiga são a junção neuromuscular, o 

sarcolema, os túbulos-T, o retículo sarcoplasmático e o complexo miofibrilar 

(Byrd et ai., 1989; Gollnick, 1991; Duarte e Soares, 1991; Green, 1997; 

McLester, 1997). 

Uma das hipóteses (Panenic e Gardiner, 1998) para as falhas de transmissão 

de impulsos na junção neuromuscular seria a diminuição da quantidade de 

acetilcolina devido a uma taxa insuficiente da sua síntese. A colina 

citoplasmática, juntamente com o acetil-coenzima A, é um importante substrato 

para a síntese da acetilcolina. A sua disponibilidade é considerada como um 

factor limitador, dado que reduções na sua concentração afectariam a 

quantidade de acetilcolina sintetizada e disponível para ser libertada na 

transmissão neuromuscular. Na síntese da acetilcolina participa uma enzima, a 

colina acetiltransferase (ChAT), cuja actividade mesmo em circunstâncias 

adversas (exercício intenso) parece não ser um factor limitador à síntese de 

acetilocolina . 

Porém, alterações na actividade de uma outra enzima, a acetilcolinesterase 

(AchE), cuja função é a hidrólise da acetilcolina em colina e ácido acético 

(Toutant e Massoulié, 1988) pode ter alguma influência na eficiência da 

transmissão neuromuscular. A AchE existe em diferentes tecidos, mas 

encontra-se especialmente nos tecidos nervoso e muscular. Contudo, a 

presença desta enzima parece existir em maiores concentrações nas fibras 

rápidas e nos nervos que enervam este tipo de fibras (Panenic e Gardiner, 

1998). 
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A AChE existe sob diversas formas globulares, das quais uma das mais 

importantes, a G4, parece possuir uma actividade mais elevada durante o 

exercício intenso, sugerindo uma acção importante na preservação da 

excitabilidade da placa motora pela prevenção da dessensibilização dos 

receptores nicotínicos de acetilcolina. Estes receptores são compostos 

glicoproteicos transmembranais formando um canal e localizados nas pregas 

opostas aos locais pré-sinapticos de libertação da acetilcolina, e são 

negativamente afectados pela estimulação nervosa de alta frequência 

afectando a eficiência das sinapses. 

A diminuição da excitabilidade, por alterações na quantidade de acetilcolina 

libertada na placa motora pode ser influenciada pela quantidade de 

catecolaminas libertadas pelo músculo e pelo valor da sua concentração 

sanguínea (Panenic e Gardiner, 1998). 

Durante a contracção muscular ocorre uma alteração dos gradientes do ião 

sódio (Na+) e ião potássio (K+) no sarcolema e regista-se uma relativa 

incapacidade para os restaurar antes de um impulso neural subsequente 

(Clausen e Nielsen, 1994; Green, 1995). Este problema parece estar 

relacionado com a baixa actividade da ATPase transportadora de Na+-K+ e 

consequente insuficiência de energia livre para restabelecer os gradientes 

iónicos ao longo da membrana celular (Duarte e Soares, 1991; Clausen e 

Nielsen, 1994). Como consequência de contracções intensas, uma elevada 

quantidade de K+ sai do interior da célula, ocorrendo um aumento da 

concentração de Na+ no interior da fibra, com arrastamento de água do espaço 

intersticial para o seu interior, provocando a dilatação da fibra. Paralelamente, 

verifica-se uma diminuição do pH intracelular pela entrada de iões de 

hidrogénio como "compensação" pela saída de potássio (Duarte e Soares, 

1991). Destas condições resulta a diminuição da excitação das membranas 

sarcolemais, a despolarização dos túbulos-T com consequente redução da 

velocidade de condução do potencial de acção (McEniery et ai., 1997). 

A dilatação da fibra muscular, provocada pela saída de K+ e a entrada de Na+ e 

água, provoca a diminuição da função dos túbulos T na despolarização do 

retículo sarcoplasmático (RS) (Sjegaard, 1990; Duarte e Soares, 1991; 

Lindinger et ai., 1995). É provável ainda que os canais libertadores de Ca2+ 
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sejam igualmente afectados durante o exercício intenso prolongado (Favero et 

ai., 1995). Deste modo, a quantidade de Ca2+ libertada pelo RS é mais 

reduzida, sendo portanto a sua concentração citosólica mais baixa. Este facto, 

prejudica a intensidade das alterações conformacionais nos filamentos de 

actina e a respectiva ligação das pontes transversas a esses filamentos. O 

comportamento muscular pode ainda ser alterado pela diminuição da taxa de 

desacopulamento das pontes cruzadas. A consequência é a redução da força 

contráctil. A redução da força parece então, ficar a dever-se não só à 

diminuição da intensidade de exposição e da afinidade para o Ca2+ dos locais 

activos dos filamentos de actina, mas também à redução da taxa de hidrólise 

de ATP e da actividade da ATPase actomiosínica, como consequência da 

desregulação causada pela descida do pH, entre outros factores. 

A despolarização consecutiva durante o exercício promove o aumento da 

concentração citosólica de Ca2+. Assim sendo, as dificuldades na reabsorção 

do Ca2+ podem constituir-se como agente fatigante. Nesta situação, as 

proteínas responsáveis pelo transporte deste ião terão que elevar a sua 

actividade, por unidade de tempo em direcção ao retículo. Este processo 

parece ser afectado pela diminuição da actividade da ATPase específica, 

induzindo o aumento do tempo de relaxamento da fibra, diminuindo a 

frequência das contracções e a potência do trabalho das fibras (Duarte e 

Soares, 1991). 

Todos os compartimentos até agora referidos são energeticamente 

dependentes. Deste modo, diminuições da taxa de hidrólise de ATP, quer por 

acção de determinados iões, metabolitos quer ainda por diminuição de 

disponibilidade de substratos, podem ser factores comprometedores da 

capacidade para manter uma certa intensidade de exercício. 

A transição do estado de repouso para o de exercício pode resultar em 

incrementos na ordem das centenas de vezes na taxa de hidrólise de ATP 

necessária para restabelecer os gradientes de Na+-K+ ao longo do sarcolema e 

túbulos-T, para libertar e reabsorver o Ca2+ e para manter a potência da 

actomiosina. 

No início de um exercício ou em exercícios de intensidade máxima ou quase 

máxima, acima de 90% do VO2 máx., parte considerável das necessidades 
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energéticas é suportada pelo metabolismo anaeróbio. Em exercícios de curta 

duração (Boobis, 1987; Gaitanos et ai., 1993) as necessidades energéticas são 

cobertas pela degradação de ATP e fosfocreatina e pela glicólise anaeróbia 

(Duarte e Soares, 1991; Sahlin, 1992; Green, 1997). 

A teoria acerca da insuficiência energética como factor iniciador da fadiga, 

assenta no pressuposto de a taxa de degradação de ATP não ser equilibrada 

por uma taxa idêntica de regeneração. Porém, em diversos estudos verificou-

se que a deplecção de ATP muscular não excederia os 40% do valor de 

concentração pré-exercício (MaCartney et ai., 1986; Hultman et ai., 1991; 

Sahlin, 1992) ou permaneceria quase inalterado (Bangsbo et ai., 1990; 

Bangsboefa/., 1992). 

Num único movimento de intensidade máxima os níveis de ATP não são 

seriamente afectados, já que a fosfocreatina é usada para regenerar o ATP. 

Assim, a hidrólise da fosfocreatina constituiu-se como fonte primária de 

regeneração do ATP a partir do ADP, sendo a taxa de regeneração mais 

elevada do que a da hidrólise pela maioria das ATPases envolvidas no 

suprimento energético para as funções específicas do processo de excitação-

contracção (Green, 1997). 

Como salienta Sahlin (1992), uma pequena diminuição das concentrações de 

ATP e de CP serão suficientes para incrementar o conteúdo celular de ADP 

(adenosina difosfato) e de Pi (fósforo inorgânico) que são potenciais agentes 

fatigantes, prejudicando nomeadamente a actividade da ATPase actomiosínica 

(Duarte e Soares, 1991). O esgotamento ou um acentuado decréscimo das 

concentrações de fosfocreatina fazem diminuir a taxa de refosforilação do ADP. 

Em exercícios máximos, foi possível avaliar e verificar uma acentuada redução 

das concentrações de fosfocreatina correlacionando-se com importantes 

reduções da força durante o exercício e a recuperação paralela durante o 

período pós exercício (Sahlin e Ren, 1989; Miller et ai, 1987). 

Contudo, se o exercício for repetido, com o incremento do número de 

repetições a glicólise e a fosforilação oxidativa tornam-se essenciais para 

manter a um nível adequado as concentrações de ATP. Durante as fases de 

recuperação a reposição das reservas de fosfocreatina depende do ATP 

46 



regenerado por via aeróbia, processo esse que demora algum tempo até se 

completar (Harris et al., 1976; cit. por Green, 1997). 

O incremento do número de repetições ou da duração de um exercício faz 

aumentar a importância da glicólise anaeróbia. Também a função mitocondrial 

é activada de forma aumentada, tornando-se a fosforilação oxidativa 

progressivamente mais importante durante as fases de contracção e de 

recuperação. 

Após um período mais ou menos prolongado de exercício, a uma intensidade 

elevada, a homeostasia celular é perturbada sendo marcada por grandes 

alterações metabólicas. Apesar da redução dos níveis de ATP não parecer ser 

superior a 40% do nível inicial, como já foi atrás referido, as reservas de 

fosfocreatina podem ser completamente depleccionadas. O resultado das 

reacções metabólicas traduz-se em larga acumulação de metabolitos, tais 

como Pi, creatina, ADP livre e AMP (Sahlin, 1992; Green, 1997). O aumento 

das concentrações de ADP e AMP estimulam a desaminação do AMP, 

conduzindo à formação de inosina monofosfato e amónia (NH3). Como refere 

Sahlin (1992), dado o metabolismo do IMP ser um processo lento, o incremento 

das suas concentrações no músculo poderá reflectir os transientes de ADP e 

AMP, e portanto, significar a existência de uma deficiência metabólica. 

Pode dizer-se que desde que um exercício intenso se inicia aumenta o fluxo 

glicolítico acompanhado de um elevado incremento de ácido láctico. O 

aumento da concentração de ácido láctico combinado com o incremento das 

concentrações de H+ resultantes da dissociação do ácido láctico em lactato e 

ainda da hidrólise do ATP com o incremento das concentrações de ADP, AMP 

e Pj, produzem uma profunda acidose muscular, com valores de pH que podem 

ser inferiores a 6.4 (Juel et ai. 1990; Vanderbome era/., 1991; Green, 1997). 

Apesar de alguma capacidade de neutralização do H+, a descida do pH pode 

relacionar-se directa e indirectamente com a fadiga muscular já que induz (i) a 

diminuição da actividade das enzimas glícoliticas, nomeadamente da 

fosforilase e da fosfofrutoquinase (PFK), (ii) o aumento do limiar de activação 

do Ca2+, (iii) a redução da afinidade do Ca2+ para a troponina C, (iv) a 

diminuição da recaptação do Ca2+ pelo RS, (v) a redução da velocidade de 

encurtamento das fibras e aumento do tempo de relaxação das fibras (vi) e a 
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redução da função actomiosínica (Chasiotis, 1983; Nosek et ai., 1987; Cook e 

Patê, 1990; Donaldson, 1990; Duarte e Soares, 1991; Gollnick et ai., 1991; 

Lannnergreen, 1992; Edman, 1992; Green 1997). 

Porém, como salienta Green (1995) apesar dos estudos implicando o H+ e o Pi 

na redução da força, a utilização da ressonância magnética nuclear com níveis 

de resolução mais elevados, tem permitido concluir que a fadiga se 

correlaciona mais com o Pi, especialmente com a sua forma diprótica (H2P04" ), 

do que com o H+. 

A desregulação da actividade das diversas ATPases provocada pelos 

metabolitos possibilita uma estreita regulação dos níveis de ATP muscular. A 

redução da utilização do ATP permite um melhor equilíbrio com a síntese 

efectuada pelas diversas vias metabólicas (Korge, 1995). A consequência 

desta desregulação é no entanto penalizadora do ponto de vista da prestação, 

uma vez que o uso de ATP a taxas elevadas diminui, tal como a capacidade 

para sustentar a intensidade do exercício. 

A elevada actividade da glicólise durante actividades de intensidade máxima, 

mas igualmente a intensidades entre os 60 e 90% do VO2 máx., resulta na 

utilização predominante dos hidratos de carbono, em particular as reservas 

musculares de glicogénio (Karlsson, 1971; Gollnick et ai., 1973; Vellestad e 

Blom, 1985; Costill e Hargreaves, 1992; Sahlin, 1992; Green, 1997). Esta 

utilização pode levar a uma deplecção importante das reservas musculares 

sobretudo nas fibras de tipo II que possuem um potencial mitocondrial mais 

baixo (Vollestad e Blom, 1985). Sobretudo em esforços intensos, de duração 

prolongada e envolvendo uma quantidade apreciável de massa muscular, a 

fadiga tem sido associada à deplecção glicogénica e à hipoglicemia (Saltin, 

1973; Jacobs ef a/.,1982; Bangsbo, 1993). De acordo com Sahlin (1992), os 

exercícios prolongados, conduzindo a níveis de glicogénio intramuscular baixos 

estão igualmente associados ao incremento de IMP e NH3, sinal de deficiência 

energética ao nível dos nucleótidos de adenina. Contudo, dado que os níveis 

de ATP parecem ser relativamente bem preservados o processo pelo qual a 

fadiga surge não está bem determinado (Spencer et ai., 1992; Green, 1997). A 

ingestão suplementar de hidratos de carbono, antes (Hargreaves et ai., 1997) e 

durante o exercício (El-Sayed et ai., 1997), parece poder atrasar a fadiga. Em 
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exercícios de intensidade sub-máxima, até 50% do VO2 max., a maior parte da 

produção energética decorre de processos oxidativos, sendo os lípidos o 

comburente que assegura as necessidades energéticas durante longos 

períodos de tempo dada a abundância das reservas. Neste caso, a fadiga 

poderia estar relacionada com factores que exercem influência no sistema 

nervoso central (SNC), tais como a dor, o desconforto muscular, a desidratação 

e o stress térmico (Sahlin, 1992). Nestes exercícios, a actividade ineficaz das 

ATPases transportadoras de Na+-K+ e Ca2+, provocada pelo incremento das 

concentrações de ácidos gordos no interstício e incremento das concentrações 

de adrenalina, bem como alterações estruturais e funcionais do sarcolema e 

membranas de outros organelos, por produção aumentada de RLO, podem ser 

igualmente causas da fadiga. 

A fadiga pode ser induzida como consequência da lesão muscular provocada 

por contracções intensas, sobretudo quando o trabalho tem uma componente 

excêntrica acentuada. Neste caso, sintomas como a dor, a sensação de 

desconforto e a incapacidade para gerar uma certa quantidade de força são 

exacerbadas após exercício por diversos mecanismos, tais como a activação 

de enzimas proteolíticas como as calpaínas, o aumento da produção de RLO e 

a resposta autofágica resultante da invasão de fagócitos (Armstrong et ai., 

1991; Appell et ai., 1992). 

As causas da fadiga, como já referimos, podem ter uma origem central. Mas, 

de acordo com Enoka et ai. (1992), o progresso no conhecimento da 

fisiopatologia da fadiga originada no SNC é limitado. 

A elevada frequência de activação das unidades motoras em resposta ao 

exercício intenso conduz à diminuição da tensão nas fibras recrutadas. 

Algumas evidências deste facto decorrem de estudos em que, perante 

reduções da força máxima voluntária, a posterior sobreposição de estímulos 

por intermédio de correntes eléctricas directamente sobre o nervo motor e do 

músculo, permitiu constatar recuperações da força (Bigland-Ritchie et ai., 1986; 

Gandevia, 1992). Falhas no comando central de activação dos motoneurónios 

ou alterações da estratégia neural de activação muscular podem ser as 

consequências factuais da fadiga central. 
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Quanto à fisiopatologia da fadiga central as hipóteses avançadas sugerem a 

ineficiência da actividade de neurotransmissores, nomeadamente a diminuição 

da quantidade de acetilcolina libertada na placa motora (Duarte e Soares, 

1991). 

A diminuição da excitabilidade dos motoneurónios pode ainda ser explicada 

pela acção de centros supra-espinhais ou de arcos reflexos em presença de 

concentrações elevadas de amónia e de adrenalina (Green, 1997). Também 

aferências musculares mediadas por fibras nervosas reagindo à estimulação 

causada por incrementos das concentrações intersticiais de K+ e Pi podem ser 

causas centrais de fadiga (Duarte e Soares, 1991; Rebelo, 1999). 

I. 5. A avaliação da resistência 

Vimos anteriormente que o rendimento de um atleta, ou de uma equipa, 

depende de muitos factores. Enfatizamos, também, a importância de uma 

capacidade, a resistência, e analisamos, igualmente, factores que podem 

comprometer a prestação. 

O potencial de um atleta no desempenho da sua modalidade assim como a 

treinabilidade dos fenótipos que limitam as prestações de resistência, 

dependem em grande parte do legado familiar e genético (Bouchard, 1986; 

1992). Porém, o treino e as competições são susceptíveis de produzir 

modificações importantes nas diversas componentes do rendimento (Bouchard, 

1986; 1992). 

No treino são desenvolvidos programas de orientação selectiva e complexa, 

visando a elevação do rendimento global e específico de cada uma das 

componentes do rendimento. 

Porém, a simples observação do jogo não permite avaliar o rendimento em 

cada um das suas componentes de forma objectiva. De facto, a forma 

integrada como ocorrem coloca o problema do seu isolamento anulando a 

influência do efeito de outras variáveis (Franks et ai., 1986; Ali e Farraly, 1990; 

Maia, 1993; Balsom, 1994). 
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Deste modo, e apesar das críticas, o recurso a testes eventualmente menos 

complexos, mas com a vantagem prática da objectividade da medida, é ainda 

assim uma estratégia com vantagens e benefícios, como veremos. 

Quando tratamos das questões da avaliação, e mais especificamente da 

avaliação da resistência em desportos de esforço intermitente, é natural que 

coloquemos as questões do seu propósito. 

De forma sumária, passaremos a expor algumas razões recorrentemente 

apontadas para a necessidade da avaliação e do controlo do treino (Balsom, 

1994; Bangsbo, 1994; Soares, 1998; Soares et ai. 1998; Rebelo et ai., 1998; 

Oliveira, 1999): 

I. Determinar perfis individuais, de grupo e por modalidade, identificando o 

nível de estado de treino de cada atleta, dos jogadores de uma 

determinada função/posição, da equipa e desenvolvendo dados 

normativos para uma modalidade ou grupos de modalidades; 

II. Avaliar e controlar objectivamente o efeito de programas de treino, 

quantificando as alterações induzidas. Para tal, é necessário que 

existam dados do estado pré-treino; 

III. Proporcionar aos atletas feedbacks objectivos do resultado do seu 

comportamento e empenhamento no processo de treino, motivando-os 

para as tarefas da preparação e competição; 

IV. Permitir estabelecer objectivos e metas para os programas de treino; 

V. Monitorizar e despistar alterações do estado de saúde ou situações de 

sobretreino; 

VI. Monitorizar progressos em fases de reabilitação funcional, para poder 

ajuizar do estado de prontidão; 

VII. Para fins de natureza científica, promovendo o aumento do 

conhecimento acerca dos factores que limitam as prestações e das 

adaptações decorrentes do treino e da competição. 

A avaliação e o controlo constituem, então, uma ferramenta de que treinadores 

e investigadores se servem para adquirirem informação útil do estado do 

momento. 
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Para além disso, um outro problema que se coloca, quando queremos avaliar 

uma componente do rendimento, é o das condições de avaliação e da selecção 

de um teste. 

Um teste, no entanto, será mais útil e eficaz para o fim a que se destina, se 

possuir algumas características fundamentais (MacDougell e Wenger, 1991; 

Balsom, 1994): 

1. relevância das variáveis ou indicadores avaliados para o rendimento ou 

prestação da modalidade; 

2. validade, fiabilidade e objectividade. Ou seja um teste será válido se o 

resultado que emana da sua aplicação medir aquilo a que se propõe. Será 

fiável se os resultados forem consistentes e reprodutíveis e, finalmente, o seu 

carácter de objectividade advirá do grau de concordância com os resultados 

obtidos por outros avaliadores (Safrit, 1990; Baumgartner e Jackson, 1991); 

3. especificidade relativamente ao contexto. Um teste deve, tanto quanto 

possível, reproduzir o modo de exercício e as suas condições de realização; 

4. estandardização dos procedimentos de aplicação, condições de 

administração, de instrução e controlo; 

5. repetição periódica do teste, para que seja possível quantificar alterações de 

rendimento. 

Quando se coloca o problema da avaliação do rendimento em atletas e, muito 

particularmente, da capacidade física levanta-se a discussão das vantagens e 

desvantagens da sua realização em condições laboratoriais ou através de 

testes de terreno. 

Para a avaliação laboratorial são apresentadas como vantagens (i) o maior 

controlo das condições de avaliação pela utilização de equipamentos 

normalizados (ii) controlo das condições ambientais (iii) validade e 

objectividade dos instrumentos e das variáveis avaliadas. Isto traduz-se, num 

rigor e precisão da medida mais elevados. Mas, apesar destas vantagens, um 

problema que frequentemente se coloca é o da fiabilidade da medida. Isto é, 

em geral, os testes desenvolvidos em laboratório, pela necessidade de controlo 

das diferentes variáveis, podem perder em especificidade face às condições 

em que, habitualmente, os atletas desenvolvem a sua actividade (MacDougel e 

Wenger; 1991; Balsom, 1994; Maud, 1995; Daniels e Foster, 1995). Ou seja, os 
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testes laboratoriais possuem uma menor validade ecológica, porque são 

conduzidos em condições artificiais, podendo acontecer que a validade de 

constructo seja limitada pelo facto de as variáveis sob avaliação representarem 

apenas parcialmente as dimensões do constructo que supostamente 

representam (McDougal e Wenger, 1991; Shultz e Sands, 1995). 

Os testes de terreno, consensualmente referidos como mais específicos, 

apresentam alguns problemas no que se refere ao controlo das condições de 

realização e administração do teste. Variáveis como a temperatura, grau de 

humidade, velocidade do vento (quando no exterior) e grau de concordância no 

rigor de aplicação dos critérios entre diferentes pessoas que administram e 

controlam são alguns dos exemplos. Estes problemas devem então ser 

suficientemente ponderados por quem pretender utilizar este tipo de 

instrumentos. 

Mas outros problemas, não menos importantes, têm que ser considerados e 

pesados quando se trata da selecção de um teste. 

Torna-se evidente, que, se os propósitos da avaliação são estritamente de 

natureza científica, o rigor da aplicação e a precisão dos resultados são 

factores de importância primordial. Para além dos aspectos ligados ao design 

dos estudos, erros no controlo das variáveis, seja pelas condições de 

realização do estudo, seja pela falibilidade dos testes ou instrumentos, são, 

muitas vezes, uma das causas do comprometimento da validade interna da 

investigação (McDougal e Wenger, 1991; Shultz e Sands, 1995). 

Quando se trata da avaliação e controlo do treino, seria leviano afirmar que o 

tipo de preocupações apontadas no parágrafo anterior não são igualmente 

válidas. Contudo, a avaliação laboratorial é dispendiosa, quer do ponto de vista 

financeiro, quer quanto ao tempo consumido. Requer instrumentação 

sofisticada, cara e ocupa um tempo substancial. Em laboratório torna-se difícil 

avaliar diversos atletas em simultâneo. Daí que o recurso a testes de terreno, 

pouco dispendiosos, simples, específicos, económicos do ponto de vista do 

tempo que consomem e que fornecem resultados relevantes por serem 

sensíveis e válidos, seja uma opção a considerar no quadro concreto da 

avaliação e controlo do rendimento. 
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A avaliação da resistência em laboratório pode ser dividida nos métodos para 

avaliação da potência máxima aeróbia, da capacidade aeróbia e da capacidade 

anaeróbia. 

A potência máxima aeróbia pode ser avaliada através de métodos directos e 

indirectos. 

Na avaliação por métodos directos, determina-se o máximo consumo de 0 2 

(VO2 máx.) através de protocolos contínuos e descontínuos, de intensidade 

progressiva até à exaustão recorrendo à ergo-espirometria (para ref.'s ver 

Davis, 1995). Em geral os ergómetros utilizados são o tapete rolante ou o 

cicloergómetro. 

A potência aeróbia máxima pode ainda ser avaliada através de métodos 

indirectos, utilizando testes máximos ou submáximos, geralmente baseados no 

rendimento/prestação obtido (duração da prova, trabalho realizado, distância 

percorrida) e/ou na interpretação da FC (Ward et al., 1995). Porém, a utilização 

dos métodos indirectos é menos fiável e sujeita a interpretações erróneas. 

Balsom (1994) faz notar que o erro de estimativa do V0 2 máx. através dos 

métodos indirectos, sobretudo em protocolos submáximos, pode ser de ±15%. 

Aliás, salienta que, mesmo em condições estandardizadas, a resposta da FC 

em exercício submáximo, em cicloergómetro, é reprodutível num intervalo de ± 

5bpm. Assim, na repetição do teste, um decréscimo da FC superior a 5 bpm 

pode um indicador diferente de um incremento da potência aeróbia máxima. 

Mais ainda, em situações de stress emocional, a elevação da FC em trabalho 

submáximal é outro factor que conduzirá, inexoravelmente, a resultados que 

podem induzir interpretações erradas. 

A capacidade aeróbia pode ser avaliada, laboratorialmente, através de 

protocolos de exercício com incrementos de intensidade por patamares, 

usando como indicadores parâmetros ventilatórios (limiares ventilatórios) ou as 

concentrações sanguíneas de lactato (limiares metabólicos) (Foster et ai., 

1995). Estes indicadores, associados ao conceito de limiar anaeróbio 

determinam a percentagem do VO2 máx. a que um sujeito é capaz de suster 

um exercício com uma baixa concentração sanguínea de lactato. Contudo, a 

determinação do limiar anaeróbio metabólico pode também ser determinada 

através de testes de terreno. 
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Para a avaliação da capacidade anaeróbia diversos testes laboratoriais podem 

ser utilizados. A abordagem dominante consiste na determinação da taxa ou da 

quantidade de trabalho desenvolvida, em condições em que a participação do 

metabolismo anaeróbio seja determinante. 

A avaliação desta capacidade tem despertado um renovado interesse, 

sobretudo através do cálculo do défice acumulado de O2 após uma ou várias 

repetições a intensidades supramáximais (Medb0 et ai, 1988; Bangsbo et ai, 

1990). Porém, a predição com rigor das exigências energéticas em exercício foi 

questionada por Bangsbo (1992b), sendo portanto necessário desenvolver 

mais investigação neste domínio. 

Em muitos dos estudos realizados no âmbito dos desportos de esforço 

intermitente (cf. Cap. 1.3. pp. 19-22; 29-33; 38-39), a utilização destes meios foi 

usada com o intuito de definir um perfil fisiológico dos atletas. Sobretudo a 

determinação da potência aeróbia máxima em laboratório, tem sido utilizada 

para avaliar o nível do rendimento de resistência nos desportos de esforço 

intermitente, com base em valores de referência da aptidão cardiorespiratória. 

No entanto, vimos que estas modalidades se caracterizam pela realização de 

acções curtas de elevada intensidade alternando com deslocamentos ou outras 

acções de intensidade moderada ou reduzida, e até mesmo com períodos de 

inactividade. Vimos, também, que pese embora, os períodos de elevada 

intensidade representem apenas uma pequena percentagem do tempo total de 

jogo ou da totalidade das acções realizadas, tais períodos representam acções 

críticas do jogo com eventual influência no seu resultado. Como já tínhamos 

referido, são as distâncias percorridas a alta intensidade que obtêm a mais 

elevada reprodutibilidade de jogo para jogo (Bangsbo, 1992a; 1993). Então, 

apesar da realização de acções e deslocamentos de alta intensidade ter algum 

grau de dependência de factores tais como, a estratégia delineada, motivação 

ou tipo de oposição imposto pelo adversário, foi sugerido que a quantidade de 

exercício de elevada intensidade se relacionava com a resistência individual 

específica (intermitente), isto é, está dependente do grau de adaptação 

individual para realizar, por períodos prolongados, esforços curtos de elevada 

intensidade. 
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Assim sendo, Bangsbo e Lindqvist (1992) encontraram uma elevada correlação 

(r=0.70) entre a distância percorrida em jogo a elevada intensidade e a 

prestação num teste intermitente de duração prolongada. Porém, esse teste 

era realizado em laboratório, em tapete rolante e de realização demorada. 

Assim estes autores sugeriram a criação de um teste de terreno com 

características semelhantes, mas de utilização mais prática. 

Diversos testes de terreno foram desenvolvidos com o objectivo de avaliar a 

resistência. Porém, para sermos mais precisos, na sua maioria destinam-se a 

estimar a potência aeróbia máxima. Entre estes podemos citar o Tesfe de 

Cooper (Cooper, 1972), o 20m Shuttle Run Test (Luc Léger, 1981) ou o 

Multistage Fitness Test (Ramsbottom et al, 1988). Qualquer um dos três avalia 

a distância percorrida e, com base nesse indicador, por intermédio de 

equações matemáticas estima o V02 máx.. Todos são testes máximos, 

baseando-se o de Cooper num tempo limitado (12 minutos, após modificação), 

enquanto os testes de Léger (1981) e Ramsbotton et ai. (1981) são testes 

progressivos até à exaustão. 

Contudo, estes são testes de esforço contínuo. Logo, apresentam um certo 

grau de inespecíficidade em relação ao esforço típico de modalidades como o 

futebol, basquetebol ou o voleibol. 

Recentemente, foi desenvolvido um novo teste, o Yo-Yo Intermittent Endurance 

Test (Bangsbo, 1996; August Krogh Institute), para a avaliação da resistência 

específica de modalidades de esforço intermitente. Apesar de aparecer 

referenciado na literatura em data anterior à sua produção e disponibilização 

comercial (Bangsbo, 1994) e de ter sido descrito por Balsom (1994), pouca 

informação acerca dos resultados da sua aplicação tem sido divulgada. Na 

verdade, tem sido no nosso país que alguns trabalhos têm sido desenvolvidos 

com este meio (Póvoas, 1997; Gonçalves, 1997; Mendonça, 1998; Oliveira et 

ai., 1998a; Oliveira et ai., 1998b; Rodrigues, 1998; Oliveira et ai., 1999a; 

Oliveira era/., 1999b). 

Após a revisão dos conceitos e do quadro do conhecimento que permite 

suportar o nosso estudo passaremos no capítulo seguinte à apresentação da 

metodologia e dos resultados dos estudos efectuados. 
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Metodologia e Resultados 
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II. Apresentação e descrição do teste intermitente em estudo - Yo-Yo 
Intermittent Endurance Test 

Desenvolvido por Jens Bangsbo em 1996 (Bangsbo, 1996), o teste 

intermitente, objecto de estudo, designa-se Yo-Yo Intermittent Endurance Test 

(Figura 5) e estrutura-se em dois níveis: o nível 1 para sujeitos não treinados 

ou moderadamente treinados e o nível 2 para atletas bem treinados ou de elite. 

í I 
; Corrida vai-vém 2x20m • 

l 5 seg. de repouso ^ . S I 
é é 

Fig. 5 - Representação gráfica das condições de realização do teste do Yo-Yo. 

O teste consiste na realização de percursos de corrida em vaivém, de duração 

entre 5 -12.5 segundos (12.5 segundos é a duração com que se inicia o teste) 

e distância de 2x20m, entrecortados por curtos intervalos de repouso com a 

duração de 5 segundos. A intensidade de corrida, expressa pelo tempo 

requerido para realizar os percursos de corrida de vaivém (2x20m), é regulada 

por sinais acústicos, aumentando de forma progressiva. A velocidade inicial do 

teste é de 11.5 Km/hora. O teste é pois de intensidade progressiva, em 

patamares. 

O teste do Yo-Yo avalia a capacidade individual dos atletas para realizarem o 

maior número de percursos possível, dentro dos limites de tempo impostos. O 

teste considera-se terminado quando um atleta pela segunda vez não é capaz 

de cumprir a intensidade imposta e sinalizada acusticamente. 

Para a administração do teste é utilizado um áudio-gravador que assegura a 

reprodução de uma cassete com o registo dos intervalos de tempo para realizar 
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os percursos de corrida e das pausas. Esses intervalos de tempo são 

sinalizados aos atletas de forma acústica através de um aparelho amplificador 

do registo áudio ou através de um apito emitido por alguém encarregado de 

replicar o sinal áudio. Os atletas são controlados por sujeitos familiarizados 

com as condições de realização do teste podendo cada um destes controlar 

mais do que um atleta. Os controladores possuem fichas de registo próprias, 

com o número de percursos impressos e distribuídos pelos patamares de 

intensidade. 

O teste pode ser administrado a grupos de atletas em simultâneo. Este 

procedimento é desejável para que um efeito de emulação possa aumentar a 

motivação dos atletas. 

Todos os atletas devem estar familiarizados com as condições de realização do 

teste, pelo que, antes da sua realização, deverão ser fornecidas as instruções 

referentes aos procedimentos de realização. Após o período de instrução, 

todos os atletas deverão realizar dois percursos à velocidade inicial do teste, 

certificando que todos assimilam as regras do protocolo e estão adaptados à 

velocidade inicialmente imposta pelo teste. 

A realização dos testes, não deve fazer-se, em condições ambientais extremas 

(frio, calor, elevado grau de humidade). A sua repetição deve assegurar que as 

condições de realização sejam semelhantes às das avaliações prévias (dia da 

semana, hora, tipo de superfície, condições ambientais, actividade física 

anterior). Uma vez que este teste se pode considerar um teste máximo, 

podendo ser influenciado pelo exercício físico prévio, é recomendável que a 

sua aplicação seja feita em momentos em que os atletas não tenham sido 

submetidos a cargas elevadas de treino ou competição, que promovam 

acentuado stress físico ou emocional. Porém é mandatório que, antes da 

realização do teste, se realizem exercícios de activação prévia (aquecimento) 

dentro do padrão habitual para as sessões de treino ou competições. 

Os atletas devem encontrar-se num estado nutricional adequado, não devendo 

ser realizado o teste após períodos de jejum prolongado ou exercício físico 

intenso e exaustivo, uma vez que níveis baixos ou deplecções acentuadas das 

reservas de substratos energéticos, sobretudo HC, podem comprometer os 

resultados (Bangsbo, 1993; Soares, 1993; Shephard, 1999). 
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III. Caracterização Fisiológica do Yo-Yo Intermittent Endurance Test 

111.1. Avaliação da Frequência Cardíaca 

Material e Métodos 

O presente estudo tem como objectivo determinar e descrever a resposta da 

frequência cardíaca (FC) no teste máximo de terreno - Yo-Yo, destinado a 

avaliar a capacidade motora resistência (ver protocolo nas págs. 59-60 ). 

Participaram no estudo 34 futebolistas profissionais do sexo masculino. O 

estudo decorreu na época de 1998/99 durante o período competitivo. 

As médias da idade, peso e altura estão indicadas no Quadro 13. 

Quadro 13 - Valores médios e amplitudes da idade, peso e altura 

Idade 
(anos) 

Peso 
(Kg) 

Altura 
(cm) 

média ± dp 

amplitude 

22.4 ± 3.9 

18-30 

74.8 ±4.3 

65 - 85.7 

177 ±4.6 

170-190 

Para a avaliação da FC foram utilizados cárdio-frequencímetros portáteis, tipo 

POLAR VANTAGE NV, sendo os batimentos cardíacos registados em cada 5 

segundos. 

Para a avaliação da intensidade do teste foram utilizadas como variáveis a 

frequência cardíaca máxima registada durante o teste (FCmáx.t), a frequência 

cardíaca média (FCmed) e as amplitudes de variação. Foram igualmente 

registados para cada sujeito o tempo gasto na realização do teste bem como a 

distância percorrida. 

A FC máx. foi determinada em tapete rolante, num teste máximo, contínuo e de 

intensidade crescente, para a determinação directa do consumo máximo de 

oxigénio -VC^max. - (conforme descrição apresentada no estudo 111.1. na 

secção Material e Métodos). 
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Para o tratamento e análise dos resultados utilizamos os valores da estatística 

descritiva habituais, a média, o desvio padrão, a amplitude de variação e 

valores percentuais. 

Resultados 

Os resultados relativos à distância percorrida no teste, e à duração da sua 

execução apresentam-se no Quadro 14. 

Quadro 14 - Valores da média, desvio padrão e amplitude de variação da distância percorrida 

e da duração dos testes. 

Distância (metros) Duração (min.: seg.) 

Média ± dp 1442.7 ± 361.8 09': 03" ± 02': 08" 

mínimo máximo mínimo máximo 
amplitude 

960 2240 06': 01" 13': 38" 

A distância média percorrida pelos atletas no teste do Yo-Yo foi de 1442,7 

metros, o que corresponde a uma duração média de 9': 03. 

Da leitura do Quadro 14 podemos constatar a enorme variabilidade inter-

individual na realização do teste, expressa pelos valores de amplitude de cada 

uma das variáveis. 

Os resultados do comportamento da FC durante o teste encontram-se 

representados graficamente na Figura 6. 

Durante o teste, a FCmed registou um valor de 174.9 ± 7.8 bat./min., sendo a 

média da FCmáx.t de 189.9 ± 8.3 bat./min.. A amplitude da FCmáx.t variou entre 

174 e 210 bat./min. Os valores da amplitude expressam a variabilidade inter-

individual de comportamento da FC dos sujeitos da amostra. 

O valor médio da FC máx.t ( 189.9±8.3) representa 100% do valor médio da FC 

máx. obtida no teste para determinação do V02 máx. (188.5±10.2). 
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Fig. 6 - Representação gráfica do comportamento da FC durante o teste (frequência cardíaca 

média, média da FC máxima alcançada no teste e amplitude de variação). 

III.2. Avaliação Bioquímica 

Material e Métodos 

O objectivo do presente estudo consistiu em descrever a resposta aguda de 

alguns parâmetros bioquímicos relacionados com o metabolismo energético e a 

fadiga , no sentido de se estabelecer o perfil bioquímico do teste do Yo-Yo (ver 

descrição do protocolo nas págs. 59-60). Para tal foram analisadas as 

concentrações sanguíneas de lactato (La) e as concentrações plasmáticas de 

ácidos gordos livres (AGL), de glicose, de amónia (NH3) e de potássio (K+). 

A amostra era constituída por 26 atletas profissionais do sexo masculino (16 

basquetebolistas e 10 futebolistas). A avaliação decorreu no período 

preparatório da época desportiva de 1997/98, após um microciclo de 10 dias de 

preparação. As avaliações foram efectuadas num período de tempo superior a 

60 horas após a última sessão de treino. 

O teste do Yo-Yo foi aplicado a todos os atletas em igualdade de condições: 

horário, local e condições ambientais. 

Os valores médios da idade, peso e altura dos atletas da amostra são 

apresentados no Quadro 15. 

Como se pode observar da leitura do Quadro 15, os resultados apresentam-se 

semelhantes relativamente à idade, mas diferentes nos domínios do peso e da 

altura. 
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Quadro 15 - Valores médios e desvio padrão da idade peso e altura dos 

indivíduos da amostra. 

Modalidades 

Futebol Basquetebol + Futebol 

20.3 ±3.8 21.8 ±3.9 

70.8 ±5.4* 84.3 ±14.5 

176.4 ±4.5* 189.2 ±13.0 

•diferenças estatisticamente significativas futebol vs. basquetebol; p<0.05 

Para a realização do estudo bioquímico, procedeu-se à colheita de amostras 

de sangue capilar e venoso, antes e depois do teste. As recolhas de sangue 

capilar foram utilizadas para a determinação das concentrações de lactato, 

realizaram-se aos 0', 3', 5' e 10' após o final do teste. A análise das 

concentrações de lactato foi realizada por química seca, utilizando-se como 

instrumento de medida o Accusport (Boeringher, Mannheim). 

As colheitas de sangue venoso, posteriormente utilizadas para o doseamento 

das concentrações das restantes variáveis bioquímicas, foram efectuadas 

antes e 5 minutos após a realização do teste do Yo-Yo. As colheitas de sangue 

venoso antes do teste foram efectuadas após período prolongado de jejum 

(antes da refeição do pequeno almoço). 

As amostras de sangue venoso foram centrifugadas a 3.000 rotações por 

minuto, sendo o plasma removido e armazenado à temperatura de -38° C, 

para análise posterior. A determinação das concentrações de glicose e 

potássio (K+) foi realizada por química seca usando como instrumento o 

"Reflotron" analyser (Boeringher Mannheim). Os valores da glicose em repouso 

referem-se apenas aos basquetebolistas (n=16). 

As concentrações de amónia (NH3) e de ácidos gordos livres (AGL) foram 

determinadas por espectofotometria, através de método enzimático (kits 

Randox - cat n° AM 1054e Boeringher Mannheim cat n° 1383175). 

Para o tratamento dos dados utilizaram-se as medidas descritivas simples, isto 

é, a média e desvio padrão. Para a comparação de médias entre os diferentes 

Basquetebol 

Idade „ „ „ « -, . 22.8 ± 3.7 (anos) 

Peso 92 4 + 12 0 
(Kg) a^.4±-u.u 

^ l t u r f 197.3 ±9.9 cm 
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momentos do estudo recorremos ao f-Test de medidas repetidas. Para a 

comparação entre os grupos (basquetebol vs. futebol) utilizamos o teste não-

paramétrico Mann-Whitney U test. O nível de significância estatística foi 

estabelecido em 5%. 

Resultados 

As distâncias percorridas no teste pela totalidade da população amostrai são 

apresentadas no Quadro 16. 

A distância média percorrida pela globalidade da amostra foi de 1289.2 ± 

342.9 metros. 

A comparação dos valores da distância média percorrida por cada um dos 

grupos, evidenciou uma diferença de cerca de 200m, com vantagem para os 

futebolistas. No entanto, esta diferença entre os grupos não se revelou 

estatisticamente significativa. 

Quadro 16 - Distâncias médias percorridas no teste 
do Yo-Yo e respectivos desvios padrão. 

Amostra Distância percorrida (m) 

Todos os sujeitos 1289.2 ±342.9 

Basquetebolistas 1212.5 ±282.4 

Futebolistas 1412.0 ± 407.9 

Os basquetebolistas revelaram-se um grupo mais homogéneo, como sugere o 

valor mais baixo do desvio padrão. 

Quadro 17 - Médias e desvios padrão, pré e pós teste. 

Pré Pós 

Lactato(mmoi/l) 0.6 ± 0.19 9.7 ± 1.67* 

AGL(mmol/l) 0.39 ±0.16 0.36 ±0.15 

Glicose (mg/dl) * 88.0 ±6.28 121.7 ±21.6* 

NH3 (ug/ml) 1.75 ± 0.82 2.93 ± 0.99* 

K+(mval/l) 4.0 ±0.33 3.8 + 0.31* 

* diferença estatisticamente significativa pré vs. pós teste; p< 0.05 

# valores apenas de 16 indivíduos (basquetebolistas) 
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Relativamente aos parâmetros bioquímicos estudados, a análise dos dados da 

globalidade da amostra (Quadro 17), revelou: (i) um aumento significativo (p< 

0.05) das concentrações de lactato, glicose e NH3 ; (ii) uma ligeira, mas não 

significativa diminuição das concentrações dos AGL; (iii) uma diminuição 

estatisticamente significativa da concentração de potássio. 

A comparação dos valores registados no pré teste (Quadro 18) para as 

variáveis La, AGL, NH3 e K+, entre basquetebolistas e futebolistas, revelaram 

diferenças de concentração estatisticamente significativas em todas elas, com 

excepção da NH3. 

Quadro 18 - Resultados médios e desvios padrão obtidos 

no pré-teste: basquetebolistas vs. futebolistas 

Basquetebolistas Futebolistas 

Lactato (mmol/l) 0.52 ±0.16 0.73 ±0.17* 

AGL (mmol/l) 0.44 ±0.16 0.29 ± 0.07* 

NH3(ug/ml) 1.86 ±0.94 1.55 ±0.45 

K+(mval/l) 4.1 ±0.34 3.8 ±0.21* 

* diferenças estatisticamente significativas; p< 0.05 

Por outro lado, os basquetebolistas registaram concentrações mais elevadas 

de AGL, NH3 e K+do que os futebolistas, ocorrendo o inverso relativamente às 

concentrações de lactato. 

Quadro 19 - Resultados médios e desvios padrão obtidos 

no pós-teste: basquetebolistas vs. futebolistas. 

Basquetebolistas Futebolistas 

Lactato (mmol/l) 9.8 ±1.71 9.6 ±1.68 

AGL (mmol/l) 0.35 ±0.1 0.39 ± 0.22 

Glicose (mg/dl) 121.7±21.6 129.3 ±16.2 

NH3 (MQ/ml) 3.02 ±1.16 2.79 ± 0.65 

K+ (mval/l) 3.8 ±0.16 3.8± 0.26 
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O mesmo tipo de comparação no momento do pós teste (Quadro 19), mostrou 

não existirem diferenças significativas entre os grupos para qualquer das 

variáveis estudadas. Contudo, enquanto os basquetebolistas apresentaram 

valores de concentrações de lactato e NH3 ligeiramente mais elevadas, o 

inverso ocorreu relativamente às concentrações de AGL e glicose. Os valores 

de K+, obtidos nos dois grupos foram idênticos. 

A análise intra e inter-grupos, do comportamento das variáveis bioquímicas do 

pré teste para o pós teste (Quadro 20), mostrou comportamentos diversos. 

Assim, enquanto nos basquetebolistas apenas para os AGL não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas do pré para o pós teste, nos 

futebolistas, também nas concentrações de K+ não se registaram diferenças 

significativas. 

Por outro lado, a análise da cinética de comportamento das diversas variáveis, 

mostrou que os dois grupos registaram incrementos significativos das 

concentrações de lactato e NH3 do pré para o pós teste. 

Quadro 20 - Resultados médios e desvios padrão obtidos nos momentos pré e pós 
teste: basquetebolistas vs. futebolistas. 

Basquetebolistas Futebolistas 

Pré Pós Pré Pós 

Lactato (mmol/l) 0.52 ±0.16 9.8 ±1.71* 0.73 ±0.17 9.6 ±1.68* 

AGL (mmol/l) 0.44 ±0.16 0.35 ±0.1 0.29 1 0.07 0.39 ± 0.22 

Glicose (mg/dl) 88.0 ± 6.28 121.7 ±21.6* - 129.3 ±16.2 

NH3 (Mg/ml) 1.86 ±0.94 3.02 ±1.16* 1.55 ±0.45 2.79 ± 0.65* 

K+ (mval/l) 4.1 ±0.34 3.8 ±0.16* 3.8 ± 0.21 3.8± 0.26 

diferença estatisticamente significativa pré vs. pós teste; p< 0.05 

Porém, se nos basquetebolistas podemos constatar um decréscimo nas 

concentrações de AGL e de K+ do pré para o pós teste, sendo a diferença 

estatisticamente significativa no caso do K+, o mesmo não se verificou nos 

futebolistas. Nestes últimos, os AGL registaram um ligeiro incremento de 
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concentração, contudo estatisticamente não significativo, enquanto os valores 

do K+ não registavam qualquer tipo de alteração. 

IV. Sensibilidade do teste 

IV.1. Yo-Yo vs. V0 2 máx. 

Material e Métodos 

O objectivo do presente estudo foi testar a validade criterial do Yo-Yo 

Intermittent Endurance Test face a um teste critério de laboratório. 

A descrição do teste de terreno já foi efectuada (ver descrição do protocolo nas 

págs. 59-60). O teste critério escolhido, foi um teste máximo para determinação 

directa do consumo máximo de oxigénio (VO2 máx). 

O protocolo para a determinação do V0 2 máx. consistiu na realização de uma 

prova de corrida em tapete rolante, de forma contínua e de intensidade 

progressiva, até à exaustão. Todos os sujeitos iniciaram a prova à velocidade 

inicial de 8 Km/hora, e 0% de inclinação, sendo a duração dos patamares de 2 

minutos e os incrementos da carga de 2 Km/h. Os parâmetros respiratórios 

foram obtidos por espirometria (sensor medics system) sendo os dados 

registados continuamente em computador. Os critérios para validar os 

resultados do VO2 máx. atingido nas provas foram os sugeridos por Davis 

(1995). Os parâmetros avaliados foram o consumo máximo de oxigénio 

absoluto, o consumo máximo de oxigénio relativo e o quociente respiratório 

máximo (QR máx.). Foi igualmente registada a FC a partir da monitorização 

telemétrica do electrocardiograma. 

O valor mais elevado de consumo de oxigénio durante o teste foi considerado 

como sendo o seu VO2 máx.. 

O teste do Yo-Yo foi aplicado de acordo com as especificações do protocolo 

referidas nas págs. 59-60. 
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A amostra inicial era constituída por 91 sujeitos. Porém, 2 foram excluídos do 

estudo, uma vez que no teste para determinação do VO2 máx. não atingiram o 

valor critério para o QR máx. definido (2 sujeitos com valor inferior a 1.0). 

Deste modo, a amostra final foi de 89 atletas masculinos de elite, praticantes 

das modalidades de futebol (n = 62) e voleibol (n = 27). 

As características da amostra relativamente à idade, peso e altura são 

apresentadas no Quadro 21. 

Quadro 21 - Características da amostra: valores médios 

e desvios padrão da idade, peso e altura. 

Idade Peso Altura 

23.5 ± 4.7 76.8 ± 7.6 180.4 ±7.8 

As duas provas foram realizadas com um intervalo de 5 a 8 dias. As avaliações 

decorreram durante as épocas desportivas de 1996/97 e 1997/98. 

Para o tratamento e análise dos dados foram utilizados os procedimentos de 

estatística descritiva simples, percentagens, média e desvio padrão; para 

estudarmos a correlação entre a distância percorrida no teste de terreno e o 

VO2 máx. avaliado em laboratório, recorremos ao modelo de regressão linear 

simples. O nível de significância foi estabelecido em 5%. 

Resultados 

A duração média das provas para determinação do VO2 máx. foi de 10' : 55" ± 

01' :16" (amplitude: 6' : 57" a 13' : 06"). 

Os resultados da avaliação da potência aeróbica máxima (Quadro 22), em 

laboratório revelaram que o valor médio do consumo máximo absoluto de 

oxigénio (l/min.) foi de 4.09 ± 0.54. A média do consumo máximo relativo de 

oxigénio (ml/Kg/min.) foi de 53.3 ± 5.8. Os valores de amplitude das 

distribuições deixam antever uma certa dispersão dos resultados individuais. 
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Da análise dos resultados, verifica-se que 28% dos sujeitos (n = 25) 

apresentaram valores de VO2 máx. inferiores a 50 ml/Kg/min. Todos os 

restantes (n = 64) obtiveram valores nos intervalos de 50 a 70 ml/Kg/min.. 

Quadro 22 - Valores médios e desvios padrão do V02 máx. absoluto e relativo, do QR máx. e 

da FC máx.. 

V02 max. 

(l/min.) 

V02 max. 

(ml/Kg/min.) 
QR máx. FCvo, 

Média ± dp 

amplitude 

4.09 ± 0.54 

2.92 - 5.38 

53.3 ±5.8 

41.8-68.9 

1.11 ±0.04 

1.01-1.24 

189.6 ±10.3 

155-210 

Os valores médios do quociente respiratório máximo foram de 1.11, variando 

entre 1.01 e 1.24. 

A frequência cardíaca média máxima obtida durante o teste para a 

determinação directa do V02 máx. foi de 189.6 ± 10.3 bat./min. Contudo os 

valores de amplitude da distribuição espelham bem a variabilidade inter-

individual deste parâmetro (155-210 bat./min.). 

Quanto aos resultados da distância média percorrida, no teste de terreno, pelos 

atletas foi de 1330.7 ± 371.3 metros (amplitude: 520-2240m). 

Com os resultados de ambos os testes, efectuamos a correlação do VO2 máx. 

com a distância percorrida no teste do Yo-Yo. O estudo das rectas de 

regressão encontra-se representado na Figura 7. 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 
Yo-Yo 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 
Yo-Yo 

Fig: 7 - Representação das rectas de regressão para o estudo da relação entre os resultados 

da potência aeróbica máxima e a distância percorrida no teste do Yo-Yo. 
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Os resultados evidenciaram um baixo coeficiente de correlação (VO2 máx. 

relativo/Yo-Yo : r = 0.54; V02 máx. absoluto/Yo-Yo: r = 0.33) sendo a variância 

comum (valor de r2) de 29.4 % e 10.9%, respectivamente. 

IV.2. Variação do V02 máx. e da prestação no teste de terreno induzida 

pelo treino 

Material e Métodos 

O objectivo do presente estudo foi avaliar e comparar o nível de aptidão e de 

prestação de jogadores de voleibol, em dois momentos e estados de treino 

distintos. As avaliações decorreram no início do período preparatório (PP) e 

durante o período competitivo (PC). Para as avaliações recorremos a dois 

testes diferentes (laboratório e terreno). 

A primeira avaliação decorreu no final do mês de Agosto e início do mês de 

Setembro, antes do começo da época desportiva de 1997/98 e o segundo 

momento de avaliação ocorreu no início de Janeiro de 1998. O intervalo entre a 

realização dos dois testes, em cada um dos momentos de avaliação (PP e PC) 

foi de uma semana. 

A avaliação laboratorial consistiu na determinação do consumo máximo de 

oxigénio, de acordo com os procedimentos referidos no estudo anterior. Foi 

registado o tempo de duração da prova (TPvo2máx) nos dois momentos para 

comparação. A avaliação de terreno foi realizada utilizando como instrumento o 

teste do Yo-Yo já descrito nas págs. 59-60. 

A amostra foi constituída por 8 atletas do sexo masculino pertencentes à 

selecção nacional júnior de voleibol. No momento da avaliação, os sujeitos da 

amostra treinavam-se em regime de centro de treino preparando-se para a 

participação na fase final do Campeonato da Europa. Os atletas em estudo, 

treinavam todos os dias e competiam em diferentes clubes no campeonato 

nacional do respectivo escalão. 

As características da amostra são apresentadas no Quadro 23. Da leitura deste 

quadro, registe-se o facto das alterações significativas do peso dos atletas 

entre os dois momentos de avaliação. 
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Quadro 23 - Características da amostra (média e desvios padrão da idade, peso e 

altura) nos períodos preparatório (PP) e competitivo (PC). 

Momento Idade (anos) Peso (Kg) Altura (cm) 

PP 

PC 

17.1 ±0.83 

17.5 ±0.76 

81.0 ±10.4 

83.7 ±10.1* 

188.8 ±3.27 

180.8±3.27 

* estatisticamente significativo (p< 0.05) 

Para o tratamento dos dados recorremos à estatística descritiva simples 

(média, desvio padrão, e valores percentuais) e para a comparação de médias 

entre os dois momentos do estudo utilizamos o í-test de medidas repetidas. 

Para a comparação de médias das variações percentuais das variáveis VO2 

máx., TP e da distância percorrida no teste do Yo-Yo, recorremos à AN OVA 

factorial. Para estudarmos a relação entre as variações dos diversos 

indicadores dos testes entre momentos, recorremos ao modelo de regressão 

linear simples. Os níveis de significância foram mantidos em 5%. 

Resultados 

Conforme se pode observar pela leitura do Quadro 24, os valores médios dos 

indicadores distância percorrida no Yo-Yo, TPVo2máx e VO2 máx. aumentaram 

do primeiro para o segundo momento de avaliação. Porém, apenas o VO2 máx. 

não registou diferença estatisticamente significativa entre os dois momentos de 

avaliação. 

Quadro 24 - valores médios e desvios padrão dos resultados obtidos nos testes de 

terreno e de laboratório e percentagem de variação entre momentos. 

Teste PP PC %A 

Yo-Yo (metros) 1125 ±178.1 1645 ±346* 49.6 ± 37.7* 

TPVo2máx (seg.) 585 ± 55.5 637.5 ± 52.5** 7.8 ±10.7** 

V02 máx. (ml/Kg/min.) 54. 9 ± 5.9 56.6 ± 5.2 3.9 ±14.4 

diferença estatisticamente significativa PC vs. PP; ps 0.05 

diferença estatisticamente significativa PC vs. PP; p£ 0.05 

# diferença estatisticamente significativa % AY0-Y0 vs. %ATP e %A V02 máx ; ps 0.05 

## diferença estatisticamente significativa % ATP vs. %A V02 máx ; ps 0.05 
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A média da variação (expressa em percentagem) dos resultados dos 

indicadores em estudo foi superior e estatisticamente significativa no teste do 

Yo-Yo relativamente ao TPVo2máx e ao V02 máx. 

Os estudos da recta de regressão para a relação entre A% do VO2 máx. e a 

A% da distância percorrida no teste Yo-Yo, e também da relação entre A% 

TPvo2máx e a A% da distância percorrida no teste Yo-Yo são apresentados na 

Figura 8. 

A correlação entre a variação (em percentagem) do V0 2 máx. e da distância 

percorrida no teste do Yo-Yo foi moderada (r= 0.75). A variância comum (r2
) foi 

de 56%. 

A correlação entre a variação (em percentagem) do TPV02máx e da distância 

percorrida no teste do Yo-Yo foi baixa (r= 0.5). A variância comum (r
2
) foi de 

25%. 
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Fig. 8 - Relação entre as %A do V0 2 máx. e da distância percorrida no teste do Yo-Yo (a) e 

entre as %A do TPVo2máx e da distância percorrida no teste do Yo-Yo (b). 

IV.3. Perfil funcional por posição/função específica em diferentes 

modalidades 

Material e Métodos 

O objectivo fundamental do estudo foi descrever o perfil funcional de atletas do 

sexo masculino de diferentes posições/funções específicas no teste do Yo-Yo, 
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em modalidades de esforço intermitente. Os atletas avaliados pertenciam às 

modalidades de Basquetebol, Futebol e Voleibol. Os basquetebolistas 

avaliados pertenciam à Liga Profissional e à 1a Divisão Nacional da FPB; os 

futebolistas competiam nas I e II Liga Profissionais; os voleibolistas pertenciam 

às Selecções Nacionais Sénior e Júnior e ainda a equipas da 1a Divisão 

Nacional. 

As avaliações decorreram nas épocas desportivas de 1996/97, 1997/98 e 

1998/99. Efectuaram-se avaliações nos períodos preparatório e competitivo. 

A classificação dos atletas por posição/função específica fez-se por indicação 

dos respectivos treinadores tomando como critério a posição/função principal 

que regularmente cada um dos atletas ocupava na respectiva equipa. 

No Basquetebol as posições consideradas foram as de base, extremo e poste. 

Na modalidade de Futebol foram consideradas as posições de guarda-redes, 

defesa lateral (lateral), defesa central (central), médio e avançado. Para o 

voleibol os jogadores foram agrupados em distribuidores e atacantes. 

O teste do Yo-Yo foi conduzido de acordo com o protocolo definido 

anteriormente (ver nas págs. 59-60). 

As características da amostra quanto à sua dimensão, idade e características 

antropométricas estão descritas nos Quadros 25, 26, 27. 

Quadro 25 - Características da amostra do basquetebol (média e desvio padrão da idade, 

peso e altura). 

Modalidade n Posição Idade Peso Altura 

19 Base 21.3 ±3.1 78.6 ± 8.2* 183.0 ± 6.1** 

Basquetebol 16 Extremo 22.8 ± 2.7 88.6 ±8.1** 196.0 ±8.0 

13 Poste 25.0 ±5.9* 101.2 ±8.6 200.6 ± 6.7 

* diferença estatisticamente significativa Poste vs. Base; p< 0.05 
diferença estatisticamente significativa Base vs. Extremo e Poste; p< 0.05 

## 
diferença estatisticamente significativa Extremo vs. Poste; ps 0.05 

** diferença estatisticamente significativa Base vs. Extremo e Poste; p£ 0.05 
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Quadro 26 - Características da amostra do futebol (média e desvio padrão da idade, peso e 

altura). 

Modalidade n Posição Idade Peso Altura 

16 G. Redes 26.0 ±5.3 80.5 ± 9.2* 181.7 ±2.3* 

61 Lateral 25.7 ±4.8 71.5 ±5.0 174.3 ±4.5 

Futebol 63 Central 25.5 ±4.0 80.2 ±5.1** 184.8 ± 4.2** 

104 Médio 24.7 ± 3.5 73.8 ±6.0 176.1 ±4.1 

83 Avançado 25.3 ±3.1 73.4 ± 7.0 175.9 ±7.1 

* diferença estatisticamente significativa G. Redes vs. Lateral, Médio e Avançado; p< 0.05 
** diferença estatisticamente significativa Central vs. Lateral, Médio e Avançado; p< 0.05 
# 

diferença estatisticamente significativa G. Redes vs. Lateral, Médio e Avançado; p< 0.05 
## 

diferença estatisticamente significativa Central vs. Lateral, Médio e Avançado; p< 0.05 

Quadro 27 - Características da amostra do voleibol (média e desvio padrão da idade, peso e 

altura). 

Modalidade n Posição Idade Peso Altura 

Voleibol 
19 

58 

Distribuidor 

Atacante 

21.1 ±5.4 

22.2 ±4.4 

77.0 ±8.0 

83.7 ± 7.5* 

182.9 ±5.6 

191.1 ±5.2* 

* diferença estatisticamente significativa; p< 0.05 
diferença estatisticamente significativa; pá 0.05 

Para a análise dos dados utilizaram-se os valores da estatística descritiva, a 

média e o desvio padrão. Para a comparação de médias das distâncias 

percorridas no teste do Yo-Yo entre os grupos recorremos à ANOVA factorial 

para as posições do basquetebol e futebol e ao f-test para os grupos do 

voleibol. O nível de significância foi estabelecido em 5%. 

Resultados 

Começaremos a apresentação dos resultados reportando-nos à modalidade de 

Basquetebol. 

Pela análise do Quadro 28, verifica-se que, das três posições consideradas, 

aquela que apresentou valores médios mais baixos foi a dos postes. A 
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diferença de médias para os bases e extremos revelou-se estatisticamente 

significativa. 

Quadro 28 - Resultados das distâncias médias percorridas em cada modalidade por posição 

específica. 

Basquetebol Futebol Voleibol 

Posição Distância Posição Distância Posição Distância 

Base* 1431.5 ±405.2 G. Redes 1075 ±362.7 Distribuidor 1138.9 ±357.6 

n = 19 n = 16 n = 19 

Extremo* 1361.3 ±273.0 Lateral 1503.9 ±314.8 Atacante 1191.0 ±380.8 

n = 16 n = 61 n = 58 

Poste 1012.3 ±317.6 Central 1296.8 ±350 

n = 13 n = 63 

Médio* 

n = 104 

Avançado 

n = 83 

1497.3 ±395.5 

1322.1 ±350.6 

* diferenças estatisticamente significativas entre Bases e Extremos vs. Postes; p< 0.05 

* diferenças estatisticamente significativas entre Lateral e Médio vs. G. Redes, Central e Avançado; pi 
0.05 

Entre os bases e os extremos a comparação da distância média percorrida por 

cada grupo permite identificar uma ligeira superioridade para o grupo dos 

bases, porém sem relevância estatística. 

Na modalidade de Futebol foram os laterais e os médios, por esta ordem, que 

percorreram distâncias mais elevadas no teste (1503.9 ± 314.8 e 1497.3 ± 

395.5), sendo de acentuar a elevada semelhança dos resultados. Avançados, 

centrais e guarda-redes, por ordem decrescente, apresentaram valores médios 

no teste que diferiram de forma significativa dos obtidos pelos laterais e 

médios. 

No voleibol, os atacantes obtiveram uma ligeira e não significativa 

superioridade na distância média percorrida no teste. 
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IV.4. Perfil Funcional de Atletas de Diferentes Desportos Intermitentes 

Material e Métodos 

O objectivo do presente estudo consistiu em descrever e comparar o perfil 

funcional de atletas de diferentes desportos intermitentes no teste do Yo-Yo. A 

aplicação do teste seguiu os critérios estabelecidos nos estudos anteriores (ver 

nas págs. 59-60). 

Foram realizadas 464 avaliações em praticantes de desportos intermitentes. 

Foram avaliados atletas do sexo masculino de nível elevado. As avaliações 

decorreram nas épocas desportivas de 1996/97 e 1997/98 em fases idênticas 

da preparação desportiva, independentemente da modalidade em referência. 

As características da amostra global e respectivas sub-amostras estão 

descritas nos Quadros 29 e 30. 

Quadro 29 - Características da amostra (média e desvio padrão da 

idade, peso e altura). 

Período da Avaliação Idade Peso Altura 

1996 -1998 24,3 ±4,2 76,9 ± 8,7 180,8 ±8,9 

A comparação da características das sub-amostras quanto à idade, peso e 

altura revelou que os futebolistas apresentavam uma média de idade superior, 

sendo a diferença para os atletas das restantes modalidades estatisticamente 

significativa. Quanto ao peso, a média dos basquetebolistas era mais elevada e 

significativamente diferente da média dos futebolistas e dos voleibolistas. 

Contudo, estes últimos distinguiam-se dos futebolistas por apresentarem um 

valor médio significativamente mais elevado. Quanto à altura, a média dos 

futebolistas é mais baixa do que a dos voleibolistas e basquetebolistas, tendo a 

diferença significado estatístico. Também os basquetebolistas são 

significativamente mais altos do que os voleibolistas. 
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Quadro 30 - Características dimensionais das sub-amostras dos desportos 

intermitentes (média e desvio padrão da idade, peso e altura). 

Modalidade Idade Peso Altura  

Basquetebol 22,7 ± 3,5 87,5 ±12,6* 193,0 ±10** 

Futebol 25,1±3,9+ 74,5 ± 6 , / 177,4 ±6 ,4^ 

Voleibol 22,0 ±4,7 82,1 ±8,1 189,0 ±6,3 

* diferença estatisticamente significativa Futebol vs. Basquetebol e Voleibol; p< 0.05 
* diferença estatisticamente significativa Basquetebol vs. Futebol e Voleibol; p< 0.05 
* diferença estatisticamente significativa Futebol vs. Voleibol; p< 0.05 
** diferença estatisticamente significativa Basquetebol vs. Futebol e Voleibol; p£ 0.05 
n diferença estatisticamente significativa Futebol vs. Voleibol; p< 0.05 

Para a análise dos resultados, recorremos aos valores da estatística descritiva, 

a média, o desvio padrão. Para a comparação de médias das sub-amostras em 

estudo, utilizámos a ANOVA factorial. O nível de significância foi fixado em 5%. 

Resultados 

Os resultados referentes à globalidade da amostra revelaram que a distância 

média percorrida foi de 1357.7 ± 379.2 metros. Porém, o valor da média não 

traduz a enorme amplitude de variação da distribuição, já que o valor mínimo 

registado foi de 520 metros e o máximo de 2680 metros. 

A análise dos resultados das sub-amostras (Figura 9 e Quadro 31) permite 

constatar que os futebolistas percorreram a distância média mais elevada, 

seguidos dos basquetebolistas e dos voleibolistas. A comparação de médias 

permitiu identificar diferenças estatisticamente significativas entre os 

voleibolistas e os atletas das outras modalidades (futebolistas e 

basquetebolistas). Entre os futebolistas e basquetebolistas, apesar dos últimos 

registarem um valor médio mais baixo, a comparação de médias não expressa 

significado estatístico. 
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2000 

Basquetebolistas Futebolistas Voleibolistas 

* diferenças estatisticamente significativas dos voleibolistas vs. 
futebolistas e basquetebolistas; p< 0.05. 

Fig. 9 - Distância média percorrida pelos atletas das diferentes modalidades. 

Quadro 31 - Perfil das prestações no teste do Yo-Yo por 
modalidade expressos pelas médias, desvios padrão e 
amplitudes de variação. 

Modalidade n Distância Amplitude 

Basquetebol 41 1362,4 ± 355,7* 8 0 0 - 2 1 6 0 

Futebol 346 1398,2 ± 372,6 f 640-2680 

Voleibol 78 1175,9 ±371,7 520-2240 

* diferença estatisticamente significativa para o Voleibol; pS 0.05 
t diferença estatisticamente significativa para o Voleibol; ps 0.05 

A análise das amplitudes das distribuições de cada grupo e dos valores de 

desvio padrão revela diferentes graus de homogeneidade entre os grupos 

avaliados. De facto, os futebolistas revelaram-se o grupo menos homogéneo, 

contrastando nesta particularidade com o grupo dos basquetebolistas. 

IV.5. Resposta funcional em diferentes momentos da época desportiva 

Material e Métodos 

O objectivo deste estudo consistiu na determinação da sensibilidade do teste 

do Yo-Yo aos efeitos do treino e do destreino. 
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A amostra foi composta por 14 futebolistas profissionais do sexo masculino, 

pertencentes à equipa campeã nacional e envolvidos nas competições da Liga 

Europeia, na época desportiva de 1996/97. 

As avaliações decorreram em 4 momentos diferentes da época desportiva: 

Início do período preparatório (PP); 

Período competitivo, 4 meses após o início da preparação (PCi); 

Período competitivo, 7 meses após o início da preparação (PC2); 

Após o final do período de transição (PT). 

As condições de realização do teste (piso, horário e temperatura) foram 

sensivelmente idênticas em todos os momentos. 

Os valores da idade, peso e altura dos sujeitos da amostra eram de 26.9±4.1 

anos, 76.5±5.6 Kg e 176.7±7.5 centímetros, respectivamente. 

O teste do Yo-Yo foi aplicado segundo os procedimentos do protocolo 

anteriormente descrito (ver nas págs. 59-60). 

Para a análise dos dados, recorremos aos valores da estatística descritiva, a 

média e o desvio padrão. Para a comparação de médias entre os momentos de 

avaliação utilizamos a ANOVA de medidas repetidas. O nível de significância 

foi fixado em 5%. 

Resultados 

O perfil das prestações dos atletas no teste de terreno, em diferentes períodos, 

é de tipo parabólico (Figurai 0). 

A representação gráfica dos valores médios das distâncias percorridas no Yo-

Yo mostram que, durante o período competitivo, as prestações dos atletas 

foram superiores e estatisticamente significativas face aos resultados atingidos 

quer no início da época, quer após o período de transição. Nota-se que os 

valores médios obtidos no início da época (PP) e após o período de destreino 

(PT), são iguais (Quadro 32). 
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PP PC1 PC2 PT 

* diferença significativa PC1 vs. PP e PT; 
** diferença significativa PC2 vs. PP e PT 

Fig. 10 - Evolução das distâncias médias percorridas pelos futebolistas, no teste do Yo-Yo, em 

diferentes momentos da época. 

Quadro 32 - Distância média percorrida pelos atletas em diferentes momentos da época. 

PP PCi PC2 PT 

Média ± dp 

amplitude 

1251,4±280,4 

800-1720 

1601,4±318,2* 

1240-2360 

1734,2±476,3** 

1000-2520 

1251,4±287,7 

800-1760 

diferença significativa CPi vs. PP e PT ; p< 0,05 
diferença significativa CP2VS. PP e PT; p< 0,05 

A comparação das distâncias médias percorridas nos dois momentos do 

período competitivo revelou que a prestação no PC2 (sete meses de treino), foi 

superior à do PC1 (quatro meses de treino). No entanto, a diferença de médias 

não revelou significado estatístico. 

A análise das amplitudes dos resultados nos dois momentos revela que, 

apesar da média ser superior no PC2, os valores mínimo e máximo da 

distribuição são, respectivamente, inferior e superior aos registados em PC1. 

Este facto, é consequência de três dos catorze atletas testados terem tido 

prestações inferiores em PC2 em relação às registadas em P d . Os restantes 

onze atletas melhoraram a sua prestação. 
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IV.6 Diferenças de prestação no teste entre sujeitos de sexo diferente 

Material e métodos 

O objectivo do presente estudo foi descrever e comparar a resposta funcional 

de atletas do sexo masculino e feminino na realização do teste do Yo-Yo. 

Participaram neste estudo cento e trinta e seis atletas de elite de diferentes 

desportos de esforço intermitente - 84 do sexo masculino (masc) e 52 do sexo 

feminino (fem). Os atletas em questão distribuíam-se pelas modalidades de 

basquetebol (10 masc; 28 fem), futebol (60 masc; 14 fem) e voleibol (14 masc; 

10 fem). Todas as avaliações decorreram durante o período competitivo da 

época de 1997/98, sendo o número de meses de treino semelhante. 

O teste do Yo-Yo foi realizado segundo o protocolo anteriormente descrito (ver 

nas págs. 59-60). 

As características gerais da amostra, por sexo, relativamente à idade, peso e 

altura apresentam-se no Quadro 33. 

Da análise das características da amostra, registam-se diferenças 

estatisticamente significativas em todas as variáveis. Os sujeitos do sexo 

feminino eram mais novos, mais leves e também mais baixos do que os atletas 

do sexo masculino. 

Para a análise dos dados recorreu-se à utilização dos valores da estatística 

descritiva como a média e o desvio padrão e para a comparação de médias 

utilizou-se ao f-test para variáveis independentes . 

Quadro 33 - Características da amostra por sexo em relação à média e desvios 

padrão para a idade, peso e altura, por sexo. 

Sexo Idade (anos) Peso (kg) Altura (cm) 

fem (n=52) 

masc (n=84) 

22,0 ± 3,9* 

24,7 ± 4.6 

65.4 ± 8.5* 

77,8 ± 9.4 

171,8 ±9.5* 

181,1 ±9.7 

* diferença estatisticamente significativa fem vs. masc; p£ 0.05 
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Resultados 

As distâncias médias percorridas pelos indivíduos dos dois sexos foram 

significativamente diferentes. Os homens percorreram uma distância 2,5 vezes 

superior à distância percorrida pelas mulheres. 

A distância média percorrida pelos atletas do sexo feminino foi de 627.6 ± 

234.5 metros (amplitude de variação: 240-1160m), enquanto os do sexo 

masculino percorreram uma distância média de 1571.9 ± 366.2 metros 

(amplitude de variação: 1160-2520m). Registe-se ainda que o valor máximo da 

distribuição do sexo feminino representa uma distância apenas 40% superior 

ao valor mínimo do sexo masculino. Sendo a distribuição do sexo feminino 

mais homogénea, os resultados são, no entanto, substancialmente inferiores. 

■ masc. rafem. 

* * * * 

Todos basquetebdistas futebolistas voleibolistas 

* diferença estatisticamente significativa masc. vs. fern. (p< 0.05 

Fig. 11 - Comparação das distâncias médias percorridas pelos atletas de diferentes sexos, 

globalmente, e em cada uma das modalidades. 

Os resultados da comparação por sexo, dentro de cada modalidade (Figura 

11), revelaram diferenças estatisticamente significativas na distância 

percorrida, com vantagem para os atletas do sexo masculino, em todas as 

modalidades [basquetebol (masc. 1618±414; fem 705±233.2); futebol (masc. 

1543.6±367.6; fem 491.4±146.7); voleibol (masc.1660±334.2; fem. 600±261.9). 
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IV.7. Estudo comparativo das prestações de equipas e atletas de nível 
competitivo diferente 

Material e Métodos 

O objectivo deste estudo foi descrever e comparar a resposta funcional no 

teste do Yo-Yo de atletas pertencentes a equipas de diferente nível 

competitivo, nos dois sexos. 

A amostra integrava 47 basquetebolistas de elite, 19 do sexo masculino e 28 

do sexo feminino. 

A amostra masculina foi dividida em dois grupos. O primeiro (Gi) foi constituído 

por 10 atletas integrantes da equipa vencedora do campeonato nacional da 

Liga Profissional e por nós considerado de nível mais elevado; o segundo 

grupo (G2), de nível menos elevado, era composto por 9 atletas portugueses 

pertencentes a uma equipa da 1a Divisão do campeonato Nacional da 

Federação Portuguesa de Basquetebol. 

A amostra do sexo feminino foi, igualmente, dividida em dois grupos, sendo o 

primeiro (G3) constituído por 8 atletas da selecção nacional sénior e 

considerado como grupo de nível mais elevado. Das atletas seleccionadas que 

fizeram parte da amostra incluída neste grupo, 6 provinham de equipas da I 

Liga portuguesa e 2 jogavam nos EUA, uma na Liga universitária NCAA e outra 

representando uma equipa da Liga Profissional feminina WNBA. 

O segundo grupo de atletas do sexo feminino, de nível menos elevado, era 

composto por 20 atletas pertencentes a duas equipas da I Liga feminina (G4), 

ambas da região Norte. Estas equipas classificaram-se para os play-off do 

respectivo campeonato, tendo estado uma delas envolvida nas competições 

europeias de clubes. Nestas equipas, apenas uma atleta representava o seu 

clube com o estatuto de atleta profissional. 

Os valores de idade, peso e altura dos diferentes grupos em cada sexo são 

apresentadas nos Quadros 34 e 35. 

Da leitura dos quadros ressalta o facto de os atletas de melhor nível 

competitivo, serem mais velhos, mais pesados e mais altos, 
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independentemente do sexo. Refira-se a semelhança entre grupos (ausência 

de diferenças estatisticamente significativas) para o peso. 

Os critérios para a constituição dos grupos foram diferentes nos dois sexos. No 

sexo masculino, o critério baseou-se no estatuto dos atletas - profissionais vs. 

não profissionais - porque essa realidade se traduzia em diferenças quanto ao 

volume de treino, carga de competição, valor e estatuto das competições em 

que participavam. 

Quadro 34 - Médias e desvios padrão da idade (anos), 
peso (kg) e altura (cm) dos atletas do sexo masculino de 
cada nível. 

d (n=10) G2 (n=9) 

Idade 23.5 ±1.5 20.2 ± 2.2 * 

Peso 91.0 ±13.2 79.3 ±13.6 

Altura 194.4 ±10.4 182.4 ±9 .2* 

* diferença estatisticamente significativa ; pí0.05 

Quadro 35 - Médias e desvios padrão da idade (anos), 
peso (kg) e altura (cm) média dos atletas do sexo feminino 
de cada nível. 

G3 (n=8) G4 (n=20) 

Idade 23.6 ±1.2 20.2 ± 4.2 * 

Peso 71.6 ±8.2 64.3 ± 9.0 

Altura 181.4 + 7.1 170.9 ±7 .7* 

* diferença estatisticamente significativa; p<0.05 

No sexo feminino, o critério foi o de comparar as atletas que na época foram 

consideradas as de maior competência para representar o país, com atletas 

que, embora pertencendo ao campeonato de nível mais elevado, não eram 

contudo elementos seleccionáveis. 

As avaliações decorreram na época de 1997/98. Os testes efectuados no 

grupo masculino decorreram 15 dias antes do início da fase de play-off dos 

respectivos campeonatos. O desfasamento temporal foi de pouco mais de um 

mês, mas tal deveu-se às diferenças de calendários das competições dos 
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respectivos campeonatos. Porém, as equipas apresentavam um tempo de 

preparação semelhante. 

Nos grupos femininos as avaliações decorreram, igualmente, antes da fase de 

play-off do campeonato da I Liga e durante uma paragem do campeonato 

destinada à preparação e participação da selecção nacional num torneio de 

preparação. No grupo da selecção nacional, as atletas oriundas de equipas dos 

EUA, tinham terminado a sua participação nos campeonatos desse país, mas 

encontravam-se nesse momento integradas em equipas portuguesas. 

O teste do Yo-Yo, tal como nos estudos anteriores, foi aplicado de acordo com 

os procedimentos já descritos (ver nas págs. 59-60). 

Para a análise dos dados, recorremos aos valores da estatística descritiva, a 

média, o desvio padrão (dp) e a mediana. Para a comparação de médias entre 

grupos utilizámos o Mann-Whitney U test. 

Resultados 

A análise global dos resultados revelou que, independentemente do nível de 

competição dos sujeitos, os atletas do sexo masculino percorrem distâncias 

superiores no teste (diferença estatisticamente significativa -1448.4±418.1 vs. 

705.7±233.2; p< 0.05). 

A análise por sexo, comparando os atletas dos grupos de diferente nível 

(Quadros 36 e 37), mostrou que os de nível mais elevado (masculino - d ; 

feminino - G3) percorreram distâncias superiores aos atletas dos grupos de 

nível menos elevado. 

Quadro 36 - Média, desvio-padrão e mediana da distância 
percorrida pelos atletas do sexo masculino de diferente nível 

Média dp mediana 

G, 

G2 

1660 

1213.3 

301.2 

416.1 

1700 

1080* 

* diferença estatisticamente significativa; z = -2.41 e p<0.05 
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Quadro 37 - Média, desvio-padrão e mediana da distância 
percorrida pelos atletas do sexo feminino de diferente nível 

Média dp mediana 

G3 

G4 

880.0 

636 

213.8 

206.3 

920 

600* 

* diferença estatisticamente significativa; z = -2.38 e ps0.05 

Em ambos os casos, as diferenças revelaram-se estatisticamente significativas. 

De notar ainda que para o mesmo tipo de comparação (nível elevado vs. nível 

menos elevado), os valores das medianas das distribuições dos grupos de 

nível mais elevado foram superiores à média, ocorrendo o inverso nos grupos 

de nível menos elevado. 

IV.8. Perfil funcional de atletas do sexo masculino praticantes de 
desportos de esforço intermitente avaliados pelo Yo-Yo Intermittent 
Endurance Test 

Material e Métodos 

O objectivo do presente estudo foi descrever o perfil funcional de atletas do 

sexo masculino, praticantes de desportos de esforço intermitente no teste de 

terreno considerado. Pretendeu-se, igualmente, construir uma tabela de 

referência (a partir dos valores percentílicos) que possibilitasse classificar as 

prestações obtidas por atletas deste tipo de desportos. 

Para a realização deste estudo, baseamo-nos nos resultados de 464 

avaliações realizadas entre os anos de 1996 a 1999 nas modalidades de 

basquetebol (n=41), futebol (n=345) e voleibol (n=78). Todos os indivíduos 

avaliados são atletas de elite, já que integravam equipas que pertenciam (i) ao 

melhor nível de competição das respectivas modalidades, (ii) a equipas que 

representaram o país em competições internacionais de clubes, ou ainda (iii) 

selecções nacionais das referidas modalidades. 
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As avaliações realizaram-se no período preparatório (n=265) e durante o 

período competitivo (n=199). As condições das avaliações mantiveram-se tanto 

quanto possível constantes. 

O teste do Yo-Yo foi aplicado segundo os procedimentos anteriormente 

descritos para os outros estudos (ver nas págs. 59-60). 

As características da amostra relativamente à idade (anos), peso (Kg) e altura 

(cm), estão descritas no Quadro 38. 

Quadro 38 - Valores médios e desvios padrão da 

idade, peso e altura da amostra. 

Idade (anos) Peso (Kg) Altura (cm) 

24,3 ± 4,2 76,9 ± 8,7 180,8 ± 8,9 

Para a análise recorremos à estatística descritiva e foram utilizados os valores 

da média, do desvio-padrão e uma escala percentílica. Para a construção da 

tabela ordenaram-se os resultados em 4 intervalos fechados no limite superior: 

abaixo do percentil 25; entre os percentis 25 e 50; entre os percentis 50 e 75 e 

finalmente a partir do percentil 75. Foram ainda utilizadas frequências 

absolutas e relativas (em percentagem) para descrever qual o número de 

sujeitos situados em cada intervalo percentílico. 

Resultados 

A distância média percorrida pelos atletas avaliados foi de 1357.7 ± 379.2 

metros, variando os valores da distribuição entre 520 e 2680 metros. 

A classificação dos resultados numa escala percentílica está descrita no 

Quadro 39. 
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Quadro 39 - Escala percentílica dos resultados dos testes da totalidade da amostra dos 

desportos intermitentes 

Percentis (intervalo) Distância N° de sujeitos % do total de 
sujeitos 

<25 <1080 99 21.3 

>25 <50 1080-1300 133 28.7 

>50 <75 1300-1610 116 25 

>75 >1610 116 25 

Da leitura do Quadro 39, podemos verificar que todos os testes cuja distância 

percorrida seja inferior a 1080 m se encontram até ao percentil 25; de 1080 a 

1300 metros situam-se entre os percentis 25 e 50; entre 1300 e 1610 metros 

do percentil 50 ao 75; e finalmente, todos os resultados a partir de 1610 metros 

estão no percentil 75 ou acima deste. 

«25 i25*50 i50<75 > 75 

Fig. 12 - Frequências absoluta e relativa (%) do número de testes situados em cada intervalo 
percentílico. 

A frequência absoluta e relativa de resultados nos testes por intervalos 

percentílicos (Figura 12) mostram que a frequência mais elevada (133 ; 28.7%) 

ocorreu para as distâncias situadas entre os percentis 25 e 50, sendo a menor 

frequência registada (99; 21.3%) para os resultados abaixo do percentil 25. 

Nos intervalos entre os percentis 50 e 75 e acima do percentil 75 os valores de 

frequência foram semelhantes (116; 25%). 
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Discussão 

_■ 



V. Discussão 

Tal como ficou demonstrado na parte inicial deste trabalho, a literatura sobre a 

caracterização fisiológica dos desportos de esforço intermitente é escassa, 

estando a maioria dos estudos concentrados nos autores nórdicos, em especial 

os trabalhos de Jens Bangsbo. 

Por este facto, toda a discussão que se seguirá terá por base os dados da 

literatura, os nossos resultados, permitindo-nos, todavia, ensaiar alguma 

especulação com base em raciocínios bioquímicos suportados pelas 

evidências extraídas de outros estudos. 

V.1. Avaliação da Frequência Cardíaca 

O teste do Yo-Yo, na sua versão intermitente (Bangsbo, 1996), é um teste 

máximo realizado até à exaustão, para avaliação da resistência. Logo, a 

verificação do máximo empenhamento dos atletas na sua realização é uma 

condição fundamental para a validação dos resultados. Aliás, outros testes de 

natureza máxima como, por exemplo, aqueles que habitualmente são usados 

para a determinação directa do VO2 máx. possuem critérios para a verificação 

deste item, e consequente confirmação e validação das provas (Davis, 1995). 

Um deles, entre outros, é o valor da FC alcançado no final da prova ser 

superior a 85% da FC máxima teórica do sujeito, apesar das reservas que 

habitualmente se colocam ao uso deste indicador, pela sua labilidade em 

situações de carga emocional elevada, stress térmico, contracções estáticas e 

desempenho de determinadas acções técnicas. A idade e o nível de condição 

física são também factores que exercem influência nos valores da frequência 

cardíaca (Soares, 1988; Bangsbo, 1994b). 

Contudo, no nosso estudo, as características da amostra quanto à idade e 

nível de condição física eram semelhantes. Por outro lado, não são realizadas 

acções de ordem técnica durante o teste e na aplicação do protocolo foram 

tomadas medidas no sentido de minimizar a influência dos outros factores (ver 

descrição do protocolo na pág. 57). 
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Assim, não sendo os instrumentos utilizados considerados invasivos e não se 

colocando nenhum tipo de dificuldade técnica à realização da prova, julgámos 

ser a FC um indicador simples e suficientemente fiável para alcançar os 

objectivos a que nos propusemos. 

Apesar dos frequentes encorajamentos verbais, emitidos durante o teste, todos 

os atletas o concluíram de forma voluntária. 

Perante os resultados obtidos a partir do indicador fisiológico FC, podemos 

afirmar que a globalidade dos atletas testados atingiu, de facto, a exaustão e 

que, portanto, o teste pôde considerar-se máximo. 

De facto, a FCmed (174.9±7,8 b./min.) representou 92.1% do valor médio da 

FCmáx.t o que indica que o teste do Yo-Yo é de elevada intensidade. 

Comparando a FCmed obtida no presente estudo com a mesma variável obtida 

no estudo de Rebelo (1999), verifica-se que o valor por nós registado é mais 

baixo (174.9±7.8 vs. 182.9±3.5). Porém, no estudo que nos serve de 

comparação, a amostra sobre o qual incidiu era parcialmente diferente da 

nossa. Se quanto às idades não se registam diferenças, já no que diz respeito 

ao nível dos atletas não se pode dizer o mesmo. No estudo de Rebelo (1999), 

os atletas testados eram semi-profissionais. Logo, o nível de treino e de 

prestação seria diferente. Isto pode ser confirmado pelo valor mais baixo da 

distância média percorrida no teste (presente estudo: 1442.7±361.8m; Rebelo 

[1999]: 1000±308m). A distância média percorrida pelos atletas do nosso 

estudo deixa claro que o nível de intensidade externa realizado foi mais 

elevado, visto que, neste teste, o incremento da distância corresponde a uma 

diminuição do tempo para realizar os percursos. 

Astrand e Rodahl (1986) demonstraram claramente que indivíduos diferentes, e 

com diferentes níveis de treino, não só podem percepcionar o esforço de forma 

distinta, como na prática registar uma resposta fisiológica diferente. Evidências 

deste facto foram sugeridas há longo tempo, quando Christensen (1931; cit. 

Bassett Jr. e Howley, 2000) revelou que em exercício submáximo indivíduos 

treinados apresentavam valores da FC mais baixos do que sujeitos 

destreinados. Estes resultados permitiram sugerir que os sujeitos treinados 

possuiriam, entre outros aspectos, um volume sistólico mais elevado e, como 

tal, uma resposta cardiovascular mais económica para a mesma intensidade de 
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exercício. Mais recentemente, Gilman (1996), referindo-se ao uso da FC para 

monitorizar a intensidade do treino, recorda a necessidade da individualização 

deste processo e sobretudo a necessidade da sua aferição em testes 

laboratoriais, quer para determinação do limiar anaeróbio, quer do VO2 máx. 

O teste do Yo-Yo é um teste máximo, mas de intensidade crescente. Deste 

modo, uma fracção do teste realiza-se a intensidades submáximas. Então o 

valor da FCmed é a expressão das distâncias percorridas a intensidades 

máximas, mas também das distâncias percorridas a intensidades submáximais. 

Os atletas avaliados por Rebelo (1999) possuíam um nível de treino e de 

competição mais baixo do que os atletas da nossa amostra. O valor da FCmed 

no estudo do referido autor, comparativamente com o que nós obtivemos, era 

mais elevado, sugerindo uma menor capacidade para a realização deste tipo 

de exercício por parte desses atletas. 

A confirmação do carácter maximal do esforço desenvolvido pelos atletas do 

nosso estudo surge da comparação dos valores da FC máx. alcançados no 

teste do Yo-Yo e os obtidos em provas laboratoriais para determinação do VO2 

máx.. O valor médio da FCmáxt, ao representar 100% do valor obtido na prova 

para determinação do V02 máx., é para nós uma prova irrefutável do carácter 

máximo do teste do Yo-Yo. A ligeira diferença entre os valores médios 

alcançados nas duas provas não possui nenhum significado fisiológico 

relevante. Essa diferença é de apenas 1.4 bat./min.. 

Os valores que encontramos vão no mesmo sentido dos obtidos por Rodrigues 

(1998) num estudo de validação criterial do teste do Yo-Yo. No entanto, no 

estudo de Rodrigues (1998) os resultados da FCmáxt representaram 107.3% da 

FC máxima obtida no teste para determinação directa do VO2 máx. realizado 

em laboratório. O facto de a prova laboratorial ter decorrido em cicloergómetro 

e de a amostra ser constituída por basquetebolistas poderá ter determinado 

que, face ao diferente padrão de envolvimento muscular no exercício realizado 

em cicloergómetro, a exaustão tenha ocorrido a uma intensidade relativa da FC 

máx. mais baixa, motivada, eventualmente, por fadiga periférica. 
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V.2. Avaliação Bioquímica 

Para a caracterização fisiológica do teste recorremos, igualmente, ao estudo da 

resposta aguda de parâmetros bioquímicos relacionados com o metabolismo 

energético e, habitualmente, descritos como potenciais factores indutores da 

fadiga muscular aguda (ver capítulos 1.3. e I.4.). 

A análise dos resultados da distância percorrida no teste, relativos à totalidade 

da amostra, permite constatar que a distância média percorrida foi de 

1289.2±342.9m. Esta distância é semelhante às registadas, em igual período 

(Tabela 39), nos futebolistas avaliados nos estudos de Gonçalves (1997), 

Oliveira et ai. (1998b), Rebelo (1999) e em basquetebolistas profissionais 

avaliados por Oliveira (1997) (dados não publicados mas cit. por Rodrigues, 

1998). 

Tabela 39 - Médias e desvios padrão das distâncias percorridas no teste do 

Yo-Yo, em diferentes estudos. 

Referência Amostra Distância (m) 

Gonçalves (1997) futebolistas profissionais 1169±312 

Oliveira et ai. (1998b) futebolistas profissionais 1158.7±263.1 

Rebelo (1999) futebolistas não profissionais 1000±308 

Oliveira (1997)* basquetebolistas profissionais 1212±282 

* dados não publicados previamente 

A comparação das distâncias médias percorridas, entre os subgrupos da 

amostra (basquetebolistas vs. futebolistas), não revelou diferenças 

estatisticamente significativas. Como não conhecemos outros estudos com 

atletas destas modalidades, em que se tenha estabelecido este tipo de 

comparação, quando avaliados pelo teste do Yo-Yo, referiremos apenas que 

estes valores seguem o mesmo sentido dos resultados referenciados na 

secção III.4.. Contudo esta discussão far-se-á mais adiante. 
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Porém, o que há a salientar acerca da comparação das distâncias percorridas 

entre os subgrupos amostrais é a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas entre eles, pelo que, o nível de exigência da carga externa terá 

sido semelhante para os dois grupos. Deste modo, as eventuais diferenças nas 

variáveis bioquímicas não serão imputáveis a diferenças no tipo de exigências 

colocadas pela distância, duração ou intensidade do teste. 

A capacidade para realizar exercícios intensos, repetidos, por períodos 

prolongados de tempo, tem sido associada à disponibilidade e utilização de 

substratos energéticos (Karlsson, 1971; Gollnick et ai., 1973; Vollestad e Blom, 

1985; Costill e Hargreaves, 1992; Sahlin, 1992; ; Yaspelkis et ai., 1993; Green, 

1997; Holloszy et ai., 1998). Entre os diversos substratos referenciados como 

importantes para este tipo de exercício encontram-se as reservas 

intramusculares de glicogénio, a glicose sanguínea e o glicogénio hepático. Em 

certos casos, também o metabolismo lipídico pode igualmente ser activado, 

fazendo apelo à mobilização dos AGL intramusculares e dos AGL em 

circulação no sangue depois de captados no tecido adiposo. 

A utilização dos HC durante o exercício intenso e prolongado é estreitamente 

regulada pelas necessidades energéticas dos músculos envolvidos no 

exercício. Porém, no que concerne à regulação da utilização lipídica, o mesmo 

parece não acontecer de forma tão óbvia. Tem sido afirmado que uma das 

funções primárias da utilização lipídica durante o exercício é a de proporcionar 

alguma economia da glicose e do glicogénio intramuscular (Soares, 1993; 

Holloszy et ai., 1998). 

Os resultados do nosso estudo, para a totalidade da amostra1, revelaram um 

aumento significativo das concentrações plasmáticas de glicose após a 

realização do teste do Yo-Yo, relativamente às registadas antes do exercício 

(121.7±21.6 vs. 88.0±6.28, respectivamente). 

Já relativamente aos AGL, apesar da ligeira diminuição da sua concentração 

plasmática após a realização do teste, as diferenças de concentração pré vs. 

pós teste não se revelaram significativas. 

1 Para a glicose a amostra era apenas constituída pelo subgrupo dos basquetebolistas. 
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A discussão destes resultados, em face das limitações metodológicas deste 

estudo, terá de ser feita com base em especulações a partir do estado actual 

do conhecimento neste domínio. 

Assim, como salientam diversos investigadores (Sahlin, 1992; Hargreaves, 

1995; Maughan ef ai., 1997; Holloszy et a/., 1998) durante o exercício intenso 

prolongado, a intensidades relativas acima de 60% do VO2 máx. aumenta a 

contribuição da glicólise e da glicogenólise para a produção energética. A 

intensidades entre 60-75% do VC>2máx., a glicólise e glicogenólise ocorrem 

essencialmente nas fibras dos tipo I e lia. Quando a intensidade do exercício 

aumenta são recrutadas as fibras do tipo Mb, ocorrendo estes processos 

energéticos em todos os tipos de fibras musculares (Hargreaves, 1995). 

O exercício realizado com as intensidades acima referidas estimula a 

actividade da glicose. O aumento das concentrações plasmáticas de glicose 

deve-se à acção da enzima hepática fosfatase, dando origem a glicose livre, 

que é, em seguida, lançada na circulação sanguínea. Devido ao aumento do 

fluxo sanguíneo durante o exercício, à activação pela insulina e à maior 

actividade dos transportadores proteicos específicos da glicose nas 

membranas das células musculares, nomeadamente, a isoforma designada por 

GLUT4, assiste-se ao influxo de glicose no sarcoplasma (Maughan eí ai., 

1997). O transporte da glicose através do sarcolema segue uma cinética de 

saturação de acordo com a constante de Michaelis-Menten, sendo o nível de 

permeabilidade sarcolemal dependente do nível de concentração de glicose no 

espaço intersticial adjacente ao sarcolema (Holloszy et ai., 1998). Este 

processo não é energeticamente dependente (Hargreaves, 1995). O transporte 

da glicose para o músculo é, então, estimulado por duas vias: por activação 

insulínica e pela contracção muscular. 

Porém, se o fluxo sanguíneo e a libertação de glicose no sangue circulante não 

ocorrer a uma taxa idêntica à da sua captação pelos músculos activos, as 

concentrações de glicose no espaço intersticial diminuirão de forma marcada, 

dificultando o incremento da sua captação pelo músculo, apesar do aumento 

da permeabilidade sarcolemal à glicose. Contudo, este facto parece não 

ocorrer em circunstâncias fisiológicas normais. 
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Dissemos na secção 1.3. (futebol) que casos raros de hipoglicemia parecem 

ocorrer em situações de exercício intermitente prolongado (Ekblom, 1986; 

Bangsbo, 1993; Bangsbo, 1994b). De facto, os níveis de insulina tendem a 

diminuir durante o exercício. Em condições experimentais, utilizando ratos, 

ocorreram situações de hipoglicemia, aquando da perfusão insulínica exógena 

do plasma, conduzindo, consequentemente, a limitações à captação de glicose 

por indisponibilidade deste substrato (Galbo, 1992). Em certas patologias em 

humanos tal pode também acontecer. 

Mesmo se o nível inicial das reservas hepáticas de glicogénio forem baixas, 

como por exemplo, quando se inicia um exercício em condições de jejum 

prolongado, ou, após uma dieta pobre em HC, a prevenção da hipoglicemia 

ocorrerá através da gliconeogénese hepática (Maughan et ai., 1997; Holloszy 

et ai., 1998). Neste caso, a manutenção das concentrações sanguíneas de 

glicose procederão da gliconeogénese, utilizando como substratos primários o 

lactato e a alanina produzidos pelos músculos e o glicerol libertado pela 

activação da lipólise no tecido adiposo (Hargreaves, 1995; Kjaer, 1995; 

Maughan et ai., 1997; Holloszy et ai., 1998). Deste modo, previnem-se 

situações de hipoglicemia e economiza-se glicogénio (Wasserman et ai., 1992). 

Maughan (1997) sugere que mesmo os músculos não activos poderão 

contribuir para a gliconeogénese hepática ao libertarem piruvato, lactato e 

alanina. 

Por outro lado, a glicogenólise hepática, como factor de prevenção da 

hipoglicemia durante o exercício intenso e prolongado, parece ser mediada por 

incrementos das concentrações de glicagina e de catecolaminas e um 

decréscimo na secreção de insulina (Wharen e Katz, 1992; Holloszy, 1996). A 

função da glicagina será a de estimular a glicogenólise e gliconeogénese 

hepática, incrementando deste modo a disponibilidade da glicose sanguínea. 

Outra das suas funções será a de estimular a lipólise no tecido adiposo, 

aumentando a disponibilidade de AGL plasmáticos para serem captados pelos 

músculos activos. Será, então, a proporção das concentrações de glicagina e 

de insulina que determinarão um efeito integrado na utilização dos substratos 

(Maughan et ai., 1997). 
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Durante o exercício de elevada intensidade, apesar do aumento da produção 

de catecolaminas, a produção hepática de glicose pode ser estimulada por 

feedback neural aferente a partir dos músculos activos, resultando no 

incremento das concentrações plasmáticas de glicose (Kjaer ef ai., 1991; 

Cooganera/., 1997). 

Uma disponibilidade aumentada de glicose sanguínea resulta, pois, num 

incremento da captação e utilização muscular (Coyle et ai., 1991; Bosch ef ai., 

1994; McConell et ai., 1994). 

Alguns investigadores têm, também, centrado a sua atenção no potencial efeito 

inibidor das concentrações plasmáticas de AGL, na disponibilidade sanguínea 

em glicose e na sua captação e utilização a nível muscular (Hargreaves, 1997). 

A utilização de AGL e triglicerídeos (TG) reduziria a utilização do glicogénio 

hepático e muscular durante o exercício (Dyck ef ai., 1993; Kiens et ai., 1993; 

Dyck et ai., 1996; Odland et ai., 1998). 

Hargreaves et ai. (1991) realizaram um estudo em 11 sujeitos do sexo 

masculino utilizando um protocolo de exercício dinâmico, consistindo na 

realização da extensão do joelho a uma intensidade de 80% da máxima 

capacidade de trabalho. Aos sujeitos da amostra foi realizada uma infusão 

lipídica mais heparina, após a realização de uma primeira série de exercício 

que funcionou como controlo. Os autores do estudo verificaram que após 

infusão, quer em repouso, quer durante o exercício, o incremento das 

concentrações plasmáticas de AGL e dos metabolitos resultantes da sua 

oxidação provocou um decréscimo da captação de glicose pelo músculo. 

Porém, não se registaram alterações significativas dos níveis de glicogénio do 

músculo vasto externo, quando se compararam os valores pré e pós exercício, 

entre a série controlo e a série experimental. Estes autores sugeriram que a 

diminuição da captação de glicose pelo músculo ficar-se-ia a dever a uma 

inibição do seu transporte. 

O processo regulatório pelo qual seria possível obter uma economia dos HC, 

pela mobilização dos AGL, seria o incremento das concentrações musculares 

de citrato e a inibição da PFK (Essén e Kaijser, 1978), bem como o incremento 

das concentrações de acetil-coenzima A e a inibição da enzima piruvato 

desidrogenase. Porém, algumas dúvidas sobre este processo foram levantadas 
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por Dyck et al. (1993), Bangsbo étal. (1992; 1992a), Bangsbo (1993) e 

finalmente Coogan et al. (1993). Também Holloszy et al. (1998) apresentam 

reservas acerca deste mecanismo regulatório ao salientar que o decréscimo da 

taxa de depleccção do glicogénio muscular é mediada pela redução da 

glicogenólise. Para este autor, os dois factores mais importantes que regulam a 

taxa de degradação do glicogénio são a actividade da fosforilase e as 

concentrações de Pi. Neste sentido, parece-lhes improvável que a oxidação de 

AGL possa resultar simultaneamente num decréscimo destas duas variáveis. 

Por outro lado, Bangsbo et ai. (1992; 1992a) realizaram dois estudos 

separados, utilizando um protocolo de exercício intenso de extensão do joelho 

e repetido até à exaustão. O protocolo consistia na realização de uma primeira 

série até à exaustão, a que se seguia um intervalo de recuperação com a 

duração de 10 minutos. Após este intervalo os sujeitos realizaram 7 repetições 

de exercício intermitente, com a duração de 15 segundos para cada repetição 

e 15 segundos de intervalo entre repetições. A seguir ocorreu novo período de 

pausa durante dois minutos e meio. Finalmente, executavam a segunda série 

de exercício de extensão do joelho, até à exaustão. Os autores verificaram, 

que durante a segunda série a taxa da glicólise tinha diminuído. Foi então 

colocada a hipótese de tal se dever ao aumento das concentrações citosólicas 

de citrato na segunda série. A acumulação de lactato decresceu na segunda 

série de exercício exaustivo. Porém, na segunda série, registou-se uma 

diminuição da razão entre as concentrações de lactato e piruvato, 

relativamente à primeira série. Tendo sido a taxa de oxidação nas duas séries 

idêntica, então os autores sugeriram que a formação de acetil-coenzima A para 

a R-oxidação ou descarboxilação do piruvato não foi incrementada na segunda 

série. Assim, a hipótese de ser o citrato citosólico a causa para a redução da 

glicólise foi posta em questão. 

Mas se a utilização dos AGL pode resultar em economia dos HC (Kiens et ai., 

1993), ou na inibição do transporte e utilização dos HC, o contrário também 

será verdadeiro. 

O incremento das concentrações sanguíneas de glicose e a estimulação da 

segregação da insulina são factores que inibem a lipólise produzindo um 

decréscimo das concentrações plasmáticas de AGL (Turcotte et al., 1995). 



Outro mecanismo regulador pelo qual a utilização de HC reduz a 

disponibilidade e utilização dos AGL é a inibição da sua captação e oxidação 

nas mitocondrias (Coyle et ai., 1997; Sidossis et ai., 1997). 

Estudos realizados em animais sugerem que o efeito que acabamos de 

descrever é mediado pelo incremento da concentração muscular em malonil-

coenzima A, que é um potente inibidor da camitina palmitil transferase-1, 

enzima chave para a oxidação dos AGL. Então, quando a glicólise aumenta a 

síntese de malonil-coenzima A eleva-se inibindo a carnitina palmitil transferase-

1. Porém, este mecanismo regulador ainda não foi confirmado por estudos 

realizados em humanos (Holloszy et ai., 1998). 

A intensidade do exercício, em termos absolutos e relativos, quando expressa 

pelo VO2 máx., tem uma importância enorme para a utilização dos substratos 

energéticos, quer para a determinação da quantidade necessária, quer para a 

determinação das proporções de cada tipo de substrato mobilizado. A 

utilização da glicose sanguínea e do glicogénio muscular aumentam com o 

incremento da intensidade do exercício. Os exercícios realizados a 

intensidades superiores a 60% do VO2 máx. resultam na utilização 

predominante dos HC (Karlsson, 1971; Gollnick et ai., 1973; Vellestad e Blom, 

1985; Costill e Hargreaves, 1992; Sahlin, 1992; Green, 1997). A intensidades 

baixas, por exemplo 20-30% do VO2 máx., o metabolismo lipídico, sobretudo 

através da oxidação dos AGL, suporta a maior fatia da despesa energética 

durante o exercício. 

Com o incremento da intensidade, os mecanismos regulatórios que estarão na 

base da crescente utilização dos HC e da redução da disponibilidade de AGL 

plasmáticos, pela diminuição da sua libertação no tecido adiposo, serão (i) o 

incremento da actividade da glicogenólise (ii) e o recrutamento progressivo das 

fibras do tipo II (Romijn et ai., 1993). 

A redução da libertação de AGL com o incremento da intensidade do exercício 

parece dever-se, pelo menos em parte, a um processo de vasoconstrição do 

sistema vascular que irriga o tecido adiposo, como resultado da estimulação R-

adrenérgica (Holloszy, 1996; Holloszy eí ai., 1998). A demonstração da 

redução da oxidação lipídica, quando a disponibilidade de AGL é baixa, provém 

dos estudos em que as concentrações plasmáticas de AGL são elevadas por 
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infusão de emulsões lipídicas mais heparina (Hargreaves et ai., 1991; Dyck et 

ai., 1993; Dyck et ai., 1996). 

Brooks e Mercier (1994) enfatizaram a importância da intensidade relativa do 

exercício na determinação da contribuição dos HC e dos lípidos para o turnover 

energético. Estes autores designaram por crossover point a intensidade relativa 

(percentagem do VO2 máx.) a partir da qual o substrato predominante para o 

metabolismo oxidativo muda dos lípidos para os HC. O crossover point 

ocorreria em exercícios contínuos a aproximadamente 50% do VO2 máx. e 

traduzir-se-ia por uma utilização crescente dos HC acima desta intensidade. 

Jansson e Kaijser (1982) demonstraram existirem diferenças nos quocientes 

respiratórios registados durante a realização de um exercício realizado em 

cicloergómetro, a 65% do VO2 máx., quando submetidos a dietas prévias com 

diferentes proporções de HC ou de lípidos. Assim, o quociente respiratório 

registado para os atletas que ingeriram uma dieta rica em HC foi de 0.92, 

enquanto que para os mesmos sujeitos após uma dieta de 7 dias com um 

conteúdo elevado de gorduras foi de 0.81. Este valor indicava que a 

contribuição da oxidação de HC era, aproximadamente, 34% da produção 

energética total. Concluía-se assim que os sujeitos que se exercitavam a 65% 

do V02 máx., após a dieta com menor teor de HC, se encontravam abaixo do 

crossover point. 

Também Helge et ai. (1996) encontraram quocientes respiratórios de 0.82 em 

sujeitos exercitando-se a 70% do V0 2 máx., após 49 dias seguindo uma dieta 

rica em gorduras. Neste caso, a contribuição dos HC para a produção 

energética total foi de 38%. 

Outro factor que pode determinar o crossover point é o decréscimo das 

concentrações de glicogénio durante o exercício. 

Como foi referido na secção 1.3.1., o metabolismo lipídico pode ser activado em 

exercício intermitente intenso e prolongado. Tal ficou demonstrado pela 

elevação das concentrações plasmáticas de AGL nos períodos finais dos jogos 

de futebol (Bangsbo, 1993). Porém, neste caso, não se trata de um qualquer 

mecanismo regulador possibilitando a economia dos HC, mas sim, o resultado 

de uma deplecção prévia destes últimos substratos que acarreta a diminuição 

da intensidade do exercício, com a consequente mobilização dos AGL. O 
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incremento da oxidação dos lípidos é o resultado do incremento das 

concentrações plasmáticas de AGL, da redução dos níveis plasmáticos de 

insulina e da elevação dos níveis de catecolaminas. 

Sabe-se que a indisponibilidade de HC pode afectar a prestação dos atletas. 

Balsom et ai. (1999) realizaram um estudo em que visavam investigar os 

efeitos da disponibilidade muscular em glicogénio na prestação de exercícios 

intermitentes intensos de curta (<10min) e longa duração (> 30min). Para tal, 

seguiram uma metodologia que consistiu na realização de exercício para baixar 

o nível de glicogénio muscular, seguido de uma dieta pobre em HC no sentido 

de manter baixo o nível de glicogénio muscular. Uma semana depois, repetiram 

a experiência, mas desta vez após o período prévio de exercício seguia-se 

uma dieta rica em HC. 

A prestação nos exercícios intermitentes que se seguiram ao período prévio 

(48 horas) de exercício e dieta foi avaliada para cada uma das durações (curta 

e longa) com 24 horas de intervalo. As concentrações do glicogénio muscular 

foram avaliadas a partir de biópsias do músculo vasto externo. 

Os autores verificaram que as concentrações de glicogénio muscular antes da 

realização dos dois tipos de exercício e a quantidade total de trabalho 

realizado, eram significativamente menores após a dieta pobre em HC 

relativamente ao registado após a dieta rica em HC. No exercício intermitente 

de longa duração, o número de repetições que pode ser realizado à 

intensidade alvo pré-determinada registou uma variação positiva de 265% a 

seguir à dieta rica em HC, relativamente à prestação após dieta pobre em HC. 

Os níveis de glicogénio, no ponto de fadiga, foram significativamente mais 

baixos, nos dois tipos de exercício, após a dieta pobre em HC. 

Também Bangsbo et ai. (1992b) revelaram que a prestação de futebolistas na 

realização de exercício intermitente de longa duração aumentava 

significativamente após a ingestão de dietas ricas em HC. 

Weltan et ai. (1998; 1998a) verificaram que os baixos níveis iniciais de 

glicogénio e a deplecção pelo exercício resultavam em alterações metabólicas 

e hormonais, tais como (i) o incremento das concentrações plasmáticas de 

AGL e noradrenalina, (ii) o aumento da oxidação de AGL e (iii) a redução da 

utilização do glicogénio. 
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Assim, reportando-nos aos resultados encontrados, face à intensidade do teste 

do Yo-Yo e ainda ao facto do teste ser máximo, diríamos que, do ponto de vista 

do padrão de recrutamento das fibras musculares, todos os tipos de fibras 

terão sido recrutados. Para além disso, a glicogenólise hepática terá sido 

activada, libertando-se glicose para o sangue e possibilitando a sua posterior 

captação pela célula muscular. Deste modo, este aumento das concentrações 

plasmáticas de glicose será, só por si, um factor inibidor da lipólise e do 

transporte dos AGL no plasma. 

A libertação hepática de glicose e o aumento da sua concentração no plasma 

terão sido acompanhadas de uma elevada actividade insulínica. Portanto, é de 

crer que mesmo que se acredite que a glicagina desempenha um papel 

importante na glicogenólise, vimos que outra das suas funções seria a de 

estimular a lipólise ao nível do tecido adiposo. Isto, teria como consequência o 

aumento das concentrações plasmáticas de AGL. Porém, as concentrações de 

AGL não registaram diferenças significativas na amostra global do pré para o 

pós teste, tendo, inclusive, diminuído ligeiramente. Assim, é de crer que a 

proporção da produção pancreática de insulina tenha sido superior à da 

glicagina. 

Apesar de não termos dados quanto às concentrações das diversas hormonas 

que regulam a mobilização destes substratos, é possível especular que, face à 

duração média do exercício (8 minutos), não se terá registado uma queda 

acentuada da actividade da insulina, nem um importante aumento da 

actividade das catecolaminas. Se assim fosse, a estimulação da lipólise e 

consequente aumento das concentrações plasmáticas em AGL teria ocorrido. 

Além disto, a duração do exercício é, provavelmente, insuficiente para provocar 

uma acentuada deplecção das reservas hepáticas de glicogénio. Assim sendo, 

esta é mais uma razão para não se ter assistido ao aumento das 

concentrações de AGL. 

Além do mais, embora ainda não tenhamos discutido as variações das 

concentrações de lactato, vimos também que este metabolito aumenta a sua 

concentração no sangue após o exercício intenso, sendo utilizado pelo fígado 

para a gliconeogénese. Durante o exercício, também os músculos não activos 

contribuem para este processo, libertando este metabolito para a corrente 
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sanguínea. Assim, é provável que a ocorrer a gliconeogénese hepática, ela 

tenha procedido primariamente a partir do lactato sanguíneo captado. Os 

nossos resultados para estas duas variáveis, embora em exercícios diferentes 

quanto à sua duração total, espelham os obtidos noutras situações de exercício 

intermitente, como por exemplo, os obtidos por Figueiredo (1998) durante 

combates de Kickboxing. 

Quanto ao que se terá passado do ponto de vista da captação e utilização da 

glicose pelos músculos activos, não poderemos adiantar muito, em face das 

limitações metodológicas e instrumentais. 

Contudo, uma vez captadas pelas células musculares, as moléculas de glicose 

livre são rapidamente fosforiladas e transformadas em glicose-6-fosfato (G6-F), 

numa reacção catalisada pela enzima hexoquinase. Esta reacção irreversível, 

que é ATP dependente, assegura que a glicose seja efectivamente retida no 

interior da célula, possibilitando também regular os gradientes de concentração 

de glicose ao longo das membranas celulares, através das quais a captação 

pode ocorrer (Maughan et ai., 1997) 

Quando a intensidade do exercício é elevada e ocorre no interior da célula 

muscular a degradação das reservas locais de glicogénio em G6-F, o aumento 

das concentrações de G6-F produzem uma inibição da hexoquinase, com 

consequente diminuição da captação e utilização da glicose derivada do 

plasma sanguíneo (Abernethy et a/., 1990; Green e Patla, 1992; Hargreaves, 

1997). Assim sendo, este factor, a que se pode juntar a influência da regulação 

alostérica de metabolitos como o Pj, AMP, IMP e NH3, será decisivo para a 

captação e utilização da glicose proveniente do sangue. Aliás, Katz et ai. 

(1986), com base na observação das diferenças artério-venosas de 

concentração da glicose, afirmam que em exercício de intensidade progressiva, 

mesmo tendo sido registada uma captação da glicose pelas células musculares 

com o incremento da intensidade, a sua utilização apenas representa uma 

pequena fracção (1%) dos substratos utilizados. Contudo, não podemos 

afirmar com alguma margem de credibilidade se isto se terá passado dessa 

forma. 

A comparação das concentrações sanguíneas de lactato, medidas antes e 

depois do teste, registaram diferenças estatisticamente significativas (0.6±0.19 
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vs. 9.7± 1.67). Os valores registados após o teste são semelhantes aos valores 

registados durante as fases mais intensas dos jogos de futebol e de 

basquetebol, embora sejam mais elevados do que as médias apresentadas 

quando as avaliações foram realizadas a vários atletas na mesma ocasião. 

Quando comparados os nossos resultados com os obtidos por Rebelo (1999), 

no seu estudo com atletas semi-profissionais (7.6±0.7), os valores por nós 

obtidos são mais elevados. Este facto pode explicar-se, mais uma vez, pelas 

diferenças de nível de treino e de competição. Assim, se bem que a 

intensidade do teste tenha sido máxima para os grupos amostrais dos dois 

estudos, o certo é que no caso dos nossos atletas a quantidade de trabalho 

realizada e a intensidade absoluta, expressa pela velocidade de deslocamento 

nos percursos, foram superiores. 

A elevação das concentrações sanguíneas de La, durante o exercício intenso, 

tem sido identificada com a activação do metabolismo anaeróbio e com a 

utilização do glicogénio e da glicose. Deste modo, o aumento significativo das 

concentrações sanguíneas após o teste do Yo-Yo sugere a elevada 

participação do metabolismo anaeróbio e a utilização do glicogénio e da glicose 

como substratos para a formação de ATP, tal como o observado em outros 

estudos (Essén et ai., 1977; Essén e Kaijser, 1978; Cheetham et ai., 1986; 

Balsom et ai., 1992; Bangsbo et ai., 1997; Figueiredo, 1998; Hargreaves et ai. 

1998). 

Durante a realização de um exercício intenso e em resultado da activação da 

glicólise, uma grande parte das reservas musculares de glicogénio e da glicose 

sanguínea captada pelas células musculares, será convertida em lactato. 

Apesar da conversão do glicogénio e da glicose em lactato ser um processo 

anaeróbio, também pode ocorrer em condições de exercício em que a 

quantidade de oxigénio disponível para os músculos é suficiente. Por isso, a 

libertação de lactato pelos músculos não implica necessariamente que os 

suprimentos de oxigénio sejam inadequados. 

Quando se realiza um exercício requerendo níveis baixos de força são 

recrutadas predominantemente as fibras do tipo I. Porém, a resposta do 

sistema cardiovascular é relativamente lenta. O transporte de 0 2 e a sua 

utilização pelas fibras musculares aumentam progressivamente até se atingir o 
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estado de steady-state. Contudo, será preciso um tempo de cerca de 2 minutos 

após o início do exercício para que tal estado ocorra (Maughan et ai., 1997). A 

elevada capacidade oxidativa das fibras do tipo I assegura que o lactato 

produzido durante as fases iniciais do exercício seja captado por estas fibras e 

reconvertido em piruvato. O piruvato é depois descarboxilado, dando origem a 

acetil-coenzima A que entrará no ciclo do ácido tricarboxílico (CAT). Assim, as 

concentrações intramusculares e sanguíneas de La elevar-se-ão na fase inicial 

do exercício para, em seguida, diminuírem ou estabilizarem, apesar da 

manutenção da intensidade do exercício (Maughan et ai., 1997). 

O exercício a alta intensidade, requerendo níveis de força muito elevados, 

obriga ao recrutamento das fibras do tipo Ma e Mb. A mobilização progressiva 

destes tipos de fibras e muito particularmente das fibras lib, que possuem uma 

baixa capacidade oxidativa, conduzirá, em resultado da elevada actividade da 

glicólise, a que a taxa de formação de piruvato exceda a sua taxa de 

participação no CAT. Então, o piruvato é reduzido em ácido láctico, que por 

sua vez é dissociado em lactato, permitindo a regeneração do NAD+ 

(dinucleótidos de adenina nicotinamida) e a manutenção do fluxo glicolítico. 

Assim, a quantidade de La intramuscular aumenta significativamente e 

significará, mesmo em condições de disponibilidade de O2, que a taxa 

glicolítica é superior à do metabolismo oxidativo do piruvato (Maughan et ai., 

1997). 

O La formado no interior das células difunde para o espaço intersticial e aí, as 

fibras do tipo I e lia, adjacentes às do tipo lib, podem captar algum do lactato e 

oxidá-lo (Bangsbo et ai., 1993). Esta é uma das razões pelas quais as 

concentrações sanguíneas de lactato não reflectem a sua produção e 

concentração no músculo activo (Brooks, 1986, Brooks, 1987; Nordheim e 

Vollestad, 1990; Bangsbo étal., 1991; Bangsbo étal., 1994; Santos, 1995; 

Maughan, 1997). 

Porém, constatou-se que a taxa de produção de La é superior à do seu efluxo. 

De qualquer modo, a diferença dos gradientes de concentração entre os 

espaços intra e extracelulares provoca o efluxo de La para o espaço intersticial. 

Contudo, este não será o único mecanismo responsável pelo efluxo do La, já 

que o sarcolema é uma barreira que dificulta a simples difusão do La. Assim, 
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diversos investigadores demonstraram a existência de transportadores 

proteicos de membrana que facilitam o fluxo transsarcolemal deste metabolito 

(McDermott e Bonen, 1993; Juel et ai., 1994; Pilegaard et ai., 1994; Bonen e 

McCullagh, 1994; McCullagh e Bonen, 1995; McCullagh et ai., 1996). 

O aumento das concentrações de La intersticial conduzem à sua difusão na 

circulação venosa, sendo transportado, quer nos eritrócitos, quer no plasma. 

Em seguida, assiste-se à perfusão dos fluidos do espaço intersticial dos tecidos 

não activos, sendo parte do La captado e metabolizado nesses tecidos 

(Lindinger et ai., 1990; Lindinger er ai., 1995). Após o exercício cessar, este 

processo prossegue durante algum tempo, dependendo a sua duração da 

quantidade do La produzido pelos músculos activos. A extracção do La pelos 

tecidos não activos serve para atenuar o valor das concentrações plasmáticas, 

mantendo favoráveis os gradientes para o fluxo deste metabolito entre os 

diferentes compartimentos. Por outro lado, permite ainda regular a 

concentração intracelular de H+, já que o seu transporte acompanha o La, 

evitando descidas rápidas e acentuadas do ph (Lindinger et ai., 1995). 

Assim, a quantidade de La medida no sangue é o reflexo da clearance deste 

metabolito. Diversos autores têm afirmado que a clearance do lactato é maior 

em sujeitos mais treinados (Donovan e Paglissoti, 1989; Donovan e Paglissoti, 

1990; Phillips ef a/., 1995; Fukuba et ai., 1999). Deste modo, as diferenças de 

concentração de lactato sanguíneo encontradas no presente estudo e no de 

Rebelo (1999) serão devidas às diferentes intensidades externas 

desenvolvidas no exercício, mas também às diferenças na clearance do 

lactato. 

Embora sejam testes diferentes, pode ainda referir-se que o valor médio de 

concentração encontrado no final do teste se situa acima do limiar de 

concentração que permite, em conjugação com outros indicadores, validar os 

resultados de provas máximas para determinação directa do VO2 máx. (Davis, 

1995). 

Os resultados do presente estudo indicam que as concentrações plasmáticas 

de NH3 aumentaram significativamente do pré para o pós teste (1.75±0.82 

(ig/ml vs. 2.93±0.99 |ig/ml). 
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Durante o exercício físico existem duas fontes primárias para a produção de 

NH3 no músculo esquelético: a transaminação e desaminação dos aminoácidos 

de cadeia ramificada (AACR) e a desaminação do AMP, que é a primeira etapa 

do ciclo dos nucleótidos de purina (CNP) (Sahlin e Broberg, 1990; Graham et 

ai., 1995). 

Graham et ai. (1995) referem que pouca atenção tem sido dada na 

investigação à utilização da pool de aminoácidos do músculo esquelético como 

fonte energética. Este relativo desinteresse dever-se-á provavelmente à menor 

contribuição dos aminoácidos no contexto do turnover energético, uma vez que 

os AACR (leucina, isoleucina e valina) contribuirão em 5-15% para o total da 

energia necessária para sustentar um exercício de longa duração (Brooks, 

1987a; Poortmans, 1984). 

Os AACR são considerados aminoácidos essenciais, visto que não são 

sintetizados no organismo humano. A importância dos AACR é considerável, 

uma vez que os seus esqueletos carbonados se constituem como substratos 

para o metabolismo oxidativo, participando os nitrogénios na formação de 

alanina. 

De acordo com alguns autores (Bergstrõm et a/., 1985; Graham et ai., 1995; 

Maughan et ai., 1997), enquanto os esqueletos de carbono são metabolizados 

no músculo, seguindo vias comuns às dos metabolismos do HC e dos lípidos, 

os grupos amina são removidos e transportados no sangue para o fígado, sob 

as formas de amónia, alanina e glutamina (Maughan et ai., 1997). 

No músculo, o metabolismo dos compostos carbonados é visto como um 

importante mecanismo de prevenção de oxidação em excesso da glicose . 

Também a formação da alanina e de glutamina são considerados passos 

importantes dos mecanismos de regulação da glicólise e da prevenção da 

hipoglicemia (Wagenmakers, 1992). Por um lado, a formação de alanina pela 

reacção do glutamato com o piruvato permite a regeneração do NAD+ a partir 

da reoxidação do NADH, sendo essencial para a manutenção da taxa da 

glicólise, uma vez que o NAD+ é um importante co-factor na reacção da 3-

fosfato gliceraldeído desidrogenase. Por outro lado, evita-se que a regeneração 

do NAD+ ocorra pela redução do piruvato em La, com a consequente elevação 

da concentração intracelular deste metabolito (Maughan et ai., 1997). 
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A prevenção de situações de hipoglicemia decorreria da libertação pelo 

músculo e posterior utilização hepática da alanina, como importante percursor 

gliconeogénico. Porém, em exercícios cuja intensidade representa 80% do VO2 

máx, a alanina libertada pelos músculos activos parece resultar de uma 

pequena fracção (1%) do piruvato formado pela glicólise (Graham et ai., 1991) 

e, portanto, a maior parte do piruvato será reduzido a lactato (Maughan eí ai., 

1997). Assim sendo, Maughan eí ai. (1997) consideram relativamente 

insignificante a contribuição da alanina como percursor da gliconeogénese 

hepática e consequente manutenção dos níveis de glicemia sanguínea. 

Em todo caso, o metabolismo dos AACR é uma das fontes de produção de 

NH3. Contudo, verificou-se que são as fibras oxidativas que têm um maior 

potencial para o metabolismo dos AACR, visto possuírem um mais elevado 

número de enzimas chave para o seu catabolismo, nomeadamente a enzima 

oxo-ácido-desidrogenase (Graham et al., 1995). 

O metabolismo dos AACR está associado a exercícios de longa duração, a 

intensidades sub-máximas e com um recrutamento predominante das fibras do 

tipo I e lia. Então, não nos parece que as concentrações de NH3 registadas no 

nosso estudo sejam predominantemente oriundas do catabolismo dos 

aminoácidos, mas sim da desaminação do AMP. É provável que, durante as 

fases submáximas do teste, alguma da NH3 produzida tenha resultado da 

degradação dos aminoácidos, contudo pensamos que terá sido apenas uma 

parte pouco importante. 

Outra fonte de produção da amónia é o ciclo dos nucleótidos de purina (CNP). 

Como já foi anteriormente afirmado, o exercício intenso resulta numa elevada 

taxa de hidrólise de ATP (Sahlin e Broberg, 1990; Sahlin, 1992). Quando a 

exigência energética é muito elevada, a resíntese de ATP e a formação de 

AMP resultam da refosforilação do ADP numa reacção catalizada pela enzima 

adenilato quinase. Contudo, como a taxa de utilização do ATP é superior à taxa 

de refosforilação do ADP, o aumento das concentrações intramusculares em 

ADP e AMP estimulam a desaminação do AMP para IMP, sendo esta reacção 

o ponto de entrada do ciclo do CNP (Tullson et ai, 1995; Graham eí ai., 1995). 

Como resultado da desaminação do AMP para IMP, ocorre a formação de NH3. 

A degradação do AMP é mediado pela AMP desaminase (AMPD). Tem sido 
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sugerido que a actividade desta enzima é mais elevada nas fibras do tipo II 

(Lowestein, 1990; Sahlin e Broberg, 1990, Tullson e Terjung, 1990). Estudos 

realizados em coelhos (Raggi et ai., 1975; cit. Por Graham et ai., 1995) 

revelaram que a AMPD possui duas isoformas (A e B). A isoforma A representa 

cerca de 70% da actividade total da AMPD nas fibras oxidativas, enquanto que 

nas fibras Mb apenas existe a isoforma B. No entanto, a isoforma B extraída do 

músculo cardíaco do coelho não demonstrou ser sensível às alterações da 

razão ATP/ADP. 

A regulação da actividade da AMPD depende da concentração de substratos e 

também dos efeitos alostéricos. Concentrações elevadas de ATP, guanosina 

trifosfato (GTF) e Pi parecem ser potentes inibidores da AMPD (Tullson e 

Terjung, 1990; Graham et ai., 1995). Porém, a reversão da inibição desta 

enzima parece ocorrer a concentrações fisiológicas inferiores às que ocorrem 

para o ATP muscular em repouso. Assim, as concentrações de GTF parecem 

ser o mais potente inibidor da AMPD. 

Os incrementos das concentrações de AMP livre e de ADP livre parecem ser 

os mais importantes activadores da AMPD (Graham et ai., 1990; Tullson et ai., 

1995; Graham et al., 1995). O aumento das concentrações de ADP livre 

associado ao decréscimo da razão ATP/ADP diminuem o grau de afinidade da 

AMPD para os seus inibidores. 

Foi também sugerido que o aumento das concentrações de H+ poderia 

estimular a actividade da AMPD (Lowestein, 1990; Sahlin e Broberg, 1990; 

Tullson e Terjung, 1990). 

Porém, Graham et ai. (1990; 1995) atribuem um papel secundário às 

concentrações de H+ na activação da AMPD, ao afirmarem que o incremento 

das concentrações de H+ reduzem a Km da AMPD para o AMP. De facto, para 

Graham ef ai. (1990; 1995), o principal activador alostérico da AMPD será o 

incremento da concentração de ADP livre, associado ao declíneo da razão 

ATP/ADP, ao fazer diminuir a afinidade da AMPD para os seus inibidores. 

Do atrás exposto, podemos dizer que o teste do Yo-Yo, por ser realizado até à 

exaustão, com elevado recrutamento das fibras do tipo II e com um 

considerável turnover energético, terá activado o CNP. Por outro lado, no 

reforço desta posição, encontra-se o facto de a intensidades submáximas não 
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se registarem alterações importantes nos modulados do CNP. O teste do Yo-

Yo, apesar de ser um teste progressivo e incluir patamares realizados a 

intensidades submáximas é, no entanto, bastante intenso como se pode 

verificar pelo valor médio da FC obtido no primeiro estudo (92% do valor médio 

da FC mais elevada alcançada durante o teste). O teste, pela sua intensidade, 

deverá ter feito apelo à mobilização do glicogénio intramuscular. Vários 

investigadores têm associado as concentrações plasmáticas de NH3 à 

deplecção do glicogénio (Broberg e Sahlin, 1989; Wagenmakers et ai., 1991; 

Bangsbo et al., 1992a; Grenhaff e Timmons, 1998). No caso do presente 

estudo, é razoável supor que tenha existido uma forte mobilização do 

glicogénio intramuscular para a produção de energia. Assim, mais uma vez, 

afirmamos que uma parte considerável da NH3 plasmática encontrada terá sido 

consequência da activação do CNP. 

As concentrações plasmáticas de NH3 por nós registadas traduzem a libertação 

de NH3 pelos músculos activos, não reflectindo, no entanto, a sua produção 

total. 

O CNP não termina com a desaminação do AMP e a formação de IMP e NH3. 

O IMP pode ser reanimado para AMP ao combinar-se com o aspartate, pela 

acção da enzima adenilosuccinato sintetase e da energia fornecida pela 

degradação da GTF (Graham et ai., 1995; Graham et ai., 1997). O resultado 

desta reacção é a formação de adenilosuccinato, guanosina difosfato e Pj. 

Subsequentemente, o anilosuccinato é convertido em fumarato e AMP por 

uma reacção mediada pela enzima adenilosuccinato ligase. Por outro lado, não 

é provável que o ciclo dos nucleótidos de purina ocorra em toda a sua 

extensão durante o exercício intenso. A razão para tal, deve-se ao facto deste 

processo ser energeticamente dependente, porque as concentrações de 

adenilosuccinato sintetase são mais baixas do que as da AMPD e também 

porque a sua actividade é inibida pelas concentrações de AMP, IMP e Pi 

(Graham et al., 1997). Este facto ficou demonstrado por Graham et al. (1990), 

quando num estudo utilizando um protocolo de exercício de extensão do joelho 

até à exaustão avaliou a dinâmica do metabolismo da amónia durante o 

exercício e a recuperação. Com base na relação entre o IMP e a NH3 

intramuscular observada durante o exercício e a recuperação, na dinâmica do 
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efluxo da NH3 e na proporção das concentrações intramusculares e venosas da 

NH3, aqueles investigadores concluíram que o CNP opera em série, ou seja, 

ocorrendo a fase de resíntese predominantemente após cessar o exercício. 

Nesse estudo, a produção intramuscular de NH3 que acompanhou a formação 

de IMP, foi superior em aproximadamente 20% à do seu efluxo e acumulação 

intramuscular. Assim, a quantidade de NH3 em défice, juntamente com a 

amónia produzida pelo catabolismo dos aminoácidos, representaria a 

quantidade de amónia usada na produção de aminoácidos (por exemplo na 

produção de glutamina). Durante a recuperação, o efluxo de NH3 representou 

cerca de 12% do declínio da amónia intramuscular. Para os autores, isto 

significou o envolvimento da amónia no metabolismo intramuscular dos 

aminoácidos. Tendo em conta que a produção de NH3 não foi superior à 

formação de IMP, concluiu-se que a reacção da AMPD foi a parte mais activa 

do CNP durante o exercício e que a fase da reaminação foi dominante durante 

a recuperação. 

Os resultados e as conclusões de Graham et ai. (1990) são reforçados pelos 

de Tullson et ai. (1995). Estes investigadores realizaram um estudo que 

consistiu na realização de um exercício máximo até à exaustão, em 

cicloergómetro. Após a conclusão do exercício o fluxo sanguíneo de uma das 

pernas foi interrompido. Foram realizadas biópsias musculares no músculo 

vasto externo antes do exercício. Após o final do exercício as biópsias no vasto 

externo foram realizadas aos 0 e 3.6 minutos, na perna com e sem oclusão. 

Foram igualmente realizadas colheitas de sangue antes do exercício, 

imediatamente após exercício e durante a recuperação. Os investigadores 

verificaram que imediatamente após o exercício a concentração de 

adenilossucinato decresceu em 80%. Contudo, 3 minutos após o final do 

exercício o nível de concentração do adenilossucinato aumentou os mesmos 

80% na perna sem oclusão. Na perna com interrupção do fluxo sanguíneo, as 

concentrações intramusculares em adenilosuccinato mantiveram o nível 

encontrado imediatamente após o final do exercício. Assim, foi sugerido que a 

diminuição das concentrações de adenilossucinato durante o exercício se 

teriam ficado a dever à inibição da adenilosuccinato sintetase. 
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Finalmente, de acordo com Bangsbo et al. (1996) e Graham et al. (1990), as 

concentrações plasmáticas de NH3 são o resultado da clearance deste 

metabolito. Foi demonstrado que, durante o exercício intermitente, parte da 

amónia libertada pelos músculos activos para a circulação sanguínea é 

removida e metabolizada pelos músculos inactivos (Bangsbo et ai., 1996). 

Também os pulmões poderão ser um local privilegiado para a clearance da 

NH3, visto que este órgão será um dos locais de exposição deste metabolito 

após ser libertado pelos músculos activos. Embora com uma base estritamente 

especulativa, Graham et al. (1990) sugeriram que sendo a quase totalidade do 

débito cardíaco dirigido aos pulmões, e que, em face das diferenças de 

gradientes de concentração e da elevada permeabilidade da amónia, os 

pulmões poderiam remover alguma da NH3 transportada pelo sangue. Isto 

seria igualmente uma das causas para o aumento da ventilação, que, como se 

sabe, é estimulada pela amónia. Porém, esta última hipótese aguarda 

confirmação experimental. 

Assim, parece ser lícito concluir que as concentrações plasmáticas registadas 

no nosso estudo subestimam a quantidade de NH3 produzida a nível muscular. 

Para além disso, a NH3 plasmática no presente estudo, representa a 

concentração durante a recuperação. Isto porque as amostras de sangue 

venoso foram colhidas 5 minutos após a conclusão do teste. 

Assim e tomando como referência o estudo de Graham et ai. (1990), em que se 

verificou que o efluxo de NH3 após exercício declina curvilinearmente, de tal 

modo que aos 3 minutos a libertação foi cerca de 50% inferior à registada 

imediatamente após o exercício, então, o valor de concentração por nós 

registado poderá terá sido inferior ao que teria ocorrido imediatamente após o 

final do teste. Esta posição é reforçada com os resultados de Tullson et ai. 

(1995), partindo da análise das concentrações musculares. Na perna sem 

interrupção do fluxo sanguíneo registou-se um declínio de concentração aos 3 

minutos, significando que houve alguma libertação de NH3 para a circulação 

venosa; porém, na perna com oclusão da circulação, os valores de 

concentração da amónia eram idênticos aos registados no final do exercício. 
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As concentrações plasmáticas de K+, para a totalidade da amostra no presente 

estudo, registaram um ligeiro mas significativo decréscimo do pré para o pós 

teste (4.0±0.33 vs. 3.8±0.31 mval/l). 

Estes resultados seguem uma tendência similar à de outros estudos, em que 

se registou após o final do exercício uma rápida diminuição das concentrações 

plasmáticas do K+, sendo os valores entre os 3 e os 5 minutos após o exercício 

inferiores aos do pré-exercício (Lindinger eí a/., 1992; Medbo e Sejeersted, 

1994; Vollestad era/., 1994; Hallén et ai., 1996; Verburg era/., 1999). 

Como já anteriormente foi referido na secção I.4., a elevação das 

concentrações intersticiais e sanguíneas em K+ têm sido recorrentemente 

relacionadas com a fadiga (Duarte e Soares, 1991; Clausen e Nielsen, 1994; 

Green, 1996; McEniery et al., 1997; Verburg ef al., 1999). Sendo o potencial de 

membrana dependente do equilíbrio de K+ no sarcolema, um elevado efluxo 

deste ião resultará na diminuição da excitabil idade das membranas 

sarcolemais e na despolarização dos túbulos-T. Em consequência da 

despolarização de membrana, a amplitude dos potenciais de acção diminui, 

assim como a disponibilidade do Ca2+ para se ligar à troponina C. 

Durante o exercício ocorre uma perda do K+ intracelular para o interstício e, 

apesar da estimulação da actividade das bombas de Na+-K+, observam-se 

incrementos das concentrações extracelulares. 

A perda intracelular do K+ está relacionada, de forma exponencial, com a 

intensidade do exercício (Vollestad et ai., 1994; Hallén et ai., 1994; Hallén, 

1996). Também a quantidade de massa muscular envolvida no exercício 

influencia a quantidade da perda de K+ intracelular. Quanto menor for, em 

termos relativos, a quantidade de massa muscular envolvida no exercício, 

maior é a taxa de perda intracelular para uma certa intensidade (Hallén, 1996). 

A acumulação extracelular do K+ poderá significar que, apesar do aumento das 

concentrações intracelulares de Na+, a capacidade das bombas de Na+-K+ é 

insuficiente para recaptar o K+ e extrudir o Na+ (Clasusen e Nielsen, 1994), ou, 

como sugeriram outros investigadores, talvez isso se fique a dever a uma 

insuficiente activação das bombas, como se verificou em exercício submáximo 

com contracções isométricas (Verburg era/., 1999). 
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A acção das bombas de sódio e potássio na recaptação do K+ é regulada por 

factores locais, tais como a actividade eléctrica e as alterações das 

concentrações de electrólitos. Porém, a acção das bombas de Na+-K+ parece 

também ser regulada pelas concentrações de catecolaminas que, por sua vez, 

são controladas centralmente (Clausen e Nielsen, 1994; Hallén, 1996). As 

catecolaminas estimulam a actividade das bombas de Na+-K+ evitando o 

incremento da taxa de efluxo do K+ e do influxo do Na+ (Hallén et ai., 1994; 

Hallén et ai., 1996). 

O aumento das concentrações intersticiais de K+ gera um rápido incremento 

das concentrações venosas e arteriais deste ião. O transporte do ião K+ é feito 

no plasma, mas em humanos ocorre sobretudo no interior dos eritrócitos 

(Lindinger et ai, 1995; Hallén, 1996). Os eritrócitos representam cerca de 45% 

do volume sanguíneo sendo, por isso, um grande recipiente para receber estes 

iões atenuando o valor da sua concentração plasmática durante o exercício 

(Lindinger et ai., 1995). A half-time para a taxa de aparecimento e 

desaparecimento do K+ plasmático situa-se entre 25-30 segundos. 

Após a extracção do potássio intersticial nos músculos activos pelo sangue 

venoso, segue-se uma fase de redistribuição deste ião por outros tecidos não 

activos, onde a sua extracção ocorre. Entre estes, incluem-se os músculos não 

activos (Lindinger, 1995; Hallén, 1996). O K+ é libertado pelos eritrócitos 

quando o sangue perfunde os músculos não activos. Deste modo, assiste-se a 

um movimento do K+ para o plasma e daqui para os fluídos intersticiais e 

intracelulares. O mesmo ocorrerá nos músculos activos, por simples difusão, 

em virtude do aumento do fluxo sanguíneo, e também pela acção das bombas 

de Na+-K+, estimuladas pelo aumento das concentrações de catecolaminas 

(Lindinguer et ai, 1995; Hallén, 1996). 

Após o final do exercício, as concentrações plasmáticas diminuem rapidamente 

entre os 3 a 5 minutos subsequentes (Lindinger et ai., 1992; Medbo e 

Sejeersted, 1994; Vollestad et ai., 1994; Hallén et ai., 1996; Verburg et ai., 

1999). Isto, porque cessa a perda do K+ intracelular nos músculos activos e 

continua a sua extracção a partir dos espaços extracelulares. Este, é então, um 

sinal da redistribuição do K+ pelos músculos inactivos e também pelos 

músculos activos após o final do exercício. Portanto, será razoável supor que 
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na amostra do nosso estudo, tenham ocorrido incrementos substanciais das 

concentrações intersticiais e plasmáticas durante a realização do teste. 

Contudo, dado que as recolhas de sangue venoso só se efectuaram 5 minutos 

após a conclusão do exercício, os valores registados reflectirão a redistribuição 

e recaptação do K+ nos músculos previamente activos e também pelos tecidos 

inactivos. Porém, a recuperação intracelular do K+ poderá ter demorado um 

tempo relativamente longo, tal como foi evidenciado em alguns estudos 

(Medbo e Sejersted, 1994; Vollestad et ai., 1994; Hallén et ai., 1996; Verburg et 

ai., 1999). 

A análise inter-grupos (basquetebolistas vs. futebolistas) das variáveis 

bioquímicas, antes do teste, revelou diferenças estatisticamente significativas 

para as concentrações de La e AGL em repouso. Estas diferenças, do nosso 

ponto de vista, não têm qualquer significado fisiológico especial. 

A comparação entre os subgrupos amostrais no pós-teste não revelou qualquer 

diferença com significado estatístico. Estes resultados espelham a ausência de 

diferenças de prestação no teste, já que as diferenças na distância percorrida 

não tiveram significado estatístico e, por outro lado, reflectirão a similaridade do 

padrão funcional e fisiológico entre as duas modalidades no que respeita às 

exigências para a realização de exercício intenso e repetido, durante um 

período prolongado de tempo. 

A análise intra-grupos revelou para os basquetebolistas uma tendência idêntica 

à da totalidade da amostra. Por isso, tudo o que atrás foi referido para cada 

uma das variáveis aplica-se para este sub-grupo. 

Contudo, no grupo dos futebolistas, não foi possível comparar os resultados 

entre momentos para a glicose. Para as restantes variáveis, só para o potássio 

não se registou uma resposta idêntica à da globalidade da amostra. Neste sub

grupo as concentrações médias do K+ após o teste foram idênticas às do pré 

teste. Uma explicação plausível para este facto, é a variabilidade inter-

indívidual no tempo a partir do qual se podem observar novos incrementos das 

concentrações plasmáticas de K+. De facto, no estudo de Medbo e Sejersted 

(1994) compararam-se dois grupos de atletas diferentes {sprinters vs. atletas 

treinados em resistência). Observou-se que nos dois grupos as concentrações 

plasmáticas baixaram para valores inferiores aos registados antes do exercício, 
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após três minutos de recuperação. Porém, do terceiro para o nono minuto após 

exercício os sprinters registaram um aumento progressivo das concentrações 

plasmáticas de potássio, enquanto os atletas treinados em resistência 

mantiveram os níveis de concentração inalterados. 

No nosso caso, nos futebolistas, a análise dos valores individuais permitiu 

verificar que 5 dos dez futebolistas registaram um ligeiro incremento das 

concentrações plasmáticas do K+ aos cinco minutos. No entanto, os restantes 

cinco elementos mantinham os valores de concentração abaixo dos níveis pré 

exercício. Isto poderá querer dizer que entre os sujeitos deste sub-grupo existe 

uma grande variabilidade no tempo da resposta para a redistribuição e 

recuperação do K+ após o exercício. Contudo, esta interpretação está limitada 

pela dimensão da amostra e por limitações metodológicas. 

V.3. Yo-Yo vs. V0 2 máx. 

Outra parte importante do nosso trabalho foi avaliar a sensibilidade do teste 

face a diferentes indicadores fisiológicos e funcionais (estudos IV. 1. a IV.7.).Na 

primeira fase deste grupo de estudos procurámos determinar se o teste do Yo-

Yo possuía alguma relação com o consumo máximo de oxigénio, enquanto 

medida da potência aeróbia e, portanto, tentar determinar se o VO2 máx. 

poderia explicar a performance no teste do Yo-Yo e vice-versa. Por outro lado, 

procurámos verificar qual o efeito crónico do treino no VO2 máx. e na prestação 

no teste do Yo-Yo. Desta forma pretendíamos avaliar a plasticidade e 

sensibilidade destes indicadores ao efeito crónico do treino. 

Numa primeira análise dos resultados ressalta a grande variabilidade inter-

individual para a generalidade das variáveis consideradas. Assim, poderemos 

dizer que os sujeitos da amostra possuíam níveis de aptidão funcional muito 

diversos. Os valores da FC máxima obtidos no teste para determinação do VO2 

máx. e o valor do VO2 máx. relativo representam a aptidão fisiológica, e a 

distância percorrida no teste do Yo-Yo a aptidão funcional. 

A análise dos resultados mostrou um baixo coeficiente de correlação entre os 

valores do VO2 máx. relativo e absoluto e a distância percorrida no teste do Yo-
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Yo. Quando analisada a variância comum, verifica-se que o nível de 

associação do VO2 máx., relativo e absoluto, com a distância percorrida no 

teste do Yo-Yo é de apenas 29.4% e 10.9% respectivamente. 

Estes resultados são concordantes com as opiniões formuladas por diversos 

autores que sugerem não ser o VO2 máx. um bom indicador da prestação, quer 

no jogo, quer na realização de um teste intermitente baseado na distância 

percorrida (Bangsbo e Mizuno, 1988; Bangsbo e Lindquist, 1992; Bangsbo, 

1993). 

Porém, os nossos resultados são substancialmente diferentes dos encontrados 

por Rodrigues (1998) num estudo de validação do teste do Yo-Yo para avaliar 

a potência aeróbia máxima. O método critério utilizado foi o VO2 máx., 

determinado directamente numa prova máxima em cicloergómetro. A amostra 

era constituída por 17 basquetebolistas amadores. Os resultados mostraram 

um elevado coeficiente de correlação (r = 0.86; p< 0.05). A variância comum 

(r2) foi de 73%. No entanto, a possibilidade de generalização destes resultados 

fica relativamente comprometida pela dimensão da amostra do estudo e pelos 

resultados que nós próprios obtivemos. 

Os testes em confronto são muito diferentes. O teste para determinação do 

VO2 máx. é contínuo e o teste do Yo-Yo é intermitente. 

Saltin et ai. (1976) compararam o consumo de oxigénio em exercício contínuo 

(EC) e exercício intermitente (El) a intensidades externas semelhantes. 

Verificaram que em EC o consumo de O2 era mais elevado do que em El, 

apesar de em certas circunstâncias a intensidade externa no El ser o dobro da 

realizada no EC (ver Quadro 40). 

Como se pode observar pela leitura do quadro 40, o EC realizado a 1080 

Kpm/min resultou num consumo de 2.44 l/min.. Quando se duplicou a 

intensidade, resultando num esforço máximo para o sujeito, o consumo máximo 

de O2 foi de 4.6 l/min. Quando esta intensidade foi usada em exercício 

intermitente com durações de exercício e pausa entre 0.5 e 1 min, o valor do 

consumo foi de 2.9 l/min., ou seja, ligeiramente acima do valor do consumo 

registado em exercício contínuo a metade da intensidade. O incremento da 

duração das fases de exercício para 2-3 minutos, conduziu o sujeito a um 

consumo de O2 quase máximo, ou mesmo máximo. Durante as fases de 
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pausa, o consumo aproximou-se dos valores registados em repouso. 

Interessante será também notar que as concentrações de La registadas foram 

mais elevadas no exercício contínuo do que no exercício intermitente, 

independentemente da duração das fases de exercício e de pausa. 

Quadro 40 - Valores máximos e mínimos do consumo de 02 e da FC no EC e no El durante 

as fases de exercício e de pausa (adaptado de Saltin et ai., 1976). 

exercício/intensidade 

contínuo 1,080Kpm/min 

2.160Kpm/min 

Consumo de 02 (l/min.) FC bat./min. 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

2.44 134 

4.60 204 

intermitente 2.160Kpm/min 

exercício (min) pausa (min) 

0.5 0.5 2.90 2.30 150 137 

1 1 2.93 2.33 167 99 

2 2 4.40 1.00 178 106 

3 3 4.60 1.00 188 118 

Também Edwards et ai. (1973; cit. Por Bangsbo, 1993) compararam o EC e El 

para a mesma taxa de trabalho. A uma intensidade correspondente a 50% do 

V02 máx., observou-se que as concentrações musculares de La durante o EC, 

comparadas com as registadas no El, consistindo em períodos de 30 segundos 

em corrida e 30 segundos de pausa, foram mais baixas. Noutro estudo (Essén 

et a/., 1977), os sujeitos da amostra realizaram um protocolo de exercício 

durante uma hora sob as formas de EC e El, consistindo este, em períodos de 

15 segundos de exercício e 15 segundos de pausa a uma intensidade 

correspondente à do VO2 máx para o EC. Não se registaram diferenças nas 

concentrações musculares de La entre o EC e o El. Porém, no exercício 

intermitente a libertação de La foi mais elevada. 

Em todo o caso, Christensen et ai., (1960) revelaram que no final de um El o 

valor da concentração sanguínea é função da duração da pausa. Balsom et ai. 
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(1992) realizaram um estudo que consistiu na realização, em três ocasiões 

diferentes, de um exercício de corrida sobre uma distância de 15 metros. Em 

cada uma das ocasiões as durações das pausas foram diferentes (120, 60 e 30 

segundos). Verificou-se que os valores de concentração sanguínea do La 

foram semelhantes até à 6a repetição, independentemente da duração das 

pausas. Porém, a partir da 6a repetição, as concentrações de La durante a 

pausa foram superiores para o exercício com duração mais baixa. No entanto, 

não se registaram diferenças estatisticamente significativas em relação às 

outras durações. Finalmente, verificou-se que no final dos protocolos, os 

valores de concentração mais elevados foram registados para o protocolo com 

menor duração das pausas. 

Por outro lado, Essén et ai. (1977) referem que em EC as concentrações de 

ATP e de CP mantêm-se mais estáveis do que no El. Após 5 minutos de 

exercício intermitente, as concentrações de CP eram 40% inferiores ao valor de 

repouso, incrementando durante um período de recuperação de 15 segundos 

cerca de 70%. Estes resultados são idênticos aos que foram reportados por 

Saltin et ai. (1976). 

O EC parece ter um padrão de recrutamento muscular diferente do El (Saltin et 

ai., 1976; Essén et ai., 1977). No exercício contínuo as fibras lentas parecem 

ser mais activadas, enquanto no El serão recrutados todos os tipos de fibras. 

Contudo, num exercício contínuo até à exaustão, como é o teste máximo para 

a determinação do VO2 máx., também todas as fibras serão recrutadas. 

No entanto, Essén (1978; cit. Bangsbo, 1993) demonstrou que realizando um 

EC à mesma intensidade das fases de exercício de um El, a exaustão ocorria 

num período de tempo de cerca de 15 minutos, enquanto que no El ao fim de 

uma hora ainda não se tinha alcançado a fadiga. Nesse mesmo estudo, a taxa 

de utilização do glicogénio foi menor no El e a utilização lipídica mais elevada. 

Também as concentrações de lactato foram inferiores no exercício intermitente. 

A explicação para as diferenças metabólicas registadas residiu na utilização da 

•oximioglobina no início de cada repetição. 

Pelo atrás exposto, e com base nos resultados da relação entre os indicadores 

dos dois testes (VO2 máx. e distância percorrida no teste do Yo-Yo), parece-
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nos que algumas diferenças existem quanto aos factores que os limitam e, 

portanto, não permitem elevadas correlações entre eles. 

Bangsbo (1993) e Bangsbo e Lindquist (1992) concluíram não ser o VO2 máx. 

um bom preditor da capacidade para realizar exercício intenso repetido durante 

o jogo de futebol, visto que, não encontraram correlações elevadas entre o V02 

máx. e a distância percorrida a intensidade elevada durante o jogo. Porém, 

encontraram correlações elevadas entre o VO2 máx. e a distância total 

percorrida em jogo. Nesse estudo, foram igualmente confrontados os 

resultados da prestação entre diversos tipos de teste: (i) um teste intermitente 

de terreno (ii) um teste intermitente em tapete rolante, (iii) um teste contínuo de 

terreno e (iv )um teste contínuo em tapete rolante para determinação do V02 

máx.. Os autores encontraram uma correlação elevada entre a distância 

percorrida no teste contínuo de terreno e o V02 máx. determinado no testé 

laboratorial em tapete rolante. O valor das correlações entre o VO2 máx. e as 

distâncias percorridas nos testes intermitentes foi baixo. Para além disso, a 

distância percorrida no teste intermitente em tapete rolante correlacionou-se 

bem com a distância percorrida a elevada intensidade durante o jogo. Os 

autores consideraram ser esse o melhor indicador da capacidade de 

resistência em futebol. Também a correlação com a distância percorrida no 

teste de terreno foi elevada. Assim, chegaram à conclusão final que o teste de 

terreno seria um bom instrumento para avaliar as prestações do exercício 

intermitente de resistência no futebol. 

Com base naquilo que acabamos de expor, voltamos a insistir que a explicação 

para a ausência de uma forte correlação entre a distância percorrida no teste 

do Yo-Yo e o VO2 máx. dever-se-á às diferenças dos factores que influenciam 

os resultados nos dois testes. 

Sobre os factores limitadores do VO2 máx., tem-se assistido nos últimos 

tempos a uma forte controvérsia (Noakes, 1998; Grassi, 2000; Richardson et 

ai., 1990; Richardson, 2000; Bergh et ai., 2000, Hepple, 2000; Bassett e 

Howley, 2000). 

A potência aeróbia máxima representa a taxa mais elevada de produção de 

energia pelo metabolismo aeróbio. A potência aeróbia máxima é, então, 

representada pela máxima capacidade de transporte e utilização de O2 em 
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exercício, envolvendo uma larga quantidade de massa muscular, sendo a 

unidade de medida o VO2 máx.. 

Quanto aos factores que limitam o VO2 max., um dos pontos clássicos de 

discussão é saber se são os factores centrais ou periféricos que exercem uma 

influência determinante. 

Saltin e Astrand (1967) demonstraram que atletas muito treinados em 

resistência possuíam um V02 máx. muito elevado. Foi também possível 

verificar que entre sujeitos com idênticos valores do VO2 máx., a quantidade de 

trabalho, a intensidade desenvolvida e o grau de fadiga podiam variar 

consideravelmente (Saltin, 1973a; Costill et ai., 1971). 

Estudos longitudinais sobre os efeitos do treino e do destreino revelaram 

elevadas correlações entre as alterações do volume sistólico e o VO2 máx, 

sugerindo um limitação hemodinâmica. Outros autores (Ekblom ef ai., 1972; 

1976; cit. por Savard et ai., 1987), com base em experiências utilizando 

reinfusão de glóbulos vermelhos, verificaram incrementos no VO2 máx. e, da 

mesma forma, quando se utilizaram inalações de misturas gasosas 

enriquecidas em oxigénio. 

Estes resultados sugeriram, portanto, que o V0 2 máx. possuía um limitação 

central cardiovascular. 

No entanto, este conceito foi desafiado pelos resultados de outros estudos 

(Kaijser, 1970; Saltin e Gollnick, 1983; Hoppeler, 1985), concluindo que o V02 

máx. dependia de uma limitação muscular para utilizar o O2 fornecido. As 

explicações para esses resultados foram, a saturação da capacidade 

respiratória mitocondrial, as alterações da massa mitocondrial e do nível de 

actividade enzimática, as limitações na capacidade de difusão periférica e, 

finalmente, as alterações na perfusão como consequência de adaptações ao 

nível da capilarização. 

Evidência de uma forte limitação periférica, circulatória e metabólica, foi obtida 

em estudos utilizando protocolos de exercício unilateral de extensão do joelho. 

Os resultados evidenciaram que o pico de oxigénio consumido pelo membro 

treinado era superior ao atingido pelo membro não treinado (Saltin et ai., 

1976a; Klausen et ai., 1982). No membro treinado, verificou-se uma 

proliferação dos capilares, assim como do número de mitocondrias e enzimas. 
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Assim, com base nos resultados destes estudos, concluiu-se que factores 

periféricos podiam exercer uma forte limitação para alcançar um VO2 máx. 

elevado. 

Porém, será necessário fazer uma análise mais detalhada das variáveis de 

cada um destes factores, para tentar concluir quais são os mais influentes. 

Assim, iremos debruçar-nos em primeiro lugar sobre as variáveis das 

limitações centrais. 

Durante longo tempo, a capacidade de difusão pulmonar não foi considerada 

uma limitação para o VO2 máx.. No entanto, alguns estudos realizados na 

década de 80 demonstraram poder ocorrer desaturação do sangue arterial 

durante o exercício realizado ao nível do mar (Dempsey, 1986). Em sujeitos 

muito treinados (como, por exemplo, os fundistas) e com elevados débitos 

cardíacos relativamente a sujeitos menos treinados ou sedentários (25 vs. 45 

l/min.), o tempo de trânsito dos eritrócitos nos capilares pulmonares é mais 

baixo. Em consequência, o tempo para saturar o sangue com 0 2 é menor. 

Esta limitação pulmonar pode ser ultrapassada através da inalação de ar 

enriquecido em O2, como demonstraram Powers et ai. (1989) num estudo com 

sujeitos muito treinados e sedentários. Os primeiros, realizaram testes 

respirando uma mistura hiperóxica e, noutro momento, uma mistura contendo 

apenas 16% de oxigénio. O mesmo foi realizado pelos sujeitos não treinados. 

O grupo dos treinados, respirando a mistura hiperóxica, registou um incremento 

no V02 máx. de 70.1 para 74.7 ml/Kg/min., assim como um incremento da 

saturação arterial de 0 2 em 5.3% durante trabalho máximo. Nenhuma destas 

alterações foi registada nos sujeitos não treinados. 

Contudo, de acordo com Savard et ai. (1987), a desaturação arterial de O2 

ficar-se-á a dever sobretudo a uma menor adaptabilidade dos pulmões ao 

treino, incluindo a sua capacidade de difusão, comparativamente com a 

plasticidade do sistema cardiovascular ou do músculo esquelético. De facto, 

em sujeitos destreinados e razoavelmente treinados em resistência, a 

saturação arterial em O2 é quase completa isto é cerca de 95% (Basset e 

Howley, 2000). 

Outro factor que poderia limitar o VO2 máx. seria a capacidade de perfusão 

muscular. Usando como modelo o exercício unilateral mobilizando os 
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extensores do joelho e medindo o fluxo sanguíneo na veia femoral (Anderson e 

Saltin, 1985; cit. por Savard, 1987), verificou-se que esse fluxo aumentou com 

a intensidade do exercício. O consumo de O2 foi igualmente incrementado até 

se atingir a exaustão. Neste ponto, a perfusão muscular foi de 200-300 ml/min., 

o que calculado para uma massa equivalente a 2-3 Kg e assumindo que 10% 

do fluxo seria proveniente de outras partes que não dos extensores do joelho, 

permitiria concluir que se uma elevada quantidade de massa estivesse 

envolvida seria necessário produzir um débito cardíaco de 70 l/min. Tal débito 

não é possível de ser alcançado. Por este motivo, durante o exercício intenso 

envolvendo uma quantidade apreciável de massa muscular, os compartimentos 

musculares não podem ser perfundidos de forma máxima. 

No entanto, verificou-se, através da análise dos coeficientes de transferência 

de O2 entre os diversos elementos responsáveis pelo seu transporte, que, em 

sujeitos sedentários e bem treinados em resistência, a capacidade do músculo 

esquelético para utilizar o O2 ultrapassa a quantidade que é oferecida pelos 

sistemas respiratório e cardiovascular. 

Um outro problema que se colocaria de imediato era o de saber qual a fracção 

de massa muscular necessária para se alcançar o consumo máximo de 02 . 

Para tal, tentou-se estimar a quantidade de massa muscular que poderia ser 

perfundida com o máximo fluxo sanguíneo. Assim, calculou-se que se 1/4 a 1/3 

da totalidade da massa muscular estivesse envolvida no exercício, um sujeito 

sedentário consumiria 2.5 a 4 l/min. de oxigénio, ou seja, o equivalente ao 

consumo máximo esperado para um sedentário. Este raciocínio pode ser 

melhor comprovado pelo facto de num exercício mobilizando a musculatura da 

parte inferior do corpo ao adicional envolvimento de musculatura dos braços, 

apenas se registar um ligeiro incremento do consumo (Lewis et ai., 1983; 

Astrand e Rodahl, 1986). 

Estudos realizados com exercício intenso dos braços, ao qual era adicionado 

trabalho dos membros inferiores, demonstraram que o aumento do débito 

cardíaco não foi suficiente para sustentar o aumento da exigência do fluxo 

sanguíneo. Assim, processos mediados pela acção do sistema simpático 

regulam a redistribuição do fluxo sanguíneo em função da quantidade de 

massa envolvida no exercício (Savard et ai., 1987). 
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Hill e Lupton (1923; cit. por Bassett e Howley, 2000) especularam que atletas 

bem treinados poderiam alcançar débitos cardíacos de 30-40 l/min. 

Actualmente, sabe-se que a amplitude dos valores do V0 2 máx. em 

populações de humanos dos dois sexos e da mesma idade, treinados e não 

treinados, é fundamentalmente devida à variação do volume sistólico, uma vez 

que a FC máxima e a extracção de O2 pela musculatura perfundida pelo 

sangue é pouco susceptível a grandes variações (Bassett e Howley, 2000). Por 

este motivo, o mecanismo fundamental para aumentar o fluxo sanguíneo e a 

transferência de O2 após um período de treino tem de ser o incremento do fluxo 

sanguíneo e a transferência de O2. Assim, foi estimado que a limitação ao VO2 

máx. estava ligada em 70-85% ao débito cardíaco máximo. 

Para além do mais, estudos longitudinais e transversais revelaram que o 

incremento do VO2 máx. com o treino resultava, primariamente, do aumento do 

débito cardíaco máximo, mais do que do incremento da diferença artério-

venosa de 0 2 (Astrand e Rodahl, 1986). 

Um outro factor poderá influenciar a disponibilização de C^aos músculos. 

Alterações do conteúdo de hemoglobina no sangue poderão fazer a diferença. 

É conhecida a prática da polistemia transfusional e da administração de 

eritropoietina, cujos efeitos são basicamente o incremento do volume total de 

eritrócitos. Nestas situações a disponibilidade de O2 aos músculos aumenta. O 

treino não parece induzir uma alteração substancial no conteúdo relativo de 

concentração em hemoglobina. Mas, o volume sanguíneo pode aumentar, 

aumentando também o volume total de hemoglobina e, em consequência, a 

quantidade de O2 transportada e disponibilizada aos músculos. Contudo, este 

factor não terá, proporcionalmente, um peso tão elevado no VO2 máx. quanto o 

débito cardíaco e o volume sistólico (Bassett e Howley, 2000). 

Do que atrás foi exposto, concluiu-se que a capilarização muscular e o volume 

de massa mitocondrial existente seriam mais do que suficientes para captar e 

utilizar o O2 transportado. 

Um primeiro aspecto, a nível periférico, consiste nas alterações dos gradientes 

de difusão periférica (Bassett e Howley, 2000). O principal local de resistência à 

difusão do O2 ocorre entre a superfície do eritrócito e o sarcolema. Uma 

descida da pressão parcial de O2 (P02) nesta curta distância foi encontrada. 
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Porém, este local não parece ser um factor limitador do VO2 máx.. Esta 

conclusão baseia-se no facto de terem sido encontrados valores da PO2 

intracelulares mais baixos do que no sangue, o que constitui um factor 

essencial para manter a força de difusão, aumentando a condutância do O2 

(Bassett e Howley, 2000). 

O aumento da extensão da rede capilar faz aumentar o volume do fluxo 

sanguíneo, o que, por sua vez, determina que, para o mesmo fluxo sanguíneo, 

o tempo de trânsito aumente. 

Este não será o único efeito positivo decorrente do aumento da capilarização. 

O aumento do número de contactos dos capilares com a fibra (relação 

capilar/fibra) faz com que a área relativa de difusão aumente. Então, estes 

factores contribuirão para aumentar as condições para as trocas entre o 

sangue e o músculo, produzindo um efeito positivo na extracção de O2 e, 

sobretudo, na captação de substratos transportados no sangue para a 

produção energética intramuscular (Savard et ai., 1987; Soares, 1988). 

O aumento da actividade enzimática, principalmente a nível mitocondrial, 

tenderá a produzir uma resposta metabólica diferente, como se poderá verificar 

pelas alterações do quociente respiratório com o treino a intensidades 

inferiores ao VC^máx., indicando claramente uma alteração da estratégia 

metabólica na produção de energia. Com o treino, a elevação da actividade 

das enzimas oxidativas, indirectamente sugerida pelos valores do quociente 

respiratório, conduz à maior utilização intramuscular dos lípidos como substrato 

energético e, em consequência, poder-se-ão observar reduções da quantidade 

de lactato produzido. Este é um sinal da economia do glicogénio, que é o 

substrato essencial para realizar exercício intenso (Hoppeler et ai., 1985; 

Savard, 1987; Soares, 1988; Soares, 1993; Holloszy et ai., 1998). 

Evidências destes factos são visíveis na comparação entre sujeitos treinados e 

não treinados na realização de exercício à mesma intensidade absoluta. A 

diferença da quantidade de trabalho realizado entre os treinados e não 

treinados é muito superior às diferenças do consumo máximo de O2 entre eles. 

Também quando comparamos os mesmos sujeitos na realização de um 

exercício à mesma intensidade relativa, verifica-se que, apesar do tempo de 

trabalho não ser muito diferente entre os dois grupos, a potência desenvolvida 
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é, no entanto, muito superior nos treinados (Holloszy et ai., 1998). Então, será 

a maior capacidade dos treinados para a mobilização e oxidação lipídica que 

marcará as diferenças na prestação. 

Deste modo, e em face dos diversos argumentos, de que dependerá 

fundamentalmente o V02 máx.? De factores centrais ou dos factores 

periféricos? 

Parece que, face aos argumentos apresentados, a maior limitação é imposta 

pelos factores centrais, respiratórios e cardiovasculares. Todavia, existem 

evidências de uma limitação periférica. Bassett e Howley (2000, pág. 77) citam 

outros colegas (Wagner, Hoppeler e Saltin, 1991) que colocam a questão 

nestes termos: "uma vez que, de uma maneira geral, o VO2 máx. se relaciona 

largamente com o volume mitocondrial em várias espécies, em qualquer dos 

casos, o VO2 máx. é determinado pela capacidade de fornecimento de O2 aos 

músculos. Em humanos, a capacidade catabólica da ATPase miosina é de tal 

ordem que ultrapassa, de longe, a capacidade do sistema respiratório para 

fornecer energia por via aeróbia. Então, o VO2 máx. deve ser determinado pela 

capacidade para fornecer energia às mitocondrias através do sistema 

transportador, mais do que pelas propriedades da maquinaria contráctil do 

músculo". 

Nestas condições, conclui-se que são os sistemas respiratório e cardiovascular 

(pulmões, coração e sangue) que limitam o VO2 máx.. 

Então, resta saber o que limita a prestação dos atletas no teste do Yo-Yo. 

Em exercício generalizado, isto é, mobilizando uma apreciável quantidade de 

massa muscular, a prestação no exercício de resistência parece estar mais 

relacionada com o estado de treino muscular do que com o VO2 máx.. 

Em ratos foi confirmado que os níveis enzimáticos mitocondriais se 

correlacionavam com a prestação em exercício de resistência, mas não com o 

V02máx. (Davis, 1981). 

Em atletas, Gollnick e Saltin (1982) concluíram de igual forma. Bangsbo e 

Mizuno (1988) conduziram um estudo em futebolistas de elite, com uma 

duração total de 7 semanas. Assim, no final da primeira parte de um período 

competitivo, 4 atletas foram avaliados através de um teste intermitente de 

terreno (controlo). Foram também realizadas biópsias musculares dos 
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músculos gémeos. As amostras de músculo foram usadas para determinação 

da actividade enzimática mitocondrial (citrato sintetase [CS] e 3-hidroxi-

acetílcoenzima A [HAD]). Foi também realizada uma prova em tapete rolante 

para determinação do VO2 máx.. 

Após esta avaliação, os atletas cessaram a actividade de treino e de 

competição (destreino) durante 3 semanas. No final do período de destreino 

foram reavaliados. Findo este período, seguiu-se-lhe um outro de retreino com 

uma duração de 4 semanas, sendo os atletas novamente reavaliados no final. 

Os resultados mostraram que o VO2 máx. do período de controlo para o 

destreino diminuiu ligeiramente, aumentando no retreino, mas em nenhum dos 

momentos a variação se mostrou estatisticamente significativa. Porém, se o 

tempo de prova até se atingir a exaustão diminuiu no destreino, 

comparativamente ao controlo, aumentou após o retreino. 

A prestação no teste intermitente de resistência decresceu durante o destreino 

em 4%, mas aumentou após o retreino para um nível superior ao do controlo. 

As concentrações de lactato após o teste permaneceram inalteradas durante o 

destreino em relação ao valor registado no controlo, mas aumentaram 17% 

após o retreino. 

Após o período de destreino, a actividade da HAD decresceu 27%, 

aumentando após o retreino, mas continuando 12% abaixo do nível registado 

durante o controlo. Uma tendência idêntica foi registada para a CS. Além disto, 

foi também registada uma diminuição de 7% na área das fibras musculares, 

tendo sido mais exuberante nas fibras do tipo lia. Após o retreino, voltaram ao 

nível inicial. Embora não se tenham registado alterações no número de 

capilares por fibra, o número de capilares em volta das fibras I diminuiu durante 

o destreino, voltando a aumentar no retreino. Nenhuma alteração foi registada 

nas fibras lia após o destreino e o retreino. 

Com base nestes resultados, os autores do estudo concluíram que o V0 2 máx. 

não era um bom preditor da prestação no teste, tal como já tinham observado 

para a prestação durante o jogo. Aliás, em atletas muito treinados, um período 

de destreino com esta duração não provoca grandes alterações no V0 2 máx.. 

O rápido efeito do destreino na actividade das enzimas e a lenta recuperação 

após o retreino, levaram os autores a concluir que a causa para a diminuição 
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da performance no início do período de retreino se deveu ao menor nível de 

actividade das enzimas. 

Por outro lado, quando o VO2 máx. aumenta em resposta ao treino, a sua 

variação é menor do que a variação do trabalho executado (aqui o trabalho 

significa tempo para realizar uma prova ou distância percorrida). O tempo para 

a realização de uma prova de resistência, por exemplo num exercício de 

corrida, aumenta exponencialmente com o decréscimo da intensidade relativa 

face ao VO2 máx.. Assim, um ligeiro incremento no VO2 máx. após um período 

de treino, representa uma diminuição da intensidade relativa do exercício e, 

portanto, o exercício pode ser mantido durante mais tempo antes de se atingir 

a exaustão. 

V.4. Variação do V02 máx. e da prestação no teste de terreno induzida 
pelo treino 

No estudo IV.2. procuramos avaliar a evolução da aptidão para o exercício de 

resistência induzida pelo treino, através de três indicadores distintos: o VO2 

máx., o tempo de prova para a determinação do V0 2 máx. (TP) e a distância 

percorrida no teste do Yo-Yo. 

Como se pôde verificar, enquanto o VO2 máx. não sofreu uma alteração 

significativa entre os dois momentos, o tempo de prova para a determinação do 

VO2 máx. e a distância percorrida no teste do Yo-Yo aumentaram 

significativamente no período competitivo. A variação percentual para estes 

indicadores foi então de 3.9% para o VO2 máx., 7.8% para o TP e 49.6% para 

a distância percorrida no teste do Yo-Yo. Relembrando, o coeficiente de 

correlação entre a A% do VO2 máx. e do Yo-Yo foi de 75% (p < 0.05) e a 

variância comum (r2) 56%. Para o estudo da relação entre a variação no TP e a 

distância percorrida no teste intermitente, o coeficiente de correlação foi de 5% 

(p = 0.20) e a variância comum situou-se em 25%. 

Estes resultados, no que respeita ao V02 máx., estão na linha do que foi 

encontrado, e já referido, no estudo de Bangsbo e Mizuno (1988) no futebol, 

como também no basquetebol (Hunter et al., 1993; Hãkkinen, 1988 e 1993) e 
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no voleibol (McGowen et al., 1990; Hãkkinen, 1993a). Isto é, em atletas de 

elite, o treino e o destreino não produzem alterações consideráveis nesta 

variável. Também, quanto à variação do TP, foi descrito que a prestação num 

teste de corrida poderá aumentar mais do que o aumento do VO2 máx. 2 a 4 

vezes, já que a relação entre o trabalho e a intensidade relativa é exponencial 

e do tipo curvilíneo. O que é surpreendente é a proporção do incremento 

percentual da distância percorrida no teste do Yo-Yo, face à variação do VO2 

máx. e do TP. Por outro lado, se a A% do TP não se correlacionou e não 

possui poder explicativo para a variação da distância percorrida no teste do Yo-

Yo, a explicação mais plausível que podemos encontrar é o facto de os testes 

serem realizados com esforços de natureza distinta (contínuo vs. intermitente). 

Assim, e como já tínhamos referido, em exercícios contínuos o ponto de 

exaustão para a mesma intensidade de exercício realizada durante as fases de 

esforço do exercício intermitente, ocorre num tempo ou em distância inferior à 

do exercício intermitente (Essén, 1978). 

Porém, o coeficiente de correlação moderado na associação da variação do 

VO2 máx. e da distância percorrida no Yo-Yo e, sobretudo, o poder explicativo 

de um para o outro, poderiam parecer contradizer, em parte, os resultados do 

segundo estudo e o raciocínio até agora apresentado. Mas, poder-se-á supor 

ser diferente a associação entre o VO2 máx. e a distância percorrida no Yo-Yo, 

e a associação da variação de duas medidas entre dois momentos diferentes. 

De facto, o VO2 máx. não é um preditor da prestação. Mas, o V02 máx. pode 

ser um indicador da aptidão para a realização do exercício. A prova disto está 

na diferença de valores do VO2 máx. entre sujeitos muito treinados em 

resistência (fundistas), moderadamente treinados em resistência (futebolistas, 

basquetebolistas e os voleibolistas) e sujeitos destreinados (como os 

sedentários). Os fundistas possuem valores mais elevados do que os 

restantes, e os moderadamente treinados mais do que os sedentários (Saltin e 

Astrand, 1967). 

Quanto à variação, o caso pode mudar. Se a prestação aumenta, ela 

relacionar-se-á de alguma forma com a aptidão fisiológica. A capacidade para 

realizar exercício está relacionada também com a potência ou a capacidade 

aeróbia. Então, a variação do VO2 máx. poderá influenciar a capacidade física 
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geral, contribuindo para o aumento das possibilidades de realização de uma 

mais elevada prestação num exercício específico. 

No caso do teste do Yo-Yo, acreditamos que a prestação dependerá em boa 

parte da potência aeróbia máxima, e vimos isso quando abordamos os factores 

metabólicos relacionados com a fadiga. Será particularmente importante nas 

fases de pausa e isso poderá determinar diferenças na distância total 

percorrida num teste. Porém, o seu poder de associação é de apenas pouco 

mais de metade do valor da variação da distância percorrida no teste do Yo-Yo. 

Assim, outros factores estarão na base da diferença, que não o VO2 máx.. 

Também nos atletas do nosso estudo terão ocorrido alterações da actividade 

enzimática. Pensamos mesmo que, comparativamente ao estudo de Bangsbo 

e Mizuno (1988), a sua magnitude terá sido mais elevada, uma vez que o 

período de treino foi bastante mais longo. Assim, a maior variação da distância 

percorrida também poderá decorrer de uma mais elevada adaptação a este 

nível. 

Savard et ai. (1987) chamaram a atenção para o facto de a prestação em 

exercícios de resistência poder ser aumentada sem que se assista a um 

grande incremento do VO2 máx.. Uma das formas será o aumento da força 

muscular, treinando selectivamente diferente grupos musculares. 

O teste do Yo-Yo reproduz uma particularidade importante de muitos dos 

desportos de esforço intermitente, como são os casos do basquetebol, futebol 

e voleibol. Nestes desportos, durante os jogos são efectuados frequentemente 

movimentos em aceleração, desaceleração, mudanças de direcção e de 

sentido, bem como diversos tipos de saltos. Estes movimentos são exigentes 

do ponto de vista muscular, colocando igualmente um elevado nível de 

exigência do ponto de vista energético e contribuindo de forma importante para 

a fadiga. Os factores da fadiga periférica referidos na secção I.4., em particular, 

a deplecção glicogénica, a perda do K+ intracelular e as alterações da dinâmica 

do Ca2+ constituem-se como fortes candidatos. Assim, é provável, que a 

limitação da prestação em actividades que envolvam este tipo de acções esteja 

relacionada com a capacidade de força muscular e com a capacidade 

metabólica associada a estes tipos de acções (Bangsbo, 1993; Rebelo, 1999). 
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Gleeson et al. (1998) conduziram um estudo procurando determinar a 

influência de diversos tipos de exercício de resistência (contínuo e intermitente) 

na funcionalidade neuromuscular dos membros inferiores. Os autores 

concluíram que o exercício intermitente, com mudanças de direcção e sentido 

e, portanto, com uma mais elevada participação excêntrica do que o exercício 

contínuo unidireccional, eram mais fatigantes por serem mais exigentes do 

ponto de vista tensional e metabólico. No exercício intermitente, 

comparativamente com o exercício contínuo, registaram-se reduções mais 

acentuadas do torque máximo dos extensores e flexores do joelho. O atraso 

electromecânico foi também mais elevado no exercício intermitente com 

mudanças de direcção. Outro aspecto que neste estudo revelou o grau de 

exigência deste tipo de exercício foi o aumento da laxidez do joelho de forma 

superior à do exercício contínuo. 

Uma característica das actividades de treino e de competição nas modalidades 

dos atletas dos nossos estudos é que este tipo de trabalho muscular é 

frequentemente solicitado. 

Deste modo, é possível que a força muscular e a coordenação sejam factores 

funcionais limitadores da prestação no teste do Yo-Yo. 

V.5. Perfil funcional por posição/função específica em diferentes 
modalidades 

No estudo IV.3 procurámos estabelecer o perfil funcional de atletas do sexo 

masculino, de diferentes modalidades (basquetebol, futebol e voleibol) e 

posições específicas, através do teste do Yo-Yo. 

Nos basquetebolistas, os bases e os extremos mostraram-se semelhantes, 

mas diferentes em relação aos postes. De facto, os postes foram os atletas que 

percorreram a menor distância e os bases a maior. 

Nos futebolistas, os defesas laterais e os médios percorreram uma distância 

semelhante, mas significativamente diferente para os atletas das outras 

posições. Os guarda-redes foram os atletas que percorreram a menor 

distância. 
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No voleibol, os atacantes obtiveram uma ligeira, mas não significativa 

superioridade em relação aos distribuidores. 

Bangsbo (1991), o autor deste teste, sugeriu diversas vezes que o melhor 

indicador da capacidade de resistência no futebol seria a distância percorrida a 

elevada intensidade (Bangsbo et ai. 1991; Bangsbo, 1993). Com base neste 

pressuposto desenvolveu este teste. Porém, o mesmo autor procurou 

determinar em futebolistas de diferentes posições o perfil da prestação neste 

segmento da actividade do jogo. Contudo, revelou não terem sido encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os jogadores de diferentes 

posições nesta variável (Bangsbo, et ai., 1991). No basquetebol, não é do 

nosso conhecimento que qualquer estudo tenha procurado diferenciar os 

jogadores das diferentes posições de acordo com essa perspectiva. Porém, no 

voleibol, MacLaren (1990) com base nas observações de Baacke (1981) 

verificou que as actividades de elevada intensidade eram sobretudo 

representadas pelos saltos. Então, a partir desses resultados, constatou que os 

atacantes passavam mais tempo em actividades de grande intensidade do que 

os distribuidores. Essas observações conjugam-se com os resultados obtidos 

por nós, uma vez que este grupo de atletas obteve a maior distância percorrida 

no teste. Porém, como não se registaram diferenças significativas, diremos que 

do ponto de vista da resistência os atletas das duas posições são semelhantes. 

Então, para o futebol e o basquetebol, a comparação possível, é a que se 

relaciona com a distância percorrida no jogo (Riera, 1986; Moreno, 1988; 

Janeira, 1944; Futebol: Reilly e Thomas, 1976; Whiters et ai, 1982; Bangsbo et 

ai., 1991; Rebelo, 1993). 

No futebol, os defesas laterais e os médios percorrem distâncias 

significativamente mais elevadas do que os jogadores das restantes posições. 

No basquetebol são os bases que diferem dos restantes, mas nem sempre de 

forma estatisticamente significativa (Janeira, 1994). 

Deste ponto de vista, o perfil funcional dos atletas das duas modalidades e das 

diferentes posições no teste do Yo-Yo reproduz os resultados encontrados na 

generalidade dos estudos efectuados (basquetebol: Riera, 1986; Moreno, 

1988; Janeira, 1944; futebol: Reilly e Thomas, 1976; Whiters et ai., 1982; 

Bangsbo et ai., 1991; Rebelo, 1993). 
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As diferenças, durante o jogo, entre os jogadores das diferentes posições é, 

sobretudo, devida às diferenças das distâncias percorridas a intensidades 

moderadas (Bangsbo et ai., 1991; Bangsbo, 1993). A estas intensidades o 

metabolismo é, essencialmente, aeróbio, logo poderá ser explicado pelos 

valores do VO2 máx.. Então, se nos reportarmos ao trabalho de Puga et ai. 

(1993) em que são descritos os valores do V02 máx. em futebolistas de elite de 

diferentes posições, verifica-se que, à semelhança dos futebolistas do nosso 

estudo, também eles possuem uma hierarquia idêntica na distância percorrida 

em jogo. O mesmo se passa para os basquetebolistas. 

Durante o teste, existem patamares realizados a intensidades submáximas. É 

possível que os atletas com mais elevado nível de aptidão fisiológica, expressa 

pelo V02 máx. mais elevado, as realizem a uma intensidade relativa inferior. 

Desse modo, podem realizar mais trabalho em relação a atletas com menor 

capacidade. Por outro lado, o nível da potência aeróbia máxima poderá 

determinar uma capacidade de recuperação durante as pausas mais elevada. 

Assim, a distância percorrida no teste do Yo-Yo reproduziria o perfil funcional 

observado no contexto do jogo. 

O teste será então um bom meio para avaliar estes atletas, visto que os 

discrimina da mesma forma que o contexto da competição. 

V.6. Perfil funcional de atletas de diferentes desportos intermitentes 

A comparação do perfil funcional de atletas de diferentes modalidades (estudo 

IV.4.) mostrou diferenças significativas entre os basquetebolistas e os 

futebolistas em relação aos voleibolistas (1362.4 vs. 1398.2 vs. 1175.9 

respectivamente). 

Os resultados deste estudo confirmam a ideia que ressalta da avaliação das 

exigências funcionais e fisiológicas durante o jogo. 

Recordando o que já foi descrito na secção I.3. para cada uma das 

modalidades, verificamos que para a duração da competição não haveria 

diferenças acentuadas entre as três modalidades, pese embora o voleibol 

possa ter ligeira superioridade neste aspecto. Porém, quando se tratou da 
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relação temporal entre períodos de actividade e de pausa (ou de actividade 

menos intensa), foi claro que o voleibol é a modalidade com menor taxa de 

actividade. No futebol, a relação (exercício/pausa) foi de 2:1 a 4:1 e no voleibol 

de 1:1.6 a 1:2.2. No basquetebol, a relação será semelhante à do futebol. Por 

outro lado, verificamos que os valores médios da FC registados durante o jogo 

são semelhantes no basquetebol e no futebol (160 - 170 bpm). No voleibol, os 

valores médios são substancialmente mais baixos (127-150 bpm), indicando 

claramente a menor intensidade média do jogo. A intensidade média relativa, 

medida pelo valor percentual do VO2 máx. a que se realizam as competições, 

resulta, então, mais baixa no voleibol. No basquetebol a intensidade é 

semelhante à do futebol (aproximadamente 70-75% do VO2 máx.). As 

concentrações de La são difíceis de comparar, devido às diferenças dos 

métodos utilizados para as determinar e também aos momentos em que foram 

feitas as recolhas de sangue. Contudo, os valores descritos parecem sugerir a 

menor intensidade do voleibol. 

Portanto, os resultados da avaliação pelo Yo-Yo reflectiram na distância 

percorrida as diferenças da actividade funcional entre as diversas modalidades 

no contexto da competição. 

V.7. Resposta funcional em diferentes momentos da época desportiva 

Um dos nossos objectivos, foi determinar se o teste do Yo-Yo era 

suficientemente sensível aos efeitos do treino e do destreino (ver estudo IV.5). 

Assim, fizemos uma avaliação longitudinal de alguns futebolistas de uma 

equipa de elite. 

Os resultados mostraram que a distância percorrida nos dois momentos de 

avaliação do período competitivo (PC1 e PC2) foram significativamente 

diferentes dos resultados obtidos nos períodos de destreino (PP e PT). No 

período competitivo, os resultados da distância média percorrida em PC2, 

embora mais elevados do que os do PC1, não demonstraram significado 

estatístico. 
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Os nossos resultados evidenciaram a mesma tendência de um outro estudo 

(Rebelo e Soares, 1997) realizado com um teste diferente (Bangsbo e 

Lindquist, 1992), mas igualmente intermitente. Futebolistas profissionais foram 

avaliados no início do período preparatório, no final do período preparatório 

(um mês depois aproximadamente) e novamente cinco meses depois da 

segunda avaliação. Os resultados expressos pela distância média percorrida, 

mostraram um incremento linear do período preparatório para o início do 

período competitivo e deste para o terceiro momento de avaliação durante o 

período competitivo (1821 vs. 1904 vs. 1992). As distâncias médias percorridas 

no segundo e terceiro momentos de avaliação foram diferentes das registadas 

no período preparatório, mas não diferiram entre si. 

Bangsbo (1993) realizou também uma avaliação de 14 atletas antes e depois 

do período preparatório, que teve uma duração de 5 semanas. Após o período 

preparatório registaram-se ligeiros incrementos no VO2 máx. e nas 

concentrações máximas de lactato. Verificou-se também um incremento de 

25% na velocidade de corrida, para um valor de concentração de lactato de 3 

mmol/l. O número de capilares e a actividade das enzimas CS e HAD eram 

mais elevadas. A actividade da enzima lactato desidrogenase e a capacidade 

de tamponamento registaram um comportamento inalterado após o período de 

treino. Posteriormente, seis atletas que prosseguiram o programa de treino 

foram novamente avaliados durante o período de competição. Não se registou 

qualquer alteração em nenhuma das variáveis atrás descritas. Porém, durante 

a época, na avaliação através de um teste de terreno intermitente e de longa 

duração, a prestação aumentou (11.0 vs. 10.4 min). O autor concluiu pela 

necessidade de maior quantidade de treino intenso e prolongado no começo da 

época desportiva. 

No nosso caso, o teste é diferente daqueles usados nos trabalhos 

anteriormente citados. Para além disso, procedemos a mais um momento de 

avaliação sem que, no entanto, tenhamos recorrido ao uso de outros 

indicadores. 

As razões que terão estado na base do aumento da prestação durante os 

momentos do treino (período competitivo) deverão ter sido semelhantes às 

reportadas por Bangsbo (1993), i.e., o incremento da capacidade para utilizar 
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os lípidos e, portanto, economizar o glicogénio durante as fases menos 

intensas (Bangsbo, 1993; Soares, 1993). Este facto fica bem expresso pelo 

incremento da intensidade relativa do VO2 máx. a que se atingiu a 

concentração sanguínea de La equivalente a 3 mmol/l. Também o aumento da 

força e da resistência muscular, assim como uma percepção diferente do 

esforço, poderão explicar os incrementos da prestação (Rebelo, 1999). 

Mas, o fundamental neste estudo será que, sendo o teste do Yo-Yo um meio 

simples, fácil de aplicar e não consumindo muito tempo para a sua aplicação, 

revela-se um instrumento importante na ajuda ao treinador para obter 

informação sobre o estado funcional dos atletas. 

V.8. Diferenças de prestação no teste entre sujeitos de sexo diferente 

Com o estudo IV.6. pretendemos descrever e comparar a resposta funcional de 

atletas de sexo diferente, através do teste do Yo-Yo. 

Não são muito abundantes os estudos descrevendo a actividade funcional de 

atletas femininos nas três modalidades consideradas. Davis e Brewer (1993) 

descrevem os resultados da distância percorrida durante um jogo de futebol 

por sete atletas de uma equipa feminina. A distância média percorrida foi de 

8471m e o número médio de sprints foi de 14.9 por jogadora. A frequência dos 

sprints é similar ao reportado para atletas masculinos, mas a distância total 

percorrida situa-se no limite inferior da amplitude descrita para os atletas 

masculinos. 

Para as outras duas modalidades, não é do nosso conhecimento qualquer 

informação relevante sobre a actividade funcional no jogo. 

No nosso estudo, as distâncias médias percorridas pelos atletas masculinos 

foram 2,5 vezes superiores às registadas pelos atletas do sexo feminino. Uma 

vez que se verificaram diferenças de prestação entre os atletas masculinos de 

diferentes modalidades, comparámos os sujeitos dos dois sexos dentro de 

cada modalidade. Como se pôde verificar, em todas as modalidades, a 

diferença entre sexos foi consistente. Assim, não são as diferenças nas 
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prestações entre as modalidades, ou seja, não é nenhum sub-grupo em 

particular, que exercem influência na média por sexo. 

Os estudos das diferenças entre sexos centram-se fundamentalmente nos 

aspectos constitucionais, de aptidão funcional e fisiológica. Deste modo 

poderemos inventariar um conjunto de factores que poderão ditar as diferenças 

de prestação. 

Astrand e Rodhal referem que a massa gorda representa em sujeitos do sexo 

feminino cerca de 25% do total da massa corporal. Nos homens será cerca de 

15%. Isto significa que os homens, para além de terem uma quantidade mais 

elevada de musculatura, possuem igualmente uma menor proporção de 

gordura corporal. No entanto, em sujeitos do sexo feminino bem treinados é 

possível observar valores consideravelmente mais baixos. Comparando os dois 

sexos por níveis de treino semelhantes, no sexo feminino a quantidade total de 

gordura será sempre superior à do sexo masculino em 8% a 10% (Puhl, 1986). 

Esta diferença, justifica-se por razões biológicas, uma vez que as mulheres 

possuem diferenças hormonais importantes. Produzem mais estrogénios e 

menos testosterona. Uma vez que em mulheres treinadas a diferença na 

composição corporal é bastante menor em relação aos homens, o custo 

energético adicional representado por essa quantidade de massa gorda em 

exercícios pouco intensos é relativamente baixo, senão mesmo negligenciável. 

Porém, a menor quantidade de massa muscular, em termos absolutos e 

relativos, pode ter bastante influência em muitos desportos cujas exigências 

requeiram uma quantidade apreciável de força ou de potência (Puhl, 1986). Do 

ponto de vista da composição muscular, poderá não haver diferenças quanto à 

proporção dos diferentes tipos de fibras para os mesmos grupos musculares 

(Wilmore e Costill, 1994). Diferenças na potência aeróbia máxima expressa 

pelo valor do VO2 máx. nos dois sexos são evidentes. Em voleibolistas do sexo 

feminino esse valor varia entre 43 e 48ml/Kg/min., em basquetebolistas entre 

42.-50 ml/kg/min. e para as futebolistas entre 47-53.3 ml/Kg/min.(Macl_aren, 

1990; Hákkinen, 1993; Hãkkinen, 1993a; Smith e Thomas, 1991; Davis e 

Brewer ). Estes valores são substancialmente mais baixos do que os descritos 

para o atletas masculinos das mesmas modalidades, em que o valor mais 

baixo se situa em torno do valor mais elevado para as futebolistas. Estas 
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diferenças ficar-se-ão a dever a menores débitos cardíacos, volumes sistólicos, 

e taxas de preenchimento diastólico nas mulheres (Londeree, 1993; Wiebe, 

1998). A capacidade de transporte deverá estar limitada, porque existem 

diferenças na quantidade relativa de hemoglobina e é conhecida a diferença, 

mesmo em sujeitos treinados, quanto ao volume sanguíneo (Wiebe et ai. 

1998,). Porém, a diferença artério-venosa de O2 foi reportada como sendo 

inferior em 8% em relação aos sujeitos masculinos (Cureton et a/.,1986). A 

concentração da succinato desidrogenase é menor nas mulheres atletas em 

cerca de 33%. As mulheres parecem utilizar mais lípidos do que os homens 

durante o exercício prolongado a intensidades submáximas (Tamopolsky et 

a/., 1995). 

Em conclusão, os factores que justificam as diferenças na prestação são 

múltiplos, sendo difícil apontar um em particular. 

Por outro lado, saliente-se que os resultados do nosso teste vão de encontro 

ao conhecimento existente sobre a diferença entre sexos na realização de 

exercício de resistência. Acrescente-se que o teste do Yo-Yo se mostrou 

sensível e discriminador dos grupos considerados. 

V.9. Estudo comparativo das prestações de equipas e atletas de nível 
competitivo diferente 

A utilidade de um teste pode ser medida pelo seu poder para expressar a 

variação entre sujeitos de diferentes populações (ver estudo IV.7). 

Em diversos estudos foram descritos resultados demonstrando diferenças de 

capacidade funcional e fisiológica em atletas de nível competitivo diferente 

(Ekblom, 1986; Rhode e Espersen, 1988; Bangsbo, 1993; Fõrenbach era/., 

1993; Keane et ai., 1996; Dunbar e Power, 1996; Tíryakí et ai., 1996). De um 

modo geral, esses estudos indicam níveis de capacidade funcional diferentes, 

com superioridade para os grupos de nível competitivo mais elevado. 

No nosso estudo comparamos basquetebolistas masculinos (G1 vs. G2) e 

femininos (G3 vs. G4) de níveis competitivos diferentes. 
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Nos dois sexos, os grupos de nível mais elevado percorreram distâncias 
significativamente superiores às dos atletas de nível inferior. Estes resultados, 

na aplicação do teste considerado no estudo, são, por exemplo, comparáveis à 

diferença da prestação entre os futebolistas do nosso estudo e os da amostra 

do estudo de Rebelo (1999). 

Rodrigues (1998) avaliou uma equipa masculina de basquetebol do mesmo 

nível do nosso grupo G2. A distância média percorrida pelos atletas da amostra 

desse estudo foi de 1287 m. Uma distância média similar (1212m) foi 

percorrida por uma equipa profissional no início de um período preparatório 

(Rodrigues, 1999). 

No grupo feminino, a diferença, apesar de significativa, não tem a mesma 

proporção registada nos atletas masculinos. Porém, isto não será estranho se 

atendermos a que o nível geral da modalidade neste grupo no nosso país, é 

baixo. Apesar da divisão que fizemos, o grupo G3 provém maioritariamente do 

mesmo nível de competição regular. A diferença entre os grupos deveu-se 

essencialmente às atletas que integravam a G3, mas que treinavam e 

competiam nos EUA, onde o nível do basquetebol é muito mais elevado. Por 

influência dos resultados destas atletas, verifica-se que o valor das medianas 

excedeu o valor da média. 

No entanto, o problema do grupo feminino, não advirá do teste, mas das 

próprias características da amostra. 

Então, os resultados deste estudo sugerem que o teste discrimina, através 

resultados da distância percorrida, sujeitos de níveis de treino e competição 

distintos. 

V.10. Perfil funcional de atletas do sexo masculino praticantes de 
desportos de esforço intermitente 

Terminamos este trabalho com a descrição do perfil funcional de atletas do 

sexo masculino, de três modalidades de desportos intermitentes (estudo III.8). 

O teste do Yo-Yo, pelas suas características, é um instrumento de fácil 

aplicação e acessível aos treinadores. Para o autor do teste (Bangsbo, 1996), 
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pretende ser um instrumento para a avaliação da resistência de atletas 

praticantes de desportos de esforço intermitente. Assim, a informação 

produzida pelos valores dos intervalos percentílicos, ajudará a situar a 

prestação, não no contexto de uma modalidade, mas para um grupo de 

desportistas de esforço intermitente. 

Torna-se evidente, no entanto, que o uso repetido do teste tenderá a confirmar 

que atletas de uma determinada modalidade se situarão tendencialmente e 

com alguma estabilidade num determinado intervalo. Esse intervalo pode ter 

flutuações, que dependerão do estado de treino, mas também das 

possibilidades individuais ou das circunstâncias em que o teste for aplicado. 

Um esforço para uma relativa estandardização deve ser feito. Sabemos que os 

testes de terreno são mais susceptíveis de erro, pelo menor controlo sobre 

variáveis que podem influenciar os resultados. Mas, aquilo que 

verdadeiramente produz a estandardização é a estabilidade de procedimentos 

e o cumprimento da regra. E, nesse aspecto, em qualquer teste pode ser 

violada a regra e alterado o procedimento, desde que haja participação 

humana. Deste modo, exige-se treino na aplicação do teste. 

Os resultados produzidos por uma tabela percentílica devem ser lidos 

correctamente. Se, por exemplo, compararmos dois sujeitos de modalidades 

intermitentes, mas distintas, não poderemos interpretar à priori que um sujeito é 

melhor atleta do que outro, por se situarem em intervalos diferentes. 

Efectivamente, poderemos dizer que um tem um nível de resistência mais 

elevado, mas o intervalo em se situa poderá não corresponder a um nível 

elevado relativamente aos sujeitos da sua modalidade. Contudo, poderemos 

classificar os desportos como mais ou menos exigentes, quando a partir de 

uma dada massa de dados for possível verificar regularidades de intervalo para 

cada modalidade. E isto será válido para a diferenciação dos sujeitos dentro de 

cada modalidade. Mas então, os intervalos terão que ser reduzidos na 

amplitude. Face ao volume de provas, e apesar de não o considerarmos 

escasso, achamos prudente manter intervalos largos. 

Para as modalidades que considerámos, os resultados dos estudos que 

precederam esta parte do trabalho sugerem que o teste tem valor contextual 

para medir e diferenciar a prestação de resistência. 
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A população que foi avaliada era constituída por atletas de elite. Deste modo, 

os valores do perfil são apenas desse mesmo nível. Para reflectir um universo 

mais alargado, muitas provas deverão ser realizadas em outros contextos. 

O importante é que se possa ter uma referência. Então, desde que 

devidamente interpretada, facilitar-se-á a tarefa de quem tem a 

responsabilidade de dirigir e prescrever, podendo, eventualmente, ajudar-se de 

forma consciente e responsável quem treina. Isto é, se, por exemplo, 

utilizarmos os resultados do estudo III.2. (variação da prestação induzida pelo 

treino), tomando como referência o valor da média da distância percorrida, os 

atletas no PP situar-se-ão no intervalo >25 <50, e no PC no intervalo >75 <90. 

Se considerarmos os basquetebolistas por posições específicas, os bases e os 

extremos estão no intervalo >50-75< e os postes no intervalo <25. Da mesma 

forma, para o estudo comparativo das diferentes modalidades, a população de 

basquetebolistas e de futebolistas situar-se-ão no intervalo >50 <75, enquanto 

os voleibolistas no intervalo >25 <50. 
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VI. Conclusões 

As principais conclusões extraídas dos diversos estudos são apresentadas de 

acordo com a estruturação definida ao longo do trabalho. Deste modo, 

apresentaremos em primeiro lugar as conclusões referentes aos estudos da 

caracterização fisiológica do teste de terreno analisado e posteriormente as 

relativas aos estudos da sensibilidade do teste. 

A. Caracterização fisiológica do teste 

A.1. O Yo-Yo Intermittent Endurance Test - nível 2 é um teste de intensidade 

máxima como se comprovou pelos valores da FC máxima registados durante o 

teste quando confrontados com a FC máxima dos atletas. 

A.2. A glicogenólise hepática foi activada durante o teste, como se pôde 

comprovar pelo incremento das concentrações de glicose do pré para o pós 

teste. 

A.3. A duração do teste e a sua intensidade não permitiram situações de 

deplecção acentuada de glicogénio hepático, uma vez que a glicemia foi 

mantida e as concentrações plasmáticas de AGL não sofreram qualquer 

alteração significativa. 

A.4. As concentrações sanguíneas de La aumentaram significativamente do 

pré para o pós teste, atingindo concentrações elevadas, indicando a activação 

do metabolismo anaeróbio. 

A.5. As concentrações plasmáticas de NH3 aumentaram significativamente do 

pré para o pós teste, tal como observado em outras actividades de carácter 

intermitente. O aumento das suas concentrações plasmáticas é um indicador 

da mobilização do glicogénio muscular. 
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A.6. Tendo em conta a intensidade do teste, sugere-se que a fonte primária 

para a produção da NH3 tenha sido a activação do CNP. 

A.7. As concentrações plasmáticas do K+ decresceram significativamente do 

pré para o pós teste, registando-se valores inferiores para a globalidade da 

amostra, mas semelhantes para um dos subgrupos da amostra, em 

consequência da variabilidade inter-individual da resposta fisiológica. 

A.8. Decorrendo da conclusão anterior, sugere-se que os níveis de 

concentração no pós teste, abaixo dos valores pré - exercício, são 

consequência da captação por tecidos não activos, mas também pelos 

músculos activos. A semelhança dos valores no subgrupo amostrai dos 

futebolistas poder-se-á ter ficado a dever a uma maior velocidade da 

recuperação do K+ a partir da sua libertação pelos tecidos não activos. 

A.9. Com a excepção do K+, os subgrupos amostrais revelaram-se 

semelhantes na resposta aguda ao teste, quer na análise intra-grupo quer na 

comparação entre eles. 

A. 10. As respostas agudas nas variáveis bioquímicas consideradas revelaram 

um comportamento similar ao observado noutros tipos de exercício intermitente 

e reproduzindo o padrão fisiológico no contexto das actividades do jogo, com 

excepção dos AGL, pelas razões apontadas no número 3. 

B. Sensibilidade do teste 

B.1.0 grau de associação entre o V02 máx. e a distância percorrida no teste do 

Yo-Yo é baixo. Deste modo, o VO2 máx. não se constitui como preditor da 

prestação no teste intermitente do Yo-Yo - nível 2. 

B.2. Da mesma forma, o teste do Yo-Yo, na versão por nós utilizada, não 

permite estimar o V02 máx. dos atletas nas modalidades intermitentes 
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consideradas no nosso estudo e para a população constituída por atletas de 

elite. 

B.3. O teste do Yo-Yo revelou sensibilidade para distinguir, de forma clara, 

estados de treino distintos em atletas de elite, ao contrário do evidenciado para 

o VO2 máx.. Assim, e tomando em consideração as conclusões enunciadas em 

B.1. e B.2., sugere-se que os factores limitadores do VO2 máx. são diferentes 

dos da prestação no teste do Yo-Yo. No primeiro caso, serão limitações 

centrais dos sistemas respiratório e cardiovascular, enquanto para a prestação 

no teste do Yo-Yo as limitações serão periféricas. 

B.4. O teste do Yo-Yo revelou uma poderosa sensibilidade para discriminar 

atletas de elite por posição/função específica. Os resultados do nosso estudo 

reproduziram o padrão funcional observado em contextos de competição. 

B.5. Os resultados do nosso estudo, comparando atletas de diferentes 

modalidades, comprovou as diferenças funcionais observadas no contexto do 

jogo, entre as modalidades consideradas. Os voleibolistas apresentaram uma 

menor capacidade funcional traduzida pela menor distância percorrida no teste. 

Os futebolistas e os basquetebolistas apresentaram semelhanças na 

capacidade funcional solicitada pelo teste. Esta semelhança parece 

corresponder às similaridades de alguns indicadores dos padrões funcional e 

fisiológico observados no contexto do jogo. 

B.6. O teste do Yo-Yo permitiu marcar diferenças quanto ao estado de treino e 

destreino dos atletas, pela variação dos resultados da distância percorrida no 

teste entre estas fases. 

B.7. O estudo da comparação do perfil funcional de sujeitos de sexo diferente 

reproduziu o conhecimento existente sobre as diferenças de prestação noutras 

actividades. As mulheres apresentaram um performance inferior, sendo a 

diferença, provavelmente, explicada por especificidades biológicas. 
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B.8. O teste do Yo-Yo possibilitou discriminar sujeitos de níveis competitivos 

diferentes de forma significativa. Porém, a proporção da diferença revelou-se 

mais acentuada entre os subgrupos do sexo masculino. Este facto, ficar-se-á a 

dever, para o universo considerado (o do basquetebol nacional, mas também 

no futebol e voleibol, conforme os resultados do estudo comparativo entre 

sexos), ao menor desenvolvimento do desporto feminino e também ao volume 

e intensidade geral do treino. 

150 



Referências bibliográficas 

[ * • » ■ ! » 



VII. Referências 

Abernethy, P.J., Thayer, R., Taylor, A.W. (1990): Acute and chronic responses of skeletal muscle to 
endurance and sprint exercise. Sports Med., 10 (6): pp. 365-389. 

Agnevik, G. (1970): Fotboll. Rapport; Idrottsfysiologi, Trygg-Hansa, Stockholm. 

AN, R., Farrally, M. (1990): An analysis of patterns of play in soccer. Science & Football, 3: pp. 37-44. 

Ali, R., Farrally, M. (1991): Recording soccer player's heart rates during matches. Journal of Sport 
Sciences, 9: pp. 183-189. 

Andersen, P., Saltin, B. (1985): Maximal perfusion of skeletal muscle in man. Journal of Physiol., 366: pp. 
233-249. 

Appell, H.-J., Soares, J.M.C., Duarte J.A.R. (1992): Exercise, muscle damage and fatigue. Sports Med., 13 
(2): pp. 108-115. 

Aragonês, M.T. (1989): Prognóstico de rendimento deportivo. Estúdio transversal y longitudinal en 
jogadores de baloncesto. In Libro de comunicaciones del III Congreso Nacional de Medicina dei Deporte, 
FEMED, pp.46-50. 

Armstrong, R.B., Warren, J.L., Warren, J.A. (1991): Mechanisms of exercised-induced muscle fibre injury. 
Sports Med., 12: pp. 184-207. 

Astrand, I., Astrand, P.O., Christensen, E.H., Hedman, R. (1960): Intermittent muscular work. Acfa Physiol. 
Scand., 48: pp.448^53. 

Astrand, P.-O., Rodahl, K. (1986): Textbook of Work Physiology. McGraw-Hill, New York. 

Baacke, H. (1981): Statistical match analysis for evaluation of players and teams performances. Volley 
Tech Journal, 7 (2): 45-56. 

Balsom, P.D. (1994): Evaluation of physical performance. In Football (Soccer), B. Ekblom (Ed), pp. 102-
123, Blackwell Scientific Publications, Oxford. 

Balsom, P.D., Seger, J.Y., Sjõdin, B., Ekblom, B. (1992): Physiological responses to maximal intensity 
intermittent exercise. Eur. J. Appl. Physiol., 65: pp. 144-149. 

Balsom, P.D., Gaitanos, G.C., Sõderlund, K., Ekblom, B. (1999): High-intensity exercise and muscle 
glycogen availability in humans. Acfa Physiol. Scand., 165: pp. 337-345. 

Bangsbo, J. (1992): Metabolism in soccer. Abstract para o European Congress on Football Medicine, 
Estocolmo. 

Bangsbo, J. (1992a): Time motion characteristics of competitive soccer. Science & Football, 6: pp. 34-40. 

Bangsbo, J. (1992b): Is the oxygen deficit an accurate quantitative measure of the anaerobic energy 
production during intense exercise? J. Appl. Physiol., 73: pp. 1207-1208. 

Bangsbo, J. (1993): The Physiology of Soccer - with Special Reference to Intense Intermittent Exercise. 
Acta Physiol Scand, vol.151 Supplementum 619, pp1-156. 

Bangsbo, J. (1994): Fitness Training in Football - a Scientific Approach. HO+Storm, Bagsvaerd, 
Copenhagen, Denmark. 

Bangsbo, J. (1994b): Energy demands in competitive soccer. Journal of Sport Sciences, 12: pp. S5-S12. 

Bangsbo, J. (1996): Yo-Yo tests. HO+Storm, Copenhagen, Denmark and Tocano Music A/S, Smorum, 
Denmark. 

Bangsbo, J., Gollnick, P.D., Graham, T.E., Juel, O, Kiens, B., Mizuno, M., Saltin, B. (1990): Anaerobic 
energy production and O2 deficit-debt relationship during exhaustive exercise in humans. J. Physiology, 
422: pp. 539-559. 

Bangsbo, J., Gollnick, P.D., Graham, T.E., Saltin, B. (1991): Substrates for muscle glycogen synthesis in 
recovery from intense exercise in humans. J: Physiol., 434: pp. 423-440. 

Bangsbo, J., Graham, T., Johansen, L, Saltin, B. (1993): Lactate and H+ effluxes from human skeletal 
muscles during intense, dynamic exercise. J. Physiol., 462: pp. 115-133. 

Bangsbo, J., Graham, T., Johansen, L, Saltin, B. (1994): Muscle lactate metabolism in recovery from 
intense exhaustive exercise: impacte of light exercise. J. Appl. Physiol., 77(4): pp. 1890-1895. 

153 



Bangsbo, J., Graham, T.E., Johansen, L, Strange, S., Christensen, C, Saltin, B. (1992a): Elevated 
muscle acidity and energy production during exhaustive exercise in man. Am. J. Physiol., 263: pp.R891-
R899. 

Bangsbo, J., Graham, T.E., Kiens, B., Saltin, B. (1992): Elevated muscle glycogen and anaerobic energy 
production during exhaustive exercise in man. J. Physiology, 451: 205-227. 

Bangsbo, J., Kiens, B., Richter, E.A. (1996): Ammonia uptake in inactive muscles during exercise in 
humans. Am. J. Physiol., 270: pp. E101-E106. 

Bangsbo, J., Lindqvist, F. (1992): Comparison of various exercise tests with endurance performance 
during soccer in professional players. Int. J. Sports Med., 13 (2): pp. 125-132. 

Bangsbo, J., Madsen, K., Kiens, B., Richter, E.A. (1997): Muscle glycogen synthesis in recovery from 
intense exercise in humans. Am. J. Physiol., 273 (Endocrinol. Metab. 36): E416-E427. 

Bangsbo, J., Mizuno, M. (1988): Morphological and metabolic alterations in soccer players with detraining 
and retraining and their relation to performance. In Science and Football., T. Reilly, A. Lees, K. Davids e 
W.J. Murphy (Eds), pp. 114-124, E. & F. Spon, London. 

Bangsbo, J., Norregaard, L., Thorsoe, F. (1991): Activity profile of competition soccer. Can. J. Spt. Sci., 16 
(2): pp. 110-116. 

Bangsbo, J., Norregaard, L., Thorsoe, F. (1992b): The effect of carbohydrate diet on intermittent exercise 
performance. Int. J. Sports Med., 13 (2): pp. 152-157. 

Bangsbo, J., Saltin, B. (1993): Rcovery of muscle from exercise - its importance for subsequent 
performance. In Intermittent High Intensity Exercise.Preparation, Stresses and Damage Limitations, D. 
Macleod, R. Maughan, C. Williams, C.R. Madeley, J.CM. Sharp e R.W. Nutton (Eds), pp. 49-69, E & F 
Spon, London. 

Bar-Or, 0., Dotan, R., Inbar, O. (1977): A 30 sec. all-out ergometric test: its reliability and validity for 
anaerobic capacity. Israel Journal of Medical Sciences, 13: pp. 126. 

Basset Jr., D.R., Howley, E.T. (2000): Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of 
endurance performance. Med. Sci. Sport Exerc, 32 (1): pp. 70-84. 

Baumgartner, T.A., Jackson, A.S. (1991): Measurement for evaluation in physical education and exercise 
science. William C. Brown, Dubeque, IA. 

Bergh, U., Ekblom, B., Astrand, P.-O. (2000): Maximal oxygen uptake "classical" vesus "contemporary" 
viewpoints. Med. Sci. Sport Exerc, 32 (1): pp. 85-88. 

Bergstrõm, J., Fiirst, P., Hultman, E. (1985): Free amino acids in muscle tissue and plasma during 
exercise in man. Clin. Physiol., 5: pp. 155-160. 

Bigland-Ritchie, B., Furbush, F., Woods, J.J. (1986): Fatigue of intermittent submaximal voluntary 
contractions: central and peripheral factors. J. Appl. Physiol., 61: 421-429. 

Bonafonte, L.F. (1998): Fisiologia del baloncesto. Archivosde Medicina del Deporte, XV: pp. 471-477. 

Bonen, A., McCullagh, K.J.A. (1994): Effects of exercise on lactate transport into mouse skeletal muscles. 
Can. J. Appl. Physiol., 19: pp. 275-285. 

Bonetti, A., Catapano, A., Novarini, A., Pascale, R. Zeppilli, P., Zuliani, U. (1988): Changes in lipid 
metabolism induced by volley ball playing. J. Sports Med., 28: pp. 40-44. 

Boobis, L.H. (1987): Metabolic aspects of fatigue during sprinting. In Exercise. Benefits, Limits and 
Adaptations.,D. MacLeod, R. Maughan, M. Wimmo, T. Reilly e C. Williams, pp. 116-143, E. & F. Spon, 
London. 

Bosch, A.N., Dennis, S.C., Noakes, T.D. (1994): Influence of carbohydrate ingestion on fuel substrate 
turnover and oxidation during prolonged exercise. J. Appl. Physiol., 74: pp. 2364-2372. 

Bosco, C. (SD): Aspectos fisiológicos de la preparación física del futebolista. Editorial Paidotribo, 
Barcelona. 

Bouchard, C. (1986): Genetics of aerobic power and capacity. In Sport and Human Genetics, R.W. Maiina, 
e C. Bouchard (Eds), Human Kinetics, Champaign, IL. 

Bouchard, C. (1992): Genetic determinants of endurance. In Endurance in Sport, R.J. Shephard e P.-O. 
Astrand (Eds), cap. 14: pp.149-159, Blackwell Scientific Publications, Oxford. 

Brandão, E. (1991): Caracterização estrutural dos parâmetros de esforço do jovem basquetebolista. 
Monografia de licenciatura, FCDEF-UP, Porto. 

154 



Broberg, S., Sahlin, K. (1989): Adenine nucleotid degradation in human skeletal muscle during prolonged 
exercise. J. Appl. Physiol., 67: pp. 116-122. 

Brooks, G.A. (1986): The lactate shuttle during exercise and recovery. Med. Sci. Sports Exerc, 18 (3): pp. 
360-368. 

Brooks, G.A. (1987): Lactate production during exercise: oxidizable substrate versus fatigue agent. In 
Exercise. Benefits, Limits and Adaptations., D. MacLeod, R. Maughan, M. Wimmo, T. Reilly e C. Williams, 
pp.144-158, E. & F. Spon, London. 

Brooks, G.A. (1987a): Amino acid and protein metabolism during exercise and recovery. Med. Sci. Sports 
Exerc, 19: pp. S150-S156. 

Brooks, G.A., Mercier, J. (1994): Balance of carbohydrate and lipid utilization during exercise: the 
"crossover" concept. J. Appl. Physiol., 76 (6): pp. 2253-2261. 

Buteau, P. (1987): Approche bioénergétique de la préparation physique au basket-ball. Mémoire pour le 
diplôme de l'INSEP, Paris. 

Buteau, P., Grosgeorge, B., Handschuh, R. (1987): Basket-ball. Expérimentation à l'INSEP. INSEP, Paris, 
(não publicado). 

Byrd, S.K., McCutcheon, L.J., Hodgson, D.R., Gollnick, P.D. (1989): Altered sarcoplasmic function after 
high-intensity exercise. J. Appl. Physiol., 67: pp. 2072-2077. 

Cabrera J.M., Smith, D.P., Byrd, R.J. (1977): Cardiovascular adaptations on Porto Rican basketball 
players during a 14-week season. J. Sports Med., (17): pp. 173-179 

Cabri, J., De Proft, E., Dufour, W., Clarys, J.P. (1988): The relation between muscular strength and kick 
performance. In Science and Football, T. Reilly, A. Lees, K. Davis e W.J. Murphy (Eds), pp. 106-153, E. & 
F. Spon, London. 

Calmeis, P., Minaire, P. (1995): A review of the role of the agonists/antagonists muscle pairs ratio in 
rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 17 (6): pp. 265-276. 

Capranica, L., Cama, G., Fanton, F., Tessitore, A., Figura, F. (1992): Force and power of preferred and 
non-preferred leg in young soccer players. J. Sports Med. Phys. Fitness, 32: pp. 358-363. 

Chasiotis, D. (1983): The regulation of glycogen phosphorylase and glycogen breakdown in human 
skeletal muscle. Acta Physiol. Scand., (suppl) 518: pp. 1-68. 

Cheetham, M.E., Boobis, L.H., Brooks, S., Williams, C. (1986): Human muscle metabolism during sprint 
running. J. Appl. Physiol., 61 (1): pp. 54-60. 

Christensen, E.H. (1931): Beitrage zur Physiologie schwerer kõrperlicher. IV: Mitteillung: die pulsfrequenz 
wâhrend und unmittelbar nach schwerer kõrperlicher arbeit. Arbeits Physiol., 4: pp. 453-469. 

Christensen, E.H., Hedmen, R., Saltin, B. (1960): Intermittent and continuous running (a further 
contribution to the physiology of intermittent work). Acta Physiol. Scand., 50: pp.269-286. 

Clausen, T., Nielsen, O.B. (1994): The Na+-K+-pump and muscle contractility. Acta Physiol Scand, 152: 
pp. 365-373. 

Cochrane, C, Pyke, F. (1976): Physiological assessment of the Australian soccer squad. Australian J. of 
Health, Physical Education and Recreation, (Sept): pp. 21-25. 

Coen, B., Urhausen, A., Coen, G., Kindermann, W. (1998): Der FuBball-Score: bewertung der kõrperliche 
fitness. Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin, 49: pp. 187-191. 

Cohen, M. (1980): Contribuition à l'étude physiologique du basket-ball. Thèse por le Doctorat de Médicine. 
Faculté Xavier Bichat, Paris. 

Colli, R. (1983): Osservazione del rapporto gioco-pausa nelle partite di pallacanestro. In Proceedings of 
the International Congress Teaching Team Sports, Rome, pp. 99-108. 

Colli, R., Faina, M. (1985): Pallacanestro: ricerca sulla prestazione. SDS-Rivista di Cultura Sportiva, 2: pp. 
22-29. 

Conlee, R.K., McGowan, CM., Fisher, A.G., Dalsky, G.P., Robinson K.C. (1985): Physiological effects of 
power volleyball. Volley Tech Journal, 8 (2): pp. 25-27. 

Coogan, A.R., Raguso, C.A., Gastaldelli, A., Williams, B.D., Wolf, R.R. (1997): Regulation of glucose 
production during exercise at 80% of VO2 peak in untrained humans. Am. J. Physiol.,273: E348-E354. 

Coogan, A.R., Spina, R.J., Khort, W.M., Holloszy, J.O. (1993): Effect of prolonged exercise on muscle 
citrate concentration before and after endurance training in men. Am. J. Physiol., 264: pp. E215-E220. 

155 



Cooke, R., Pate, E. (1990): The inhibition of muscle contraction by the products of ATP hydrolysis In 
Biochemestry of Exercise VII, A. Taylor, P. Gollnick, H. Green, S. lanuzzo, E. Noble, E. Metivier e J 
Sutton (Eds), Human Kinetics Publishers, Champaign, pp. 59-72. 

Cooper, K. (1972): Capacidade Aeróbia. Honor Editorial Ltda., Brasil. 

Costill, D.L., Branam, G., Eddy, D., Sparks, K. (1971): Determinants of marathon running success 
International Zeitschrift fur Angewandt Physiolgie, 29: pp. 249-254. 

Costill, D., Hargreaves, M. (1992): Carbohydrate nutrition and fatigue. Sports Med., 13 (2): pp. 86-92. 

Coyle, E.F., Hamilton, M.T., Gonzalez-Alonso, J., Montain, S.J., Ivy, J.L. (1991): Carbohydrate metabolism 
during intense exercise when hyperglycemic. J. Appl. Physiol., 70: pp. 834-840. 

Coyle, E.F., Jeukendrup, A.E., Wagenmakers, A.J.M., Saris, W.H.M. (1997): Fatty acid oxidation is directly 
regulated by carbohydrate metabolism during exercise. Am. J. Physiol., 237: pp. E268-E275. 

Cunningham, D.A., Faulkner, J.A. (1969): The effect of training on aerobic and anaerobic metabolism 
during a short exhaustive run. Med. Sci. Sports Exerc, 1 : pp. 65-69. 

Cureton, K., Bishop, P., Hutchinson, P., Newland, H., Vickery, S., Zwiren, L.(1986): Sex difference in 
maximal oxygen uptake. Eur. J. Appl. Physiol., 54: pp.656-660. 

Dal Monte, A., Gallozi, C , Lupo, S., Marcos, E., Menchinelli, C. (1987): Evaluación funcional del iugador 
de baloncesto y balonmano. Apunts, XXIV: pp.243-251. 

Daniels, J.T., Foster, C. (1995): Practical considerations for fitness field-testing of athletes. In Physiologica 
Assessment of Human Fitness. P. Maud e C. Foster (Eds), cap. 13 pp.245-255, Human Kinetics 
Champaign, IL. 

Davies, K.J.E., Packer, L, Brooks, G.A. (1981): Biochemical adaptations of mitochondria, muscle, and 
whole animal respiration to endurance training. Archives of Biochemestry and Biophysics, 209: pp. 539-
554. 

Davis, J.A. (1995): Direct determination of aerobic power. In Physiological assessment of Human Fitness 
P.J. Maud e C. Foster (Eds), pp. 9-17, Human Kinetics, Champaign, IL 

Davis, J.A., Brewer, J.,(1993): Applied physiology of female soccer players. Sports Med 16 (3)- pp 180-
189. 

Davis, J.A., Brewer, J., Atkin, D. (1992): Pre-season physiological characteristics of English first and 
second division soccer players. Journal of Sport Sciences, 10: pp.541-547. 

Dempsey, J.A. (1986): Is the lung built for exercise? Med. Sci Sport Exerc, 18: pp. 143-155. 

De Proft, E., Clarys, J.P., Bollens, E., Cabri, J., Dufour, W. (1988): Muscle activity in the soccer kick In 
Science and Football, T. Reilly, A. Lees, K. Davis e W.J. Murphy (Eds), pp. 434-440, E. & F. Spon 
London. 

Donaldson, S. (1990): Fatigue of sarcoplasmatic reticulum. Failure of excentation-contraction coupling in 
skeletal muscle. In Biochemestry of Exercise VII, A. Taylor, P. Gollnick, H. Green, S. lanuzzo, E. Noble, E. 
Metivier e J. Sutton (Eds), Human Kinetics Publishers, Champaign, pp. 49-57. 

Donovan, C.S., Pagliassoti, M.J. (1989): Endurance training enhances lactate clearance during 
hyperlactatemia. Am. J. Physiol., 257: pp. E782-E789. 

Donovan, C.S., Pagliassoti, M.J. (1990): Enhanced efficiency of lactate removal after endurance traininq 
J. Appl. Physiol., 68 (3): pp. 1053-1058. 

Duarte, J.A.R., Soares, J.M.C. (1991): Etiologia da fadiga muscular. Alguns factores condicionantes. Rev 
Port. Med. Desp., 9 (separata): pp. 165-174. 

Dwyer, J., Bybee, R. (1983): Heart rate indices of the anaerobic thresholds. Med Sci Sport Exerc 15 (1V 
pp. 72-76. 

Dyba, W. (1982): Physiological and activity characteristics of volleyball. Volley Tech Journal 6 (3)- PD 33-
51. 

Dyck, D.J., Peters, S.J., Wendling, P.S., Chesley, A., Hultman, E., Spriet, L.L. (1996): Regulation of 
muscle phosphorylase activity during intense aerobic cycling with elevated FFA. Am J Physiol 270' pp 
E116-E125. 

Dyck, D.J., Putman, C.T., Heigenhauser, G.J.F., Hultman, E., Spriet, L.L. (1993): Regulation of fat-
carbohydrate interaction in skeletal muscle during intense aerobic cycling. Am J Physiol 265' pp E852-
E859. 

156 



Edman, K.A.P. (1992): The contractile performance of normal and fatigued skeletal muscle. In Muscle 
Fatigue Mechanisms in Exercise and Training, P. Marconnet, P. Komi, B. Saltin, O.M. Sejersted (Eds), 
Med. Sport Sci. 34: pp. 20-42, Karger, Basel. 

Edwards, R.H.T., Ekelund, LG., Harris, R.C., Hesser, CM., Hultman, E., Melcher, A., Wilgertz, 0. (1973): 
Cardiorespiratory and metabolic costs of continuous and intermittent exercise in man. J. Physiol., 234: 
pp.481-497. 

Ejem, M., Jinoch, J. (1991): Selected characteristics of current top volleyball of men. Int. Volley Tech, 2: 
pp. 11-17. 

Ekblom B. (1986): Applied physiology of soccer. Sports Med., 3: pp. 50-60. 

El-Sayed, M., Balmer, J., Rattu, A. (1997): Carbohydrate ingestion improves endurance performance 
during 1 h simulated cycling time trial. Journal of Sport Sciences, 15: pp.223-230. 

Enoka, R.M., Stuart, D.G. (1992): Neurobiology of muscle fatigue. J. Appl. Physiol., 72 (5): pp. 1631-1648. 

Essén, B., Hagenfeldt, L, Kaijser, L. (1977): Utilization of blood-borne and intramuscular substrates during 
continuous and intermittent exercise in man. J. Physiol., 265: pp. 489-506. 

Essén, B., Kaijser, L. (1978): Regulation of glycolysis in intermittent exercise in man. J. Physiol., 281: pp. 
499-511. 

Faina, M., Gallozi, C , Lupo, S., Colli, R., Sassi, R. (1988): Definition of the physiological profile of the 
soccer player. In Science and Football., . Reilly, A. Lees, K. Davids e W.J. Murphy (Eds), pp.158-163, E. & 
F. Spon, London. 

Faria, R., Tavares, F. (1992): O comportamento estratégico - acerca da autonomia de decisão no 
jogadores de desportos colectivos. In As Ciências do Desporto, a Cultura e o Homem., J. Bento e A. 
Marques (Eds.), FCDEF-UP e CMP, Porto, pp. 291-296. 

Favero, T.G., Zable, A.C., Thomson, A., Abramson, J. (1995): Metabolic end products inhibit 
sarcoplasmatic reticulum Ca2+ release and [3H] ryanodine binding. J. Appl. Physiol., 78: pp. 1665-1672. 

Figueiredo, P.A. (1998): Fisiologia do esforço intermitente. O modelo do Kickboxing. Tese de Mestrado, 
FCDEF-UP, Porto. 

Florida-James, G., Reilly, T. (1995): The physiological demands of Gaelic football. Brit. J. Sports Med., 29: 
pp. 41-45. 

Foster, C , Schrager, M., Snyder, A.C. (1995): Blood lactate and respiratory measurement of the capacity 
for sustained exercise. In Physiological Assessement of Human Fitness, P. J. Maud e C. Foster (Eds), 
cap. 5, pp. 57-74, Human Kinetics, Champaign, IL. 

Franks, I., Sinclair, G.D., Thomson, W., Goodman, D. (1986): Analysis of the coaching process. SPORTS, 
G Y - 1 (January). 

Fukuba, Y., Walsh, M.L., Morton, R.H., Cameron, B.J., Kenny, C.T.C., Banister, E.W. (1999): Effect of 
endurance training on blood lactate clearance after maximal exercise. Journal of Sport Sciences, 17: pp. 
239-248. 

Gaitanos, G.C., Williams, C , Boobis, L.H., Brooks, S. (1993): Human muscle metabolism during 
intermittent maximal exercise. J. Appl. Physiol., 75 (2): p 712-719. 

Galbo, H. (1992): Exercise physiology: Humoral function. Sport Sci. Review, 1 : pp. 65-93. 

Gandevia, S.C. (1992): Some central and peripheral factors affecting human motoneuronal output in 
neuromuscular fatigue. Sports Med., 13: 93-98. 

Garganta, J. (1997): Modelação Táctica do Jogo de Futebol. Tese de Doutoramento, Faculdade de 
Ciências do Desporto e de Educação Física, Universidade do Porto. 

Garganta, J., Oliveira, J. (1996): Estratégia e Táctica nos Jogos Desportivos Colectivos. In Estratégia e 
Táctica nos Jogos Desportivos Colectivos., J. Oliveira e J. Garganta (Eds), CEJD, FCDEF-UP, Porto, pp. 
7-23. 

Gerish, G., Rutmoller, E., Weber, K. (1988): Sports medical measurements of performance in soccer. In 
Science and Football, T. Reilly, A. Lees, K. Davis e W.J. Murphy (Eds), pp. 60-67, E. & F. Spon, London. 

Gilman, M.B. (1996): The use of heart rate to monitor the intensity of endurance training. Spots Med., 21 
(2): pp. 73-79. 

157 



Gleeson, N.P., Reilly, T., Mercer, T.H., Rakowski, S., Rees, D. (1998): Influence of acute endurance 
activity on leg neuromuscular and musculoskeletal performance. Med. Sci. Sports Exerc, 30 (4): pp 596-
608. 

Gollnick, P., Armstrsong, R., Sembrovich, W., Shephard, R., Saltin, B. (1973): Glycogen depletion pattern 
in human skeletal muscle fibres after heavy exercise. J. Appl. Physiol., 34: 615-618. 

Gollnick, P.D., Korge, P., Karpakka, p., J. and Saltin, B. (1991): Elongation of skeletal muscle relaxation 
during exercise is linked to reduced calcium uptake by the sarcoplasmatic reticulum in man Acta Physiol 
Scand, 142: pp. 135-136. 

Gonçalves, J.P. (1997): Os testes de terreno na avaliação do futebolista. Monografia de licenciatura 
FCDEF-UP, Porto. 

Graça, A., Tavares, F., Oliveira, J., Janeira, M. (1991): Perspectiva integrada e progressiva de formação 
de jogadores em basquetebol. In As Ciências do Desporto e a Prática Desportiva. Desporto de 
Rendimento, Desporto de Recreação e Tempos Livres, Vol.II, Jorge Bento e A. Marques (Eds) pp 35-46 
FCDEF-UP, Porto. 

Gradowska, T. (1972): L'Activité motrice des jouers de basket-ball de haute compétition pendant un 
match. Kultura Fiziczna II: pp. 502-506. 

Graham, T.E., Bangsbo, J., Gollnick, P.D., Saltin, B. (1990): Ammonia metabolism during intense dynamic 
exercise and recovery in humans. Am. J. Physiol., 259: pp. E170-E176. 

Graham, T.E., Kiens, B., Hargreaves, M., Richter, E. (1991): Influence of fatty acids on ammonia and 
amino acid flux from active human muscle. Am. J. Physiol., 261: pp. E168-E176. 

Graham, T.E., Rush, W.E., MacLean, D.A. (1995): Skeletal muscle amino acid metabolism and ammonia 
production during exercise. In Exercise Metabolism., M. Hargreaves (Ed), pp. 131-175, Human Kinetics 
Publishers, Champaign, IL. 

Graham, T.E., Turcotte, L.P., Kiens, B., Richter, E.A. (1997): Effect of endurance training on ammonia and 
amino acid metabolism in humans. Med. Sci. Sport Exerc, 29 (5): pp. 646-653. 

Grassi, B. (2000): Skeletal muscle VO2 on-kinetics: set by O2 delivery or by O2 utilization? New insights 
into an old issue. Med. Sci. Sport Exerc, 32 (1): pp. 108-116. 

Green, H.J. (1995): Metabolic Determinants of Activity Induced Muscular Fatigue. In Exercise Metabolism, 
M. Hargreaves (Ed), pp. 211-256, Human Kinetics Publishers, Champaign, IL. 

Green, H.J. (1997): Mechanisms of muscle fatigue in intense exercise. Journal of Sport Sciences 15- 247-
256. 

Green, H.J., Patla, A.E. (1992): Maximal aerobic power: neuromuscular and metabolic considerations. 
Med. Sci. Sports Exerc, 24 (1): pp. 38-46. 

Greenhaff, P.L., Timmons, J.A. (1998): Interaction between aerobic and anaerobic metabolism during 
intense muscle contraction. In Exercise Sport Sciences Reviews, J.O. Holloszy (Ed)., vol.26 : pp. 1-30, 
Williams & Wilkins, Oxford. 

Gréhaigne, J.F. (1992): L'Organization du Jeu en Football. Editions Actio, Paris. 

Grosgeorge, B. (1990): Observation et entraînement en sports collectifs. INSEP, Paris. 

Hagedorn, G., Lorenz, H., Mesek, U. (1982): Taktik in Sportspiel - Untersuchung zur individual, Gruppen 
und Mannschaftstaktik im Sportspiel Basketball. Leistungssport, (5): pp. 368-377. 

Hãkkinen, K. (1988): Effects of the competitive season on physical fitness profile in elite basketball 
players. J. Human Mov. Studies, 15: p 119-128. 

Hãkkinen, K. (1991): Force production characteristics of leg extensor, trunk flexor and extensor muscles in 
male and female basketball players. J. Sports Med. Phys. Fitness, 33: pp. 19-26. 

Hãkkinen, K. (1993): Changes in physical fitness profile in female volleyball players during the competitive 
season. J. Sports Med. Phys. Fitness, 33:pp. 223-232. 

Hãkkinen, K. (1993a): Changes in physical fitness profile in female basketball players during the 
competitive season including explosive type strength training. J. Sports Med. Phys. Fitness, 33:pp. 19-26. 

Hallén, J. (1996): K+ balance in humans during exercise. Acta Physiol. Scand., 156: pp. 279-286. 

Hallén, J., Gullestad, L., Sejersted, O.M. (1994): K+ shifts of skeletal muscle during stepwise bycicle 
exercise with and without B-adrenoceptor blockade. J. Physiol., 477 (1): pp. 149-159. 

158 



Hallén, J., Saltin, B., Sejersted, O.M. (1996): K+ balance during exercise and role of ^-adrenergic 
stimulation. Am. J. Physiol., 270: pp. R1347-R1354. 

Hargreaves, M. (1995): Skeçletal muscle carbohydrate metabolism during exercise. In Exercise 
Metabolism, M. Hargreaves (Ed), pp. 41-72, Human Kinetics, Champaign, IL. 

Hargreaves, M. (1997): Interactions between muscle glycogen and blood glucose during exercise. In 
Exercise and Sport Sciences Reviews, J.O. Holloszy (Ed), vol. 25 cap.2, pp. 21-39, ACSM series, Williams 
& Wilkins, Baltimore. 

Hargreaves, M., Finn, J.P., Withers, R.T., Halbert, J.A., Scroop, G.C., Mackay, M., Snow, R.J., Carey, 
M.F. (1997): Effect of muscle glycogen availability on maximal exercise performance. Eur. J. Appl. 
Physiol., 75: pp. 188-192. 

Harms, C.A. (2000): Effect of skeletal muscle demand on cardiovascular function. Med. Sci. Sports Exerc, 
32 (1): pp. 94-99. 

Harre, D. (1982): Principles of Sport Training. Sportverlag, Berlin. 

Harris, R.C., Edwards, R.H.T., Hultman, E., Nordesjo, L.O., Nylind, B., Sahlin, K. (1976): The time course 
of phosphorylcreatine resynthesis during recovery of the quadriceps muscle in man. Pflugers Archiv, 367: 
pp. 137-142 

Hepple, R.T. (2000): Skeletal muscle: microcirculatory adaptation to metabolic demand. Med. Sci. Sport 
Exerc, 32(1): pp. 117-123. 

Hollman, W., Hettinger, TH. (1980): Sportmedizin - Arbeits- und Traningsgrundlagen. Schattauer, 
Sttutgart. 

Holloszy, J.O. (1990): Utilization of fatty acids during exercise. In Biochemestry of Exercise VII, AW. 
Taylor, P.D. Gollnick, H.J. Green, CD. lanuzzo, E.G. Noble, G. Métivier e J.R. Sutton (Eds), pp. 319-327, 
Human Kinetics Publishers, Champaign, IL. 

Holloszy, J.O. (1996): Regulation of carbohydrate metabolism during exercise: new insights and remaining 
puzzles. In Biochemestry of Exercise IX, R.J. Maughan e S.M. Shirreffs (Eds), Part I: pp. 3-12, Human 
Kinetics, Champaign, IL. 

Holloszy, J.O., Kohrt, W.E., Hansen, P.A. (1998): The regulation of carbohydrate and fat metabolism 
during and after exercise. Frontiers in Bioscience, Sept 15 (3): pp. 1011-1027. 

Hoppeler, H., Howaid, H., Conley, K., Lindstedt, S.L., Claassen, H., Vock, P., Weibel, E.R. (1985): 
Endurance training in humans: aerobic capacity and structure of skeletal muscle. J. Appl. Physiol., 59 (2): 
pp. 320-327. 

Hultman, E., Greenhaff, P.L., Ren, J.M., Sõderlund, K., (1991): Energy metabolism and fatigue during 
intense muscle contraction. Biochemical Society Transactions, 19: pp.247-353. 

Hunter, G.R., Hilyer, J., Forster, A. (1993): Changes in fitness during 4 years of intercollegiate basketball. 
J. Strength Cond. Res., 7 (1): pp. 26-29. 

Janeira, M.A. (1994): Funcionalidade e estrutura de exigências em basquetebol. Tese de Doutoramento 
FCDEF-UP, Porto. 

Janeira, M.A., Maia, J.A.R., Vicente, C , Garganta, R. (1991): Somatotype, body composition and 
explosive strength of elite junior basketball and volleyball players. Comunicação apresentada no Second 
IOC Congress on Sport Sciences, Barcelona. 

Jansson, E., Kaijser, L. (1982): Effect of diet on the utilization of blood-born and intramuscular substrates 
during exercise in man. Acta Physiol. Scand., 115: pp. 19-30. 

Joussellin, E., Legros, P. (1990): Exploration du métabolisme énergétique chez le sportif de haute niveau 
INSEP, Paris. 

Juel, C , Bangsbo, J., Graham, T., Saltin, B. (1990): Lactate and potassium fluxes from skeletal muscle 
during intense dynamic knee-extensor exercise in man. Acta Physiol. Scand., 140: pp. 147-149. 

Juel, C , Kristiansen, S., Pilegaard, H., Wojtaszewski, J., Richter, E.A. (1994): Kinetics of lactate transport 
in sarcolemmal giant vesicles obtained from human skeletal muscle. J. Appl. Physiol., 76: pp. 1031-1036. 

Karlsson, J. (1969): Kolhydratomsàttning under en fotbollsmatch. Report Department of Physiology 111, 
Karolinska Institute, Stockholm. 

Karlsson, J. (1971): Lactate and phosphagen concentrations in working muscles of man. Acta Physiol. 
Scand., (suppl. 358): pp.1-72. 

159 



Karlsson, J., Diamant, B., Saltin, B. (1971): Muscle metabolites during submaximal and maximal exercise 
in man. Scand. J. Clin. Lab. Invest, 26: pp. 385-394 

Kerr, F.B. (1968): An investigation of the relationship between the cardiac cost during a basketball game 
and the performance of selected basketeball skills. Tese de Mestrado, University of North Carolina, 
Greensboro. 

Kiens, B., Éssen-Gustavsson, B., Christensen, N.J., Saltin, B. (1993): Skeletal muscle substrate utilization 
during submaximal exercise in man: effect of endurance training. J. Physiol., 469: pp. 450-478. 

Kjaer, M. (1995): Hepatic fuel metabolism during exercise. In Exercise Metabolism, M. Hargreaves (Ed), 
chapter 3, pp. 73.97, Human Kinetics, Champaign, IL. 

Kjaer, M., Kiens, B., Hargreaves, M., Richter, E.A. (1991): Influence of active muscle mass on glucose 
homeotasis during exercise in man. J. Appl. Physiol., 71: pp. 552-557. 

Klausen, K, Sécher, N.H., Clausen, J.P., Hartling, D., Trap-Jensen, J. (1982): Control and regional 
circulatory adaptations to one-leg training. J. Appl. Physiol., 52: pp. 976-983. 

Konzag, I. (1991): A Formação técnico-táctica nos Jogos Desportivos Colectivos. Revista Treino 
Desportivo, II série, (19): pp. 27-37. 

Konzag, I., Frey, O. (1973): Radio-telemetrische untersuchingen der herzschlag frequenz von basket-
ballspilelem vharend des wettkampfs. Théorie und Praxis der Koperkultur, 22: pp. 213-215. 

Korge, P. (1995): Factors limiting adenosine triphosphatase function during high-intensity exercise. Sports 
/Wed.,20:pp.215-225. 

Kunstlinger, W., Ludwig, H.G., Stegmann, J. (1987): Metabolic changes during volleyball matches. Int. J. 
Sports Med., 8: pp. 315-322. 

Laconi, P., Melis, F., Crisafulli, A., Sollai, R., Lai, C, Conçu, A. (1997): Field test for mechanical efficiency 
evaluation in matching volleyball players. Int. J. Sports Med., 19: pp. 52-55. 

Lannergreen, J. (1992): Fatigue mechanisms in isolated intact muscle fibers from frog and mouse. In 
Muscle Fatigue Mechanisms in Exercise and Training, P. Marconnet, P. Komi, B. Saltin, O.M. Sejersted 
(Eds), Med. Sport Sci. 34: pp. 43-53, Karger, Basel. 

Layus, F., Munoz, M.A., Quilez, J., Terreros, J.L. (1990): Distribuición por deportes de datos 
espirométricos de referencia. Archivos de Medicina del Deporte, VII ((28): pp. 239-343. 

Léger, L. (1981): Test progressif de course navette de 20m pour évaluer la capacité aérobie. Rapport 
présenté au service de la recherche du Ministère du Loisir, de La chasse et de la Pêche du Quebec, 
Quebec, Canada. 

Lewis, S.F., Taylor, W.F., Graham, R.M., Pettinger, W.A., Schutte, J.E., Blomqvist, CD. (1983): 
Cardiovascular responses to exercise functions of absolute and relative work load. J. Appl. Physiol., 54: 
pp. 1314-1323. 

Lindinger, M.I., McElvie, R.S., Heigenhauser, G. J. F. (1995): K+ and Lac- distribution in humans during 
and after hignh-intensity exercise: role in muscle fatigue attenuation? J. Appl. Physiol., 78 (3): 765-777. 

Lowestein, J.M. (1990): The purine nucleotide cycle revised. Int. J. Sports Med., 11 : pp. S37-S46. 

MacLaren D. (1990): Court Games: Volleyball and Basketball. In Physiology of Sports, T. Reilly, N. 
Sécher, P. Snell (Eds), E & F Spon, London, pp. 427-464 

MacLaren, D. (1990): Court games: volleyball and basketball. In Physiology of Sports., T. Reilly, N. 
Sécher, P. Snell e C. Williams (Eds), pp. 427-464, E. & F. Spon, London. 

MacLean, J.C. (1984): Refinement of time-motion study procedures. Tese de mestrado, University of New 
Brunswick. 

Magalhães, J., Oliveira, J., Soares, J.M.C. (1999): Bilateral strength differences and 
hamstrings/quadriceps strength ratio in different sports and ages. In Proceedings of the 4th Annual 
Congress of the ECSS, pp. 810, Rome University, Institute of Motor Sciences, Rome, Italy. 

Maia, J.A.R. (1993): Abordagem antropobiológica da selecção em desporto. Estudo multivariado de 
indicadores bio-sociais da selecção em andebolistas dos dois sexos dos 13 aos 16 anos de idade. Tese 
de Doutoramento, FCDEF-UP, Porto. 

Manso, J.M:, Valdevieso, M.N., Caballero, J.A. (1996): Bases teóricas dei entrenamiento deportivo. 
Princípios y aplicaciones. Gymnos Editorial Deportiva, Madrid. 

160 



Margaria, R., Aghemo, P., Rovelli, E. (1966): Measurement of muscle power (anaerobic) in man. J. Appl. 
Physiol., 21: pp. 1662-1664. 

Martin, D., Carl, K., Lehnertz, K. (1997): Manuale di Teoria dell'Allenamento. Società Stampa Sportiva, 
Roma. 

Matkovic, B.R., Jankovic, S., Heimer, S. (1993): Physiological profile of top Croation soccer players. In 
Science and Football II., T. Reilly, J. Clarys e A. Stibee (Eds), pp. 37-39, E. & F. Spon, London. 

Maud, P.J. (1995): Parameters of fitness assessment. In Physiological Assessement of Human Fitness, 
P.J. Maud e C. Foster (Eds), cap.1 :pp. 1-8, Human Kinetics, Champaign, IL. 

Maughan, R., Gleeson, M., Greenhaff, P.L. (1997): Carbohydrate metabolism. In Biochemestry of Exercise 
and Training, pp. 63-87, Oxford University Press, Oxford. 

McCartney, N., Spriet, L.L., Heigenhauser, G.J.F., Kowalchuck, J.M., Sutton, J.R., Jones, N.L. (1986): 
Muscle power and metabolism in maximal intermittent exercise. J. Appl. Physiol., 60: pp. 1164-1169. 

McConell, G., Fabris, S., Proietto, J., Hargreaves, M. (1994): Effect of carbohydrate ingestion on glucose 
kinetics during prolonged exercise. J. Appl. Physiol., 77: pp. 1537-1541. 

McCuIlagh, K.J.A., Bonen, A. (1995): Reduced lactate transport in denervated rat skeletal muscle. Am. J. 
Physiol., 268: pp. R884-R888. 

McCuIlagh, K.J.A., Poole, R.C., Halestrap, A.P., O'Brien, M., Bonen, A. (1996): Role of lactate transporter 
(MCT1) in skeletal muscles. Am. J. Physiol., 271: pp.E143-E150. 

McDermott, J.C., Bonen, A. (1993): Endurance training increases skeletal muscle lactate transport. Acra 
Physiol. Scand., 147: pp. 323-327. 

McEniery, CM. , Jenkins, D.G., Barnett, C. (1997): The relationship between plasma potassium 
concentration and muscle torque during recovery following intense exercise. Eur. J. Appl. Physiol., 75: pp 
462-466. 

McGown, C, Conlee, R.K., Sucec, A.A., Buono, M.J., Tamayo, M., Phyllips, W., Frey, MA., Laubach, L., 
Beal, D. (1990): Gold medal volleyball: the training program and physiological profile of the 1984 Olympic 
champions. RQES, 61: pp. 196-200. 

Mclnnes, S.E., Carlson, J.S., Jones, C.J., McKenna, M.J. (1995): The physiological load imposed on 
basketball players during competition. Journal of Sport Sciences, 13: pp. 387-397. 

McLester Jr, J.R. (1997): Muscle Contraction and Fatigue. The Role of Adenosine 5'-Diphosphate and 
Inorganic Phosphate. Sports Med, 23 (5): pp. 287-305. 

Medbo, J.I., Mohn, A.C., Tabata, I., Bahr, R., Vaage, O., Sejersted, O.M. (1988): Anaerobic capacity 
determined by maximal accumulated O2 déficit. J. Appl. Physiol., 64: pp. 50-60. 

Medbo, J.I., Sejersted, O.M. (1994): Plasma K+ changes during intense exercise in endurance-trained and 
sprint-trained subjects. Acta Physiol. Scand., 151: pp. 363-371. 

Mendonça, J.A.L. (1998): Avaliação da resisitência em futebolistas através de um teste intermitente. 
Estudo em futebolistas profissionais da 1a divisão. Monografia de licenciatura, FCDEF-UP, Porto. 

Mercer, T.H., Gleeson, N.P., Claridge, S., Clement, S. (1998): Prolonged intermittent high intensity 
exercise impairs neuromuscular performance of knee flexors. Eur. J. Appl. Physiol., 77: pp. 560-562. 

Miller, G., Giannini, D., Milner-Brown, H., Layzer, R., Koretsky, A., (1987): Effects of fatiguing exercise on 
high-energy phosphates, force and EMG: evidence for three phases of recovery. Muscle & Nerve 10- pp 
810-821. 

Montanari, G., Vecchiet, L, Campo, J.R.R. (1990): Structural adaptaments of the muscle soccer players. 
In Sports Medicine Applied to Football., G. Santilli (Ed), pp. 169-179, CONI, Rome. 

Moreno, J. H. (1984): Factores que determinan la estructura functional de los deportes de equipo. Apunts 
XXI (81): pp. 37-45 

Moreno, J.H. (1988): Baloncesto: iniciación y entrenamiento. Editorial Paidotribo, Barcelona. 

Nakamura, Y., Mutoh, Y., Miyashita, M. (1986): Maximal anaerobic power of Japanese elite athletes. Med. 
Sci. Sport Exerc, 18: pp.52. 

Narici, M.V., Sirtori, M.D., Mognoni, P. (1988): Maximal ball velocity and peak torque of hip flexor and knee 
extensor muscles. In Science and Football, T. Reilly, A. Lees, K. Davis e W.J. Murphy (Eds), pp. 429-433, 
E. & F. Spon, London. 

161 



Noakes, T.D. (1998): Maximal oxygen uptake: "classical" versus " contemporary" viewpoints: a rebuttal. 
Med. Sci. Sport Exerc, 30 (9): pp. 1381-1398. 

Nordheim, K., Vollestad, N.K. (1990): Glycogen and lactate metabolism during low-intensity exercise in 
man. Acta Physiol. Scand., 139: pp. 475-484. 

Nosek, T., Fender, K., Godt, R., (1987): It is diprotonated inorganic phosphate that depresses force in 
skinned skeletal muscle fibres. Science, 236: pp.191-193. 

Nowacki, P.E., Cai, D.Y., Buhl, C , Krummelbein, U. (1988): Biological performance of German soccer 
players (professionals and juniors) tested by special ergometry and treadmill methods. In Science and 
Football.,. Reilly, A. Lees, K. Davids e W.J. Murphy (Eds), pp.145-157, E. & F. Spon, London. 

Odland, L.M., Heigenhauser, G.J.F., Wong, D., Hollidge-Horvat, M.G., Spriet, L.L. (1998): Effects of 
increased fat availability on fat-carbohydrate interaction during prolonged exercise in men. Am. J. Physiol., 
274: pp. R894-R902. 

Ogushi, T., Ohashi, J., Nagahma, H., Isokawa, M., Suzuki, S. (1993): Work intensity during soccer match-
play (a case study). In Science & Football II, T. Reilly, J. Clarys, A. Stibee (Eds), pp. 121-123, E & F Spon, 
London, 

Ohashi J., Togari H., Isokawa M., Suzuki S. (1988): Measuring movement speeds and distances covered 
during soccer match-play. In Science and Football, T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W.J. Murphy (Eds), E & 
F Spon, London, pp. 329-333. 

Oliveira, J. (1993): A análise do jogo em Basquetebol. In A Ciência do Desporto a Cultura e o Homem. J. 
Bento e A. Marques (Eds), pp. 297-306, FCDEF-UP, CMP, Porto. 

Oliveira, J. (1999): A preparação nos desportos colectivos: "novos" e "velhos" problemas. In Treinamento 
Desportivo. Actualidades e Perspectivas., F.M. Silva (Ed), pp. 19-23, LPET-DEF, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, Brasil. 

Oliveira, J., Magalhães, J., Paula, R., Soares, J.M.C. (1999): Estudo das alterações funcionais induzidas 
pelo jogo de voleibol. Comunicação apresentada ao / Congresso Internacional de Ciências do Desporto, 
FCDEF-UP, Outubro, Porto, (não publicado). 

Oliveira, J., Magalhães, J., Puga, N., Soares, J.M.C. (1999a): Testing Endurance with field and lab tests. A 
study with elite Portuguese volleyball players. In Abstract Book of the 4th Annual Congress of the ECSS, 
the ECSS, pp. 809, Rome University, Institute of Motor Sciences, Rome, Italy. 

Oliveira, J., Magalhães, J., Rebelo, A.N., Duarte, J.A., Neuparth, M.J., Soares, J.M.C. (1998a): 
Biochemical profile of the Yo-Yo Intermittent Endurance Test. In Abstract Book of the 3th Annual Congress 
of the ECSS, Manchetser, pp. 401. 

Oliveira, J., Magalhães, J., Rebelo, A.N.,, Duarte, J.A., Gonçalves, J., Soares, J.M.C. (1998b): The 
endurance capacity of soccer players evaluated by the Yo-Yo Intermittent Endurance Test. In Abstract 
Book ofthe IVWorld Congress ofNotational Analysis ofSport, FCDEF-UP, Porto, pp.51. 

Oliveira, J., Pinto, D., Magalhães, J., Marques, A., Soares, J.M.C. (1999b): Avaliação da capacidade de 
resistência em jogadores de basquetebol de diferentes níveis competitivos e sexo através do Yo-Yo 
lntemittent Endurance Test. In In Actas do VI Congreso de Educación Física e Ciências do Deporte dos 
Paises de Lingua Portuguesa, Deporte e Humanismo en Clave de Futuro,(edição em CD-ROM), INEF 
Galicia, Coruna. 

Parnat, J., Viru, A., Savi, T., Nurmekivi, A. (1975): Indices of aerobic work capacity and cardiovascular 
response during exercise in athletes specializing in different events. J. Sports Med., (15): pp. 100-105. 

Parr, R.B., Hoover, R., Wilmore, J.H., Bachman, D., Kerlan, R.K. (1978): Professional basketball players: 
athletic profiles. The Physician and Sportsmedicine, 6: pp. 14-19. 

Perrin, D.H. (1993): Isokinetic Exercise and Assessment. Human Kinetics Publishers, Champaign, IL. 

Phillips, S.M., Green, H.J., Tamopolsky, M.A., Grant, S.M. (1995): Increased clearance of lactate after 
short-term training in men. J. Appl. Physiol., 79 (6): pp. 1862-1869. 

Pilegaard, H., Bangsbo, J., Richter, E.A., Juel, C. (1994): Lactate transport studied in sarcolemmal giant 
vesicles from human muscle biopsies: relation to training status. J. Appl. Physiol., 77 (4): pp. 1858-1862. 

Platonov, V.N., (1988): L'Entrainement Sportif. Théorie et Méthodologie. Éditions Revue EPS, Paris. 

Pootmans, J. (1984): Protein turnover and amino acid oxidation during and after exercise. Med. Sport Sci., 
17: pp. 130-147. 

Póvoas, S. (1997): Avaliação da resistência aeróbia em testes de terreno. Monografia de licenciatura, 
FCDEF-UP, Porto. 

162 



Powers, S.K., Lawler, J., Dempsey, J.A., Dood, S., Landry, G. (1989): Effects of incomplete pulmonary gas 
exchange of V02max. J. Appl. Physiol., 66: pp. 2491-2495. 

Puga, N., Ramos, J., Agostinho, J., Lomba, I., Costa, O. (1991): Physiological profile of a 1st division 
Portuguese professional football team. In Science and Footbal III, T. Reilly, J. Clarys e A. Stibee (Eds), pp. 
40-42, E. & F. Spon, London. 

Rabadan, M., Gonzalez, M., Urena, R., Canda, A., Gutierrez, F., Rubio, S. (1991): Estúdio de la capacidad 
aeróbica y anaeróbica en deportes de equipo. Archivos de Medicina del Deporte, VIII: pp. 18.19, Libro de 
comunicaciones del IV Congreso de la Federación de Medicina del Deporte, FEMEDE. 

Raggi, A., Bergamini, C , Ronca, G. (1975): Isozymes of AMP deaminase in red and white skeletal muscle. 
FEBS Lett., 58: pp. 19-23. 

Ramsbottom, R., Brewer, J., Williams, C. (1988): A progressive shuttle run test to estimate maximal 
oxygen uptake. Brit. J. Sports Med., 22: pp. 141-144. 

Ramsey, J.D., Ayoub, M.M., Dudek, R.A., Edgar, H.S. (1970): Heart rate recovery during a college 
basketball game. RQES, 41 : pp. 528-535. 

Raven, P.B., Gettman, L.R., Pollock, M.L., Cooper, K.H. (1976): A physiological evaluation of professional 
soccer players. Brit. J. Sports Med., 10: pp. 209-216. 

Rebelo, A.N. (1993): Caracterização da actividade física do futebolista em competição. Monografia 
apresentada a provas de APCC, FCDEF-UP, Porto. 

Rebelo, A.N. (1999): Estudo da Fadiga no Futebol - respostas crónicas e agudas. Tese de Doutoramento, 
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física, Universidade do Porto. 

Rebelo, A.N., Candeias, J.R., Fraga, M.M., Duarte, J., Soares, J.M.C., Magalhães, C , Torrinha, J.A. 
(1998): The impact of soccer training on the immune system. J. Sports Med Phys. Fitness, 38: pp. 258-
261. 

Rebelo, A.N., Soares, J.M.C. (1993): Is the blood lactate concentration an objective method for intensity 
evaluation during soccer games. Resumo para o 7th European Sports Medicine Congress, Nicosia, Chipre. 

Rebelo, A.N., Soares, J.M.C. (1996): A comparative study of time-motion analysis during the two halves of 
a soccer game. In Notational Analysis of Sport I & II, M.D. Hughes (Ed.), UWIC, Cardiff, pp. 69-73. 

Reilly, T. (1986): Fundamental studies on soccer. In Sportwissenschaft und Sportpraxis, R. Andersen (Ed), 
pp. 114-121, Ingrid Czwalina Verlag, Hamburg. 

Reilly, T. (1990): Football. In Physiology of Sports, T. Reilly, N. Sécher, P. Snell (Eds), E & F Spon, 
London, pp. 371-400 

Reilly, T. (1994): Motion characteristics. In Football (Soccer). B. Ekblom (Ed), pp. 31-42, Blackwell 
Scientific Publications, Oxford. 

Reilly, T. (1994a): Physiological aspects of soccer. Biology and Sport, 11 :pp. 3-20. 

Reilly, T. (1994b): Physiological profile of the player. In Football (Soccer). B. Ekblom (Ed), pp. 78-94, 
Blackwell Scientific Publications, Oxford. 

Reilly, T. (1997): Energetics of high-intensity exercise (soccer) with particular reference to fatigue. Journal 
of Sport Sciences, 15: pp. 257-263. 

Reilly, T. Bowen, T. (1984): Exertional costs of changes in directional modes of running. Perceptual and 
Motor Skills, 58, pp. 149-150. 

Reilly, T., Ball, D. (1984): The net physiological cost of dribbling a soccer ball. Res Quar Exerc Sport 55-
pp. 267-271. 

Reilly, T., Thomas V. (1976): A motion analysis of work-rate in different positional roles in professional 
football match-play. J. Human Mov. Studies, 2: pp. 87-97. 

Richardson, R.S. (2000): What governs skeletal muscle V02max ? New evidence. Med. Sci. Sport Exerc, 
32(1): pp. 100-107. 

Richardson, R.S., Harms, C.A., Grassi, B., Hepple, R.T. (1999): Skeletal muscle: master or slave of the 
cardiovascular system?. Med. Sci. Sports Exerc, 32 (1): pp. 89-93. 

Riera, J. (1986): Análisis cinemático de los deplazamientos en la competición de baloncesto. Rev. 
Investigación y Docomentación sobre Ciências da la E. F. y Deporte, 3: pp. 18-25. 

Rodrigues, J.A. (1998): Validade do Yo-Yo Intermittent Endurance Test na avaliação da potência aeróbia 
máxima. Tese de Mestrado, FCDEF-UP, Porto. 

163 



Romijn, J.A., Coyle, E.F., Sidossis, L.S., Gastaldelli, A., Horowitz, J.F., Endert, E., Wolfe, R.R. (1993): 
Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. 
Am. J. Physiol., 265: E380-E391. 

Safrit, M.J. (1990): Introduction to measurement in physical education and exercise science. Times Mirror, 
Mosby College Publishing, St. Louis. 

Sahlin, K. (1992): Metabolic Aspects of Fatigue in Human Skeletal Muscle. Med Sport Sci., 34: pp. 54-68. 

Sahlin, K., Ren, J.M. (1989): Relationship of contraction capacity to metabolic changes during recovery 
from a fatiguing contraction. J. Appl. Physiol., 67: pp. 648-654. 

Saltin, B. (1973): Metabolic fundamentals in exercise. Med. Sci. Sports, 5: pp. 137-146. 

Saltin, B. (1973a): Oxygen transport by the circulatory system during exercise in man. In Limiting Factors 
of Physical Performance, J. Keul (Ed), pp. 235-252, George Thiem Publ, Stuttgart. 

Saltin, B., Astrand, P.-O. (1967): Maximum oxygen uptake in athletes. J. Appl. Physiol., 23: pp. 353-358. 

Salti, B. (1973): Metabolic fundamentals in exercise. Medicine and Sciences in Sports, 5: pp. 173-146. 

Saltin, B., Essén, B., Pedersen, P.K. (1976): Intermittent exercise: its physiology and some praticai 
applications. Medicine Sport, vol. 9: Advances in Exercise Physiology, pp. 23-51. 

Saltin, B. Nazar, K., Costill, D.L., Stein, E., Jansson, E., Essén, B., Gollnick, P.D. (1976a): The nature of 
the training response. Peripheral and central adaptations to one-legged exercise. Acta Physiol. Scan., 96: 
pp. 289-305. 

Santos, P.J.M. (1995): Controlo do treino em corredores de meio-fundo e fundo. Avaliação da capacidade 
aeróbia com base no limiar láctico das 4 mmol/l determinado em testes de terreno. Tese de 
Doutoramento, FCDEF-UP, Porto. 

Seliger, V. (1968): Heart rate as an index of physical load in exercise. Scripta Medica, Medical Faculty, 
Brno University, 41: pp. 231-240. 

Shalin, K., Broberg, S. (1990): Adenine Nucleotide depletion in human muscle during exercise: causality 
and significance of AMP deamination. 

Shephard, R.J. (1995): Physical activity, health and well being at different life stages. RQES, 66: pp. 298-
302. 

Shephard, R.J. (1999): Biology and medicine of soccer. Journal of Sport Sciences, 17 (10): pp. 757-786. 

Shultz, B.B., Foster, C. (1995): Parameters of fitness assessment. In Physiological Assessment of Human 
Fitness, P.J. Maud e C. Foster (Eds), cap.14 :pp. 257-287, Human Kinetics, Champaign, IL. 

Sidossis, L.S., Gastaldelli, A., Klein, S., Wolf, R.R. (1997): Regulation of plasma fatty acid oxidation during 
low- and high-intensity exercise. Am. J. Physiol., 272: pp. E1065.E1070. 

Sjogaard, G. (1990): Exercise-induced muscle fatigue: the significance of potassium. Acta Physiol. Scand., 
140 (Suppl 593). 

Smith, D.J., Roberts, D., Watson, B. (1992): Physical, physiological and performance differences between 
Canadian national team and universiad volleyball players. Journal of Sport Sciences, 10: pp.131-138. 

Smith, M., Clarke, G., Hale, T., McMorris, T. (1993): Blood lactate levels in college soccer players during 
match play. In Science and Football, T. Reilly, J. Clarys e A. Stibee (Eds), pp. 129-134, E. & F. Spon, 
London. 

Smith, H.K., Thomas, S.G. (1991): Physiological characteristics of elite female Basketball players. Can. J. 
Sport Sci., 16 (4): pp. 289-295. 

Smodlaka, V.J. (1978): Cardiovascular aspects of soccer. Phys. Sportsmed., 18: pp. 66-70. 

Soares, J., Mendes, O.C., Neto, C.B., Matsudo, V.K.R. (1986): Physical fitness characteristics of Brasilian 
national basketball team as related to game functions. In Perspectives in Kinantropometry, J. Day (Ed), pp. 
127-133, Human Kinetics Publishers, Champaign, IL. 

Soares, J.M.C. (1988): Abordagem fisiológica do esforço intermitente: programa especial de treino, 
centrado no esforço do guarda-redes de andebol, para aumentar a capacidade muscular utilizando um 
modelo animal. Tese de Doutoramento, Instituto Superior de Educação Física, Universidade do Porto. 

Soares, J.M.C. (1993): Fisiologia Aplicada ao Futebol. Comunicação apresentada nas Xomadas 
Internacionales de Futebol, Xacobeo 93, 23-27 de Junho, Santiago de Compostela, Espanha (não 
publicado). 

164 



Soares, J.M.C. (1998): Physical and physiological testing. Conferência apresentada ao IV World 
Symposium of Sports Medicine Applied to Volleyball, 11-13 Dezembro, Porto, Portugal (não publicado). 

Soares, J.M.C., Natal, A., Duarte, J. (1998): Sobretreino. Caracterização, prevenção e tratamento. Treino 
Desportivo, 2: pp. 39-47. 

Spencer, M., Katz, A. (1991): Role of glycogen in control of glycolisis and IMP formation in human muscle 
during exercise.. Am. J. Physiol., 260: pp. E859-864. 

Spencer, M., Yan, Z., Katz, A. (1992): Effect of low glycogen on carbohydrate and energy metabolism in 
human muscle during exercise. Am. J. Physiol., 262: pp. C975-C979. 

Tarnopolsky, M.A., Atkinson, S.A., Phillips, S.M., MacDougall, J.D. (1995): Carbohydrate loading and 
metabolism during exercise in men and woman. J. Appl. Physiol. 

Tavares, F. (1993): A capacidade de decisão táctica do jogador de basquetebol. Tese de Doutoramento 
FCDEF-UP, Porto. 

Toutant, J.-P., Massoulié, J. (1988): Cholinesterases: tissue and cellular distribution of molecular forms 
and their physiological regulation. In The Colinergic Synapse, Handbook of Experimental Pharmachology., 
V.P. Whittaker (Ed), Vol. 86: pp.225-265, Berlin: Springer-Verlag. 

Tullson, P.C., Bangsbo, J., Hellsten, Y., Richter, E.A. (1995): IMP metabolism in human skeletal muscle 
after exhaustive exercise. J. Appl. Physiol., 78 (1): pp. 146-152. 

Tullson, P.C., Terjung, R.L. (1990): Adenine nucleotide degradation in striated muscle. Int. J Sports Med 
11 : pp. S47-S55. 

Tumilty, D. (1993): Physiological characteristics of elite soccer players. Sports Med., 16 (2): pp. 80-96. 

Turcotte, L.P., Richter, E.A., Kiens, B. (1995): Lipid metabolism during exercise. In Exercise Metabolism, 
M. Hargreaves (Ed), pp. 99-130, Human Kinetics Publishers, Champaign, IL. 

Vaccaro, P., Wrenn, J.P., Clarke, D.H. (1980): Selected aspects of pulmonary function and maximal 
oxygen uptake of elite college basketball players. J. Sports Med., 20: pp. 103-108. 

Van Gool D., Van Gerven D., Boutmans J. (1988): The physiological load imposed on soccer players 
during real match-play. In Science & Football, T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W.J. Murphy (Eds), E & F 
Spon, London, pp. 51-59. 

Vanderborn, K., McCully, K., Kakihira, H., Prammer, M., Bolinger, L., Detre, J., Meirler, K.D., Walter, D., 
Chance, B., Leigh, J. (1991): Metabolic heterogeneity in human calf muscle during maximal exercise. 
Biochem,, 88: pp. 5714-5718. 

Verburg, E., Hallén, J., Sejersted, O.M., Vollestad, N.K. (1999): Loss of potassium from muscle during 
moderate exercise in humans: a result of insufficient activation of the Na+-K+ pump?. Acta Physiol Scand 
165: pp. 357-367. 

Verma, S.K., Mahindroo, S.R., Kansal, D.K. (1978): Effects of four weeks of hard training on certain 
physiological and morphological parameters of basketball players. J. Sports Med., (18): pp. 379-384. 

Viitassalo, J.T. (1982): Anthropometric and physical performance characteristics of male volleyball players. 
Can. J. Appl. Sport Sci., 7: pp. 182-188. 

Viitassalo, J.T. (1991): Evaluation of physical performance characteristics in volleyball. Int. Volley Tech, 3: 
pp. 4-8. 

Viitassalo, J.T., Rusko, H., Pajala, 0., Rahkila, P., Ahila, M., Montonen, H. (1987): Endurance 
requirements in volleyball. Can. J. Sport Sci., 12 (4): pp.194-201. 

Vollestad, N.K., Blom, P.C.S. (1985): Effects of varying exercise intensity to glycogen depletion in human 
muscle fibres. Acta Physiol. Scand., 125: pp. 395-405. 

Vollestad, N.K., Hallén, J., Sejersted, O.M. (1994): Effect of exercise intensity on potassium balance in 
muscle and blood of man. J. Physiol., 475 (2): pp. 359-368. 

Wagenmakers, A.J.M. (1992): Role of amino acids and ammonia in mechanisms of fatigue. In Muscle 
Fatigue Mechanisms in Exercise and Training., P. Marconnet, P. Komi, B. Saltin e O. Sejesterd (Eds), 
Med. Sport Sci., 34: pp. 69-86, Karger, Basel. 

Wagenmakers, A.J.M., Beckers, E.J., Brouns, F., Kuipers, H., Soeters, P.B., Van der Vusse, G.J., Saris, 
W.H.M. (1991): Carbohydrate supplementation, glycogen depletion and amino acid metabolism during 
exercise. Am. J. Physiol., 260: pp. E883-E890. 

165 



Wagenmakers, A.J.M., Brooks, J.H., Coakley, J.H., Reilly, T., Edwards, R.H.T. (1989): Exercise-induced 
activation of branch-chain 2-oxo acid dehydrogenase in human muscle. Eur. J. Appl. Physiol., 59: pp.159-
167. 

Wagenmakers, A.J.M., Coakley, J.H., Edwards, R.H.T. (1990): Metabolism of branched-chain amino acids 
and ammonia during exercise: clues from McArdle's disease. Int. J. Sports Med., 11: pp. 101-113. 

Ward, A., Ebbeling, C.B., Ahlquist, L.E. (1995): Indirect methods for estimation of aerobic power. In 
Physiological assessment of Human Fitness, P.J. Maud e C. Foster (Eds), cap. 4, pp. 37-56, Human 
Kinetics, Champaign, IL. 

Wasserman, D.H., Lacy, D.B., Bracy, B., Williams, P.E. (1992): Metabolic regulation in peripheral tissues 
and transition to increased gluconeogenic mode during prolonged exercise. 

Wedkind, S. (1985): Trainingswissenschaftliche Grundbegriffe - zur Terminogie Konditioneller 
Leistungskomponenten, Berlin, Monaco, Frankfurt. ' 

Weineck, J. (1983): Manuel de l'Entrainement. Editions Vigot, Paris. 

Wharen, J., Katz, A. (1992): Glucose metabolism in exercising man. In Integration of Medical and Sport 
Sciences, Y. Sato, J. Poortmans, I. Hashimoto, Y. Oshida (Eds), Med. Sport Sci., 37: pp. 243-251, Karger, 
Basel. 

Whitehead, E.N.L. (1975): Conditioning for Sport. E. P. Publishing Co. Ltd, pp. 40-42. 

Whiters R.T., Maricic Z., Wasilewski S., Kelly L. (1982): Match analysis of australian professional soccer 
players. J. Human Mov. Studies, 8: pp. 159-176. 

Whiters, R.T., Roberts, R.G.D., Davies, G.J. (1977): The maximum aerobic power, anaerobic power and 
body composition of South Australian male representatives in athletics, basketball, field hockey and 
soccer. J. Sports Med., (17): pp. 391-400. 

Wiebe, C.G., Gledhill, N., Warburton, D.E., Jamnik, V.K., Ferguson, S. (1998): Exercise cardiac function in 
endurance-trained males versus females. Clin. J. Sports Med., 8 (4): 272-279. 

Welki, C. (1978): Standardization of the duration of volleyball meets. CVA Technical Journal, 4 (3): pp. 43-
48. 

Wlliams, C.A., Singh, M. (1997): Dynamic trunk strength of Canadian football players, soccer players and 
middle to long distance runners. J. Orthop. Sports Phys. Therapy, 25: pp. 271-276. 

Wilmore, J.H., Cortill, D.L. (1994): Physiology of Sports and Exercise. Human Kinetics Publishers, 
Champaign, IL. 

Yaspelkis, B.B., Patterson, J.G., Anderla, P.A., Ding, Z., Ivy, J.L. (1993): Carbohydrate supplementation 
spares muscle glycogen during variable-intensity exercise. J. Appl. Physiol., 75: 1477-1485. 

Zakas, A., Mandroukas, K., Vamvakoudis, E., Christoulas, K., Aggelopoulou, N. (1995): Peak torque of 
quadriceps and hamstring muscles in basketeball and soccer players of different divisions. J. Sports Med. 
Phys. Fitness, 35: pp. 199-205. 

Zintl, F. (1991): Entrenamiento de la resistência. Editorial Paidotribo, Barcelona. 

166 


