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INTRODUÇÃO
É mister o reconhecimento de que o estímulo à prática das atividades

físicas por parte de crianças e jovens, de acordo com BAILEY e MIRWALD
(1988), é uma das necessidades das mesmas durante o período de crescimento.
Entretanto, os programas dessa natureza para esse grupo variam desde atividades
recreacionais dirigidas até programas intensivos de esportes competitivos
(BAILEY & MIRWALD, 1988). De acordo com a literatura, o número de
competições infanto-juvenis vem aumentando significativamente nas duas
últimas

décadas

(BAR-OR,

1985;

BAILEY

&

MIRWALD,

1988;

COLANTONIO & KISS, 1996; KEMPER, 1995; MATVEYEV, 1996;
ROWLAND, 1996).
Tal fato tem contribuído para a obtenção de recordes mundiais,
especialmente em natação, já aos 14 anos de idade. Sendo assim, com o prestígio
atual associado ao sucesso atlético no âmbito nacional e internacional, um grande
número de crianças cada vez mais jovem tem se engajado em programas de
treinamento esportivo de extrema intensidade e duração.
Quais são os efeitos desses programas na dinâmica do crescimento dessas
jovens crianças? E, ainda, quando essas crianças estão prontas para suportar o
rigor desses intensos programas esportivos? São questões complicadas de
responder pelo fato que devem ser considerados múltiplos fatores como tipos de
esporte, a natureza e a freqüência da competição, a idade na qual a atividade foi
iniciada, o nível de desenvolvimento da criança e a intensidade e duração do
treinamento (BAILEY, MALINA & MIRWALD, 1986; BAILEY, MALINA &
RASMUSSEN, 1978; MALINA, 1979, 1980, 1983; RARICK, 1974).
O aumento do conhecimento das respostas metabólicas e funcionais ao
exercício e ao esporte tem sido grande, em adultos normais e patológicos (DEL
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NERO, YAZBECK, KEDO, KISS, JULIANO & MOFFAN, 1985; NEGRÃO &
PEREIRA BARRETO, 1998), mas muitas questões ainda existem, sem respostas
adequadas, relacionadas ao treinamento físico em crianças e adolescentes (BAROR, 1996; MALINA & BOUCHARD, 2002; ROWLAND, 1996; UNNITHAN,
TIMMONS, BROGAN, PATON & ROWLAND, 1996). A aptidão aeróbia é
fundamental para crianças e jovens, não só relacionada à saúde (COLANTONIO,
COSTA, COLOMBO, BÖHME & KISS, 1999a), mas também em um grande
número de modalidades esportivas (McARDLE, KATCH, & KATCH, 1996).
A capacidade do ser humano de realizar exercícios de média e longa
duração depende principalmente do metabolismo aeróbio. Desse modo, um dos
índices mais utilizados para avaliar essa capacidade é o consumo máximo de
oxigênio (VO2max) denominado também potência aeróbia (DENADAI, 1995;
KISS, 2000).
ASTRAND (1952) definiu o VO2max como a mais alta captação de
oxigênio (O2) alcançada por um indivíduo, respirando ar atmosférico ao nível do
mar. O VO2max é um dos principais itens no estudo de endurance, mas, devido
aos problemas metodológicos relacionados à sua determinação, passou-se a
utilizar o consumo de oxigênio de pico (VO2pico), para descrever os maiores
valores de consumo de O2 obtidos em qualquer teste máximo, sem obtenção de
platô entre duas cargas adjacentes (KISS, 2000).
Conceitualmente, utiliza-se uma diferença entre potência e capacidade de
um sistema energético. MacDOUGALL, WENGER e GREEN (1991) definem a
potência aeróbia ou VO2max como a quantidade máxima de ATP produzida por
unidade de tempo pelo sistema aeróbio.
Portanto, o VO2max equivale à quantidade máxima de O2 que um
organismo estimulado pode extrair do ar atmosférico, transportar aos tecidos
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através do sistema cardiovascular e utilizar a nível celular na unidade de tempo
(THODEN, 1991).
Por outro lado, a capacidade aeróbia é a quantidade total de ATP
produzida pelo sistema aeróbio. É considerada como uma fração do VO2max que
pode ser sustentada por um período de tempo com participação predominante do
sistema aeróbio e o fenômeno Limiar Anaeróbio representa os níveis de
intensidade compatível com essa variável (MacDOUGALL, WENGER &
GREEN, 1991).
Durante vários anos o VO2max tem sido utilizado como um parâmetro de
predição de performance, preferencial para muitos investigadores na avaliação de
atletas durante exercício submáximo, baseados na hipótese de haver uma forte
relação com a capacidade de desempenho de endurance (COLANTONIO, 1999).
2

O PROBLEMA
Na literatura encontramos diversos estudos associando atletas de algumas

modalidades esportivas, normalmente de endurance, e valores altos de VO2max.
Assim, têm-se alguns valores de referência em vários esportes como: marcha
atlética = 73,2 ml.kg-1.min-1; meio fundo = 73,3 ml.kg-1.min-1; maratona = 72,0
ml.kg-1.min-1; ciclismo de estrada = 78,8 ml.kg-1.min-1 (DAL MONTE &
FAINA, 1999); corredores de meio fundo = 75,5 ml.kg-1.min-1 (BILLAT,
PINOTEAU & PETIT, 1995); remadores de nível internacional = 61,4 ml.kg.min-1 (LAVOIE & MERCER, 1987); esquiadores de cross-country = 85,0

1

ml.kg-1.min-1 para o sexo masculino (ROBERGS & ROBERTS, 1997).
SALTIN e ASTRAND (1967) determinaram o VO2max de 95 homens e
38 mulheres atletas. Os maiores valores de VO2max dos atletas do sexo masculino
foram cinco esquiadores de cross-country, média de 83,0 ml.kg-1.min-1, sendo de
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85,1 ml.kg-1.min-1 o maior valor individual. Entre as atletas do sexo feminino, os
maiores valores também foram de esquiadores de cross-country, sendo de 66,3
ml.kg-1.min-1 o maior valor individual.
Dentre as várias modalidades esportivas, é comum encontrarmos também
atletas de natação com altos valores de VO2max como: 69,0 ml.kg-1.min-1 para
homens e 55,0 ml.kg-1.min-1 para mulheres (DAL MONTE & FAINA, 1999); de
55,0 a 75,0 ml.kg-1.min-1 (ISTITUTO di SCIENZA dello SPORT del CONI*
apud DAL MONTE & FAINA, 1999); 68,6 ml.kg-1.min-1 (ERIKSSON,
HOLMER & LUNDIN, 1978); 54,0 a 70,0 ml.kg-1.min-1 para homens e 48,0 a
68,0 ml.kg-1.min-1 para mulheres (MacDOUGALL, WENGER & GREEN,
1991); 50,0 a 70,0 ml.kg-1.min-1 para homens e 40,0 a 60,0 ml.kg-1.min-1 para
mulheres, entre 15 a 25 anos de idade (WILMORE & COSTILL, 1994).
Entretanto, em natação, aproximadamente 80% de todos os eventos dos
programas das competições são de 200 m ou menos, isto é, abaixo de dois
minutos de duração, portanto, o treinamento em velocidades máximas se faz
necessário para que ocorram as devidas adaptações necessárias na utilização da
energia pela via anaeróbia (TROUP & TRAPPE, 1994).
Visto que nas provas de natação a predominância é do metabolismo
anaeróbio, é intrigante pensar: porque os atletas de natação possuem valores tão
altos de VO2max quando comparados àqueles atletas de outras modalidades
esportivas predominantemente aeróbias?
Na literatura não encontramos respostas conclusivas sobre a evolução da
potência aeróbia durante a infância e adolescência dos atletas envolvidos com a
prática sistemática da modalidade esportiva natação durante vários anos.

*Istituto di Scienza dello Sport del CONI, Itália (dados não publicados)
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3

OBJETIVO

3.1

Objetivo Geral
Analisar o comportamento dos valores de VO2pico e de lactato em grupos

de crianças, jovens atletas de natação e escolares não praticantes de natação no
período etário de sete a 17 anos de idade.
3.2

Objetivos Específicos
a) Investigar as possíveis diferenças entre os valores de VO2pico dos

grupos durante o período etário de sete a 17 anos de idade em relação ao gênero
e ao treinamento sistemático;

b) Analisar a influência da massa corporal total na variação do VO2pico,
em função da idade, gênero e treinamento, para o período etário de sete a 17
anos de idade;

c) Analisar a influência da massa corporal total na variação do VO2pico
tendo como fator interveniente a gordura corporal;

d) Analisar as concentrações de lactato no sangue após esforço
gradualmente crescente até a exaustão, para o período etário de sete a 17 anos de
idade.

e) Analisar a influência das correlações estabelecidas pelo modelo de
regressão para o VO2pico.
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3.3

Hipóteses

3.3.1

Substantivas
a) Os valores de VO2pico entre crianças e jovens atletas de natação e
escolares não praticantes de natação para os diferentes grupos etários
não são equivalentes;
b) Os valores de VO2pico das crianças e jovens atletas de natação para os
dois gêneros não são equivalentes;
c) Os valores de lactato sangüíneo após teste máximo não são
equivalentes para os diferentes grupos etários;
d) Os valores de lactato sangüíneo após teste máximo não são
equivalentes para os dois gêneros;
e) Os valores de VO2pico das crianças e jovens atletas de natação e não
praticantes de natação para os diferentes grupos etários sofrem
influência da massa corporal total em função da idade, gênero e
treinamento sistemático;
f) Os valores de VO2pico das crianças e jovens atletas de natação e
escolares não praticantes de natação para os diferentes grupos etários
sofrem influência da massa corporal total tendo como fator
interveniente a gordura corporal.

3.3.2

Estatísticas
As seguintes hipóteses estatísticas (apresentadas como hipóteses nulas),

serão testadas:
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a) Os valores de VO2pico entre crianças e jovens atletas de natação e
escolares não praticantes de natação em relação aos diferentes grupos
etários são iguais;
b) Os valores de VO2pico das crianças e jovens atletas de natação e de
escolares em relação ao treinamento sistematizado são iguais;
c) Os valores de VO2pico das crianças e jovens atletas de natação e não
praticantes de natação para os diferentes grupos etários não sofrem
influência da massa corporal total em função da idade, gênero e
treinamento sistemático;
d) Os valores de VO2pico das crianças e jovens atletas de natação e
escolares não praticantes de natação para os diferentes grupos etários
não sofrem influência da massa corporal total tendo como fator
interveniente a gordura corporal.
3.4

Limitações do estudo
Este estudo limita-se aos atletas de natação e escolares investigados em

diferentes períodos, onde foram consideradas semelhanças antropométricas,
composição corporal e regime de treinamento.
A motivação dos voluntários durante a realização dos testes não foi
controlada, apenas incentivada. A variabilidade das condições ambientais foi
considerada como pequena durante todo o período de testes, pois houve controle
da temperatura e umidade relativa do ar no ambiente de laboratório.
Não foram realizadas avaliações da maturação biológica dos voluntários
devido a grande dificuldade de obtenção de sujeitos para a amostra e aspectos
éticos relacionados à pesquisa científica.
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Para o desenho experimental transversal é questionável considerar os
grupos etários do presente estudo como todos sendo realmente de uma mesma
população. Embora esse problema denominado “Cohort” exista em todos os
estudos transversais.
3.5

Delimitações do estudo
As delimitações do estudo são:
a) A amostra deverá contar com pelo menos 132 voluntários sendo: 66
praticantes de treinamento regular de natação há pelo menos dois anos
e 66 escolares da rede estadual de ensino os quais não deverão estar
envolvidos com nenhum tipo de prática esportiva além das aulas
regulares de Educação Física da escola. Todos os voluntários se
encontrarão com idades entre sete e 17 anos.
b) As variáveis antropométricas estudadas serão: massa corporal, estatura,
índice de massa corporal e somatória de dobras cutâneas.
c) As variáveis funcionais controladas serão: pressão arterial de repouso,
freqüência cardíaca de repouso, concentração de lactato de repouso,
pico de consumo de oxigênio absoluto e relativo, concentração de
lactato ao final do teste, pressão arterial ao final do teste e freqüência
cardíaca ao final do teste.
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4

REVISÃO DA LITERATURA
A Fisiologia do Exercício é relativamente nova para o mundo da ciência.

Até o final do século XIX, os fisiologistas tinham, como maior objetivo, obter
informações clínicas, dando-se pouca atenção às respostas do organismo durante
o esforço (DENADAI, 1995).
O primeiro livro sobre Fisiologia do Exercício, intitulado “Physiology of
Bodily Exercise” foi escrito por Fernand La Grange em 1889. Neste livro, La
Grange admite que “muitos detalhes estão ainda em estágio de formação, sendo
um capítulo da Fisiologia que está em processo de revisão, não se podendo
formular conclusões neste momento” (WILMORE & COSTILL, 1994).
Posteriormente em 1921, Archibald Hill ganhou o premio Nobel de
medicina com seus achados sobre o metabolismo energético. Embora muitas
pesquisas desenvolvidas por Hill foram realizadas em músculos isolados de rã,
ele também conduziu alguns dos primeiros estudos fisiológicos com corredores.
Nas últimas décadas, em virtude da grande importância que se tem dado
ao movimento, a Fisiologia do Exercício tem-se desenvolvido bastante. Dentre
os setores da Fisiologia do Exercício, uma das áreas que tem recebido muita
atenção é aquela que estuda o metabolismo energético.
Esse fato ocorre, principalmente, porque a partir destas informações
pode-se avaliar, prescrever e controlar o treinamento físico e predizer
performance de diferentes tipos de exercício, além de identificar alguns
mecanismos relacionados à fadiga.
Neste capítulo abordaremos os seguintes tópicos: VO2max; Formas de
exercício; Atividade física e VO2max; Protocolos de testes para a determinação do
VO2max; Protocolos mais utilizados com crianças e jovens; Variáveis dos testes;
Relação entre o VO2max e o limiar anaeróbio; Relação entre lactato e rendimento;
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Infância, puberdade, adolescência e maturação biológica; Maturação sexual;
Maturação morfológica e composição corporal; Aspectos funcionais na infância
e adolescência; Potência aeróbia máxima na infância e adolescência; Maturação
da aptidão aeróbia; O conceito de “Scaling”; Desenvolvimento da aptidão
anaeróbia; Estudos com lactato envolvendo crianças e jovens; Fisiologia aplicada
à natação competitiva; Características físicas dos nadadores; Aspectos
energéticos e a natação; Contribuição relativa do arrasto e gravidade para o custo
da natação; Avaliação da aptidão aeróbia em natação; Treinamento desportivo;
Treinamento de endurance em natação; Bases teóricas do treinamento de natação
na infância e adolescência.
4.1

VO2max
Durante o exercício, o requerimento de oxigênio para os músculos ativos,

pode aumentar em até vinte vezes em relação ao estado de repouso, enquanto que
para a musculatura inativa, o consumo permanece inalterado. Evidentemente,
existem mecanismos que determinam o aumento do fluxo de sangue durante o
exercício, especificamente para a musculatura em atividade.
Em síntese, o aumento da atividade muscular esquelética aumenta a
demanda de ATP, como combustível para a interação actina-miosina. Os
substratos energéticos utilizados para a ressíntese de ATP agem como um sinal
complexo que determinam um aumento da freqüência com a qual os substratos
entram na mitocôndria e também, na vasodilatação dos vasos que irrigam os
músculos ativos. Simultaneamente, estas mudanças aumentam de modo seletivo,
a energia e a oferta de oxigênio para os músculos ativos (NOAKES, 1991).
Dessa forma, o aumento da intensidade do exercício é acompanhado por
um aumento do consumo de oxigênio (VO2). O sistema nervoso central recruta
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em maior número, e com maior freqüência as unidades motoras, para produzir
uma contração muscular mais potente. A maior potência muscular demanda mais
energia e conseqüentemente mais oxigênio.
De maneira geral, é aceito na literatura que o VO2 aumenta de modo
linear com o aumento da intensidade de esforço (COLANTONIO, VILELA
BARROS & KISS, 2003; NOAKES, 1991). Segundo NOAKES (1988), com
base nessas premissas, provavelmente incorretas, HILL e LUPTON (1923),
propuseram que momentos antes do indivíduo atingir a sua capacidade máxima
de realizar trabalho, o VO2 atinge um determinado platô e não aumenta mais.
Embora o sujeito consiga exercitar-se de modo um pouco mais intenso, o VO2
não se modifica mais. Neste ponto, é dito que o indivíduo atingiu o VO2max. Esse
conceito foi amplamente utilizado, sendo mais tarde desenvolvido por
ASTRAND (1952).
No modelo clássico utilizado em cicloergômetro, atinge-se o VO2max
quando, apesar do aumento da intensidade de trabalho, não houver um aumento
maior do que 150 ml.l-1 (WASSERMANN, HANSEN, SUE, CASABURI &
WHIPP, 1999). Outras condições inerentes são o quociente respiratório (RER)
acima de 1,0, concentrações de lactato ([La]) entre oito e 10 mM e freqüência
cardíaca (FC) máxima prevista para a idade.
Existem vários protocolos, tanto para esteira rolante quanto para
cicloergômetro, para a determinação do VO2max. Normalmente, a esteira rolante é
o ergômetro mais utilizado pela solicitação de um maior número de grupos
musculares não tornando, então, a fadiga localizada um fator limitante para que o
sujeito chegue ao término do teste máximo. No caso de atletas, cada vez mais os
fisiologistas têm se empenhado no desenvolvimento de ergômetros específicos
que simulam o gesto esportivo, já que a miniaturização dos equipamentos
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utilizados para a coleta e análise de gases tem contribuído para que isso seja
possível.
4.1.1

Formas de exercício
Visto que o VO2max reflete a capacidade do organismo de transportar o

oxigênio e a capacidade do músculo de utilizá-lo, o valor do VO2max varia
segundo a forma de exercício e os músculos envolvidos com o mesmo. Sendo
assim, a importância das avaliações do VO2max depende da forma como se realiza
a avaliação. Se as medidas têm um valor prático, o protocolo de exercício deve
imitar ao máximo a massa muscular, o tipo de rendimento do atleta, a
intensidade e a duração dos exercícios e as circunstâncias ambientais da prova a
qual o atleta está treinado.
O ideal seria realizar as medidas em local onde as vantagens superassem
os problemas técnicos. Conseqüentemente, têm sido feito todos os esforços para
elaborar métodos e equipamentos de laboratório que mais se assemelham às
condições competitivas. As esteiras e cicloergômetros tradicionais que avaliam
todo tipo de desportistas têm sido substituídas por ergômetros e tanques especiais
para a natação, ergômetros para remo e caiaque, cicloergômetros para o trabalho
de braços, esteiras para esquiadores e patinadores, ergômetros especiais para
ciclistas e outras simulações cada vez mais específicas de uma modalidade
esportiva (DAL MONTE & FAINA, 1999).
Quando estes dispositivos são utilizados incorporando ritmos de
movimento, resistência, duração do rendimento na competição, os resultados são
mais similares àquelas realizadas em campo (THODEN & REED, 1984-1989).
Portanto, para adotar este tipo de avaliação é imprescindível ter como base os
dados normativos desenvolvidos de forma local e que podem ser, mais adiante,
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incorporados às tabelas gerais que refletem valores globais de uma dada
modalidade esportiva.
4.1.2

Atividade física e VO2max
Segundo ROWLAND (1990), existe uma percepção geral que os ajustes

da potência aeróbia máxima em crianças púberes podem ser menores do que em
adultos. Enquanto os dados estão longe de serem conclusivos, existe uma razão
para suportar que os ajustes da função aeróbia em crianças são diminuídos antes
da idade da maturação biológica.
Quanto ao nível de atividade física habitual e a relação dessa variável
com a potência aeróbia máxima em crianças, intuitivamente, era de se esperar
que a criança que é mais ativa durante o dia exibiria níveis mais altos de VO2max.
Da mesma maneira, seria esperado encontrar que as crianças com maior potência
aeróbia máxima tenderiam a serem mais ativos.
Mas, surpreendentemente, a literatura não suporta essa forte relação. Os
estudos nessa área são conflitantes quanto a uma associação significante entre as
medidas diretas de VO2max e os níveis de atividade física em crianças. Alguns dos
trabalhos obtiveram resultados positivos quanto à existência dessa relação
(ATOMI, IWAOKA, HATTA, MIYASHITA & YAMAMOTO, 1986;
FENSTER, FREEDSON, WASHBURN & ELLISON, 1989; JANZ, GOLDEN,
HANSEN & MAHONEY, 1992; MIRWALD, BAILEY, CAMERON &
RASMUSSEN, 1981; PATE, DOWDA & ROSS, 1990), enquanto outros
encontraram resultados negativos a esse respeito (AL-HAZZAA & SULAIMAN,
1993; ARMSTRONG, WILLIAMS, BALDING, GENTLE & KIRBY, 1991b;
CUNNINGHAM, STAPLETON, MACDONALD & PATERSON, 1987;
FENSTER et al., 1989; JANZ et al., 1992; LAPORTE, CAULEY & KINSEY,
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1982;

SELIGER,

FREFNY,

BARTUNKOVA

&

PAUNER,

1974;

SUNNERGARDH & BRATTLEBY, 1987).
Um certo número de autores tem conduzido estudos sobre as atividades
físicas de crianças e têm encontrado diferentes conclusões. SIMONS-MORTON,
O´HARA e SIMONS-MORTON (1987), revisaram seis estudos com crianças
americanas e registraram que, geralmente, não existe evidência sugerindo que
níveis altos de aptidão física são devido a participações freqüentes em atividades
físicas moderadas ou vigorosas. CALE e ALMOND (1992), revisaram 15
estudos conduzidos com crianças britânicas e registraram que elas raramente
participavam de atividades as quais as levariam a um nível que traria efeitos de
treinamento cardiovascular ou um benefício para a saúde.
SALLIS (1993) examinou nove estudos e concluiu que, em média, as
crianças são suficientemente ativas conforme as recomendações dos adultos para
as atividades de condicionamento físico, com exceção para as meninas entre o
período médio e final da adolescência.
O monitoramento da FC é considerado uma estimativa válida da energia
gasta em exercícios de alta intensidade e limiares de FC são, normalmente,
utilizados na prescrição de programas de treinamento (KARVONEN &
VUORIMAA, 1988). Entretanto, baixas intensidades de atividade física não são
fáceis de medir através do monitoramento da FC porque nessas baixas zonas de
FC esta é afetada por outros fatores além do stress fisiológico, como por
exemplo, fatores emocionais transitórios (RIDDOCH & BOREHAM, 1995).
Porém, o monitoramento da FC poderia ser considerado, primariamente,
uma ferramenta para a medida de atividade física moderada e vigorosa. Na
literatura, muitos resultados de estudos que procuravam verificar os níveis de
atividade

física

habitual em crianças

foram

realizados

utilizando

o

monitoramento da FC (ALL-HAZZA & SULAIMAN, 1993; ARMSTRONG &
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BRAY, 1991; ARMSTRONG et al., 1991b; ATOMI et al., 1986;
CUNNINGHAM et al., 1987; DURANT, BARANOWSKI & DAVIS, 1992;
GILLIAM, FREEDSON & GREENEN, 1981; GRIFFITHS & PAYNE, 1976;
JANZ, 1994; KUCERA, 1985; MacCONNIE, GILLIAM & GREENEN, 1982;
PELS & GREENEN, 1985; RIDDOCH, MAHONEY, MURPHY, BOREHAM
& CRAN, 1991; SALLIS, PATERSON & BUONO, 1988; SARIS, 1985, 1986;
SARIS, BINKHORST & CRAMWINCKEL, 1980; SARIS, NOORDELOOS &
CRAMWINCKEL, 1982; SLOOTEN, KEMPER & POST, 1994; SPURR &
REINA, 1990; VERSCHUUR & KEMPER, 1985).
Outra forma de investigação dos níveis de atividades físicas habituais em
crianças é através da utilização de questionários e diários, a qual pode ser
considerada como o único método exeqüível disponível para avaliação dos níveis
de atividade física em grandes estudos. Porém, SARIS (1985) cita que as
crianças tendem a superestimar o tempo gasto com a atividade, portanto, dados
auto-registrados de atividades físicas necessitam ser interpretados levando em
conta essa consideração.
Diversos estudos utilizando essa técnica foram realizados desde
“surveys” nacionais com amostras envolvendo um grande número de sujeitos
(CANADA FITNESS SURVEY, 1981; RIDDOCH, MURPHY & NICHOLLS,
1990; ROSS & GILBERT, 1985), como também “surveys” utilizando amostras
não tão representativas (AARON, KRISKA & DEARWATER, 1993;
ANDERSON, 1995; DICKENSON, 1986; GLEESON, TANCRED & BANKS,
1989; KEMPER, VERSCHUUR & MAY, 1989; SALLIS, PATERSON &
BUONO,

1988;

SHEPHARD,

JEQUIER

&

LAVALLEE,

1980;

SILVENNOINEN, 1984; SIMONS-MORTON, O´HARA & PARCEL, 1990;
TELAMA, LAASKO & YANG, 1994).
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Sabe-se que não existe uma forte relação entre o nível de atividade física
habitual e a aptidão aeróbia em crianças. As atividades diárias das crianças são
tipicamente de curto prazo e não sustentáveis as quais não podem promover uma
melhora no VO2max.
Existem evidências de estudos de treinamento com crianças normais que
indicaram melhoras no VO2max, apesar destas serem, consideravelmente, menores
do que aquelas observadas em sujeitos adultos; e ainda, os sérios problemas
metodológicos encontrados nesses referidos estudos (BROWN, HARROWER &
DEETER, 1972; EKBLOM, 1969; ERIKSSON & KOCH, 1973; LUSSIER &
BUSKIRK, 1977; MASSICOTTE & MACNAB, 1974; VACCARO &
CLARKE, 1978).

Esses estudos seguiram um critério proposto de diretrizes

como atividades tipicamente aeróbias, de três a cinco vezes por semana, a uma
intensidade que elevasse a FC entre 60-90% em relação à FC máxima.
Por outro lado, pré-pubescentes envolvidos com treinamento aeróbio
responderam com pouca (<10%) ou nenhuma melhora na aptidão aeróbia (BAROR & ZWIREN, 1973; BENEDICT, VACCARO & HATFIELD, 1985;
DANIELS & OLDRIDGE, 1971; EKBLON, 1969; LUSSIER & BUSKIRK,
1977; MOCELLIN & WASMUND, 1973; STEWART & GUTIN, 1976;
YOSHIDA, ISHIKO & MURAOKA, 1980).
4.1.3

Protocolos de testes para a determinação do VO2max
As condições básicas para o indivíduo atingir o VO2max são:
• Com o aumento da carga não há aumento de VO2, maior do que 10%
em relação ao último valor;
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• O La arterial atinge níveis de oito a nove milimols (mM) em
sedentários ou de 12 a 15 mM em atletas;
• A FC alcança os níveis máximos médios populacionais, não subindo
mais;
• O RER ultrapassa a unidade, pois uma parte do dióxido de carbono
(CO2) expelido corresponde ao mecanismo de defesa de luta contra a
acidose metabólica (aumento de ácido fixo), através da eliminação de
um

ácido

fraco,

volátil,

que

leva

a

alcalose

respiratória,

compensatória;
• Exaustão: o indivíduo diz não conseguir continuar o teste e verifica-se
que ele realmente apresenta-se pálido, com sudorese abundante e
dispnéia; pode apresentar início de descoordenação e, por esse motivo,
é importante como fator de segurança, um cinto que possa mantê-lo
acima da esteira, para prevenir a sua queda (KISS, 1987).

Segundo KISS (2003), outras situações são consideradas condições de
término do teste ergométrico:
• Quando o atleta solicita interrupção do teste;
• Exaustão, náusea, vômito;
• Freqüência cardíaca máxima teórica prevista;
• Palidez intensa, sinais e sintomas de baixo fluxo cerebral (por
exemplo, incoordenação);
• Elevação da pressão arterial sistólica acima de 240 mmHg e diastólica
acima de 140 mmHg;
• Cansaço físico desproporcional;
• Desconforto muscular intenso;
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• Alterações significativas do eletrocardiograma durante o teste de
esforço (sugere-se que o primeiro teste máximo do atleta seja
monitorado por eletrocardiograma).
Apesar de estarem bem estabelecidas tais condições para que um sujeito
atinja o VO2max (BASSET & HOWLEY, 1997), algumas pessoas quando
submetidas aos testes de esforço não têm um comportamento como o descrito
acima (NOAKES, 1997, 1998). NOAKES (1991) observou que para todos os
indivíduos por ele testados, metade não apresentou platô durante o exercício
máximo.
ASTORINO, ROBERGS, GHIASVAND, MARKS e BURS (2000),
verificaram que intervalos de tempo para as coletas de gases influenciaram
dramaticamente a icidência de platô de VO2 na intensidade de VO2max. Os
autores perceberam que quanto mais curtos foram os intervalos usados houve
uma ocorrência de 100% de incidência de platô. HERMANSEN e SALTIN
(1969) lembram da dependência do ergômetro e do protocolo utilizado; e ainda,
MAGEL, FOGLIA, McARDLE, GUTIN, PECHAR e KACTH (1975), citam a
questão do tipo de atividade onde o atleta é especificamente treinado.
4.1.4

Protocolos mais utilizados com crianças e jovens
A medida de aptidão aeróbia em crianças é de grande importância para

educadores físicos, treinadores, médicos, pediatras, ebiatras e cientistas do
esporte. Segundo DOCHERTY (1996), provavelmente, é uma das medidas
fisiológicas de performance mais freqüentemente registrada na literatura da
atividade física.
A informação obtida através do teste de desempenho aeróbio é relevante
para a saúde em geral e o bem estar das crianças, além do monitoramento de
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jovens atletas engajados nas atividades de endurance e esportes que requerem
curta duração, alta intensidade e esforços repetidos (DOCHERTY, 1996).
As duas formas mais comuns utilizadas em exercícios ergométricos de
laboratório para testes de aptidão aeróbia são a bicicleta ergométrica e a esteira
rolante. BAR-OR (1983), defende que a esteira rolante é a melhor escolha para a
medida de desempenho máximo de crianças, especialmente com crianças de
setes anos ou mais jovens.
BAR-OR (1996), se baseia em alguns fatores para justificar essa escolha
como:
a) massa muscular envolvida maior, em relação à bicicleta ergométrica, o
que permite cargas mais altas para o sistema cardiorrespiratório e metabólico
(BOILEAU, BONEN, HEYWARD & MASSEY, 1977);
b) valores máximos de freqüência cardíaca e valores maiores de VO2max
na esteira quando comparados com a bicicleta ergométrica (ARMSTRONG et
al., 1991b; CUMMING & LANGFORD, 1985);
c) caminhada e corrida são também considerados como formas mais
naturais de exercício (ROWLAND, 1992);
d) ao usar a bicicleta ergométrica a criança deve manter uma cadência de
pedaladas, as quais requerem força e resistência muscular localizada tão bem
quanto uma boa atenção em um dado espaço de tempo (ROWLAND, 1992);
e) a esteira rolante força a criança a manter o rendimento e ajuste da
potência do exercício rapidamente já que a carga é progressivamente aumentada
através do teste (BAR-OR, 1996).
Segundo DOCHERTY (1996), vários protocolos de testes têm sido
utilizados para a medida de VO2max em crianças. O autor cita que existem muitas
variações na velocidade (60 – 134 m.min-1); na inclinação (0 – 22%); diferentes
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tempos de estágios progressivos (1 – 4 min) e na forma a qual o teste é
administrado (contínuo ou intermitente).
A literatura conta com vários desses protocolos, os quais têm sido
utilizados com crianças e jovens durante os últimos anos (ATOMI et al., 1986;
BRUCE, KUSUMI & HOSMER, 1973; CUMMING et al, 1980; CUMMING &
LANGFORD, 1985; CUNNINGHAM et al, 1977; CUNNINGHAM &
PATERSON, 1985; KRAHENBUHL, PANGRAZI, BURKETT, SCHNEIDER
& PETERSEN, 1977; KRAHENBUHL, PANGRAZI, PETERSEN, BURKETT
& SCHNEIDER, 1978; PALGI, GUTIN, YOUNG & ALEJANARO, 1984;
RIOPEL, TAYLOR & HOHM, 1979; ROWLAND, AUCHINAQUIE,
KEENAN & GREEN, 1987; SHEEHAN, ROWLAND & BURKE, 1987;
SKINNER, BAR-OR, BERGSTEINOVA, BELL, ROYER & BUSKIEK, 1971;
STEWART & GUTIN, 1976).
Dentre

os

protocolos

mencionados

acima,

BAR-OR

(1983)

e

CUMMING e LANGFORD (1985) recomendam o protocolo de Bruce para
esteira rolante (BRUCE, KUSUMI & HOSMER, 1973), apesar de existirem
preocupações quanto às cargas iniciais que podem ser muito intensas para
crianças inaptas fisicamente e, ainda, aquelas crianças bem condicionadas podem
sentir fadiga localizada nos membros inferiores antes de atingirem o VO2max. Na
TABELA 1 abaixo se pode ver o protocolo de Bruce original para esteira rolante.
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TABELA 1 – Protocolo de Bruce para esteira rolante (BRUCE, KUSUMI &
HOSMER, 1973).

Velocidade

Inclinação

Duração

Estágio

km.h-1

%

min

1

2,7

10

3

2

4,0

12

3

3

5,5

14

3

4

6,8

16

3

5

8,0

18

3

6

8,8

20

3

7

9,7

22

3

Levando em consideração as questões levantadas anteriormente sobre o
protocolo original de Bruce (BRUCE, KUSUMI & HOSMER, 1973), uma
possibilidade interessante é a aplicação de um protocolo adaptado de Bruce
(DOCHERTY, 1996). Para tanto, o autor sugere que a velocidade inicial seja
mantida a mesma, isto é 2,7 km.h-1, durante um período de 3 min com 10% de
inclinação da esteira rolante. Os incrementos de cargas subjacentes obedecem
aos seguintes critérios: aumento de 2% de inclinação, aumento de 1 km.h-1 a cada
1 min, até a exaustão.
Com exceção dos valores relacionados à esteira rolante, os quais foram
mantidos, os tempos entre os estágios foram diminuídos com o intuito de tornar
o teste menos entediante para as crianças e jovens avaliados, o que parece ser um
ponto crítico do uso desse protocolo com esse tipo de sujeito (HOULSBY, 1986;
ROWLAND, 1993).
Tal procedimento tem demonstrado que: a) o mesmo protocolo pode ser
udado para todas as idades, b) respostas fisiológicas para o exercício submáximo
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podem ser medidas, c) o VO2max pode ser estimado pelo tempo de endurance, d)
dados longitudinais podem ser obtidos para um dado sujeito pelo uso do mesmo
protocolo já que as crianças crescem; e) o protocolo começa lentamente permite
ao avaliado a chance de aclimatá-lo ao exercício na esteira rolante (ROWLAND,
1996).
4.1.5

Variáveis dos testes
A aptidão física cardiorespiratória pode ser quantificada de maneira

precisa através dos testes ergoespirométricos onde o indivíduo avaliado é
submetido a um teste de esforço de carga crescente através do uso de um
ergômetro, sendo feita a avaliação do VO2max de forma direta; são coletados
gases expirados, ou seja, o volume de ar expirado e analisadas as frações de
oxigênio e dióxido de carbono. A partir dessas variáveis, sabendo-se que as
frações inspiradas de oxigênio e dióxido de carbono são constantes no ar
atmosférico e conhecendo-se os valores da pressão barométrica e temperatura
ambiente, são calculados a ventilação pulmonar, o consumo de oxigênio e a
produção de dióxido de carbono. Graças à informatização dos sistemas de
análises de gases, todas essas variáveis podem ser determinadas em tempo real a
cada respiração (BARROS NETO, CESAR & TAMBEIRO, 1999).
Em geral, as medidas são realizadas de forma contínua ou durante o
último intervalo de 20-30 s a partir de 1-1,5 min do início do teste. Os dados
podem incluir a ventilação (VE ou V1), a fração de oxigênio no ar expirado
(FEO2), a fração de dióxido de carbono no ar expirado (FECO2), temperatura dos
gases e tempos de coleta. Através desses dados, é possível calcular o VO2, a
produção de dióxido de carbono (VCO2) e o RER, a FC é obtida em paralelo de
forma contínua.
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4.2

Relação entre o VO2max e o limiar anaeróbio
Segundo DENADAI (2000), comparações entre a validade do VO2max e

da resposta do La sangüíneo como índices de avaliação aeróbia devem ser feitas
pelo menos sob dois importantes aspectos:

1. em relação ao conceito físico aos quais esses índices estão associados,
isto é, o VO2max é uma medida da quantidade máxima de energia que pode ser
produzida pelo metabolismo aeróbio por uma determinada unidade de tempo, a
potência aeróbia. Já a resposta do La é um índice associado à capacidade aeróbia,
que indica teoricamente a quantidade total de energia que pode ser fornecida pelo
sistema aeróbio;
2. diz respeito aos fatores que limitam / determinam estes índices, ou
seja, o VO2max parece ser limitado pela oferta central de O2, que por sua vez é
influenciada pelo débito cardíaco e pelo conteúdo arterial de O2. Esse fator é
limitante para indivíduos altamente treinados, pois apesar de ocorrerem
adaptações periféricas importantes com o treinamento, que poderiam refletir na
melhora da performance aeróbia, a oferta central de O2, ou débito cardíaco
máximo, não permite que o VO2max continue aumentando em função das
adaptações provocadas pelo treinamento.
4.2.1

Relação entre lactato e o rendimento
O sucesso de um atleta em provas longas depende tanto do VO2max

quanto da porcentagem do VO2max que um atleta pode manter por tempo
prolongado. Teoricamente, a medida do Lila deveria dar uma indicação dessa
porcentagem na qual o acúmulo de La sangüíneo pode representar uma
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intensidade de exercício acima do Lila e que pode estar associada à diminuição
da duração do mesmo. Infelizmente, a aplicação prática desta relação se
complica devido a distintos fatores (THODEN, 1991).
A princípio, os níveis mais elevados de La sangüíneo podem estar
associados com uma mais rápida utilização do glicogênio muscular e com
anomalias que são estabelecidas no ambiente intracelular. Portanto, pode-se
concluir que o rendimento deve ser limitado por diversos fatores como a redução
de substrato ou a inibição, por meio da queda do pH, de reações controladas de
forma

enzimática,

como

a

glicólise

ou a

mobilização

de

lipídeos

(MacDOUGALL, 1979).
Entretanto, é muito pouco provável que a depleção do glicogênio
aconteça antes de 60 min de rendimento e, ainda que, alguns atletas possam
tolerar concentrações muito mais altas de La durante períodos prolongados que
outros sujeitos e possam ter ou não o mesmo grau de mudança no pH. Como
resultado, não é possível aplicar de forma universal nenhuma concentração de La
que possa ser associada com o conceito do Lila.
Mesmo assim, existem propostas com diversos enfoques técnicos para
identificar um ponto de critério que possa se definir como Lila. Esses enfoques
vão desde a especificação de uma determinada concentração de La sangüíneo até
a identificação gráfica do ponto de partida dos incrementos exponenciais nessas
concentrações. E ainda, identificar um ponto de inflexão nas concentrações
aumentadas por meio de um tratamento matemático do ritmo de diminuição do
La após o exercício (GREEN, HUGHSON, ORR & RANNEY, 1983;
KARLSSON & JACOBS, 1982; WASSERMAN & WHIPP, 1975).
Apesar dos diferentes enfoques relacionados ao fenômeno, não há
nenhum destes que seja igualmente aplicável a todos os casos ou que produza
resultados confiáveis em diferentes situações de laboratório. Além disso, o
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debate teórico centralizado na explicação do Lila ainda continua porque não há
um acordo universal a respeito do ponto de critério para sua identificação, como
interpretar as variações genéticas ou ao treinamento nos resultados.
Por outro lado, não há discussão a respeito de que o conceito global sobre
o termo Lila é importante no treinamento e nas competições, isto é, há uma
intensidade de exercício específica abaixo da qual o rendimento é,
principalmente, uma função de provimento de combustível, temperatura corporal
ou trauma tecidual e, ainda, que acima do qual ocorre uma redução significativa
do tempo de rendimento do atleta nessa situação que, provavelmente, dependa
das alterações metabólicas relacionadas com a acidose.
Esta intensidade se utiliza como um ponto de referência para os ritmos de
competições e treinamento, sendo utilizados como base para os planejamentos de
estratégias de competição em provas longas. Assim, em uma bateria de testes
para avaliações seria muito conveniente a utilização de algum método que
fixasse de forma objetiva essa variável e houvesse controle de suas alterações
com o treinamento (THODEN, 1991).
A importância do sistema de produção anaeróbia e aeróbia para a natação
competitiva provavelmente explica o número de estudos sobre o metabolismo do
La em natação (BALIKIAN, NEIVA, DANTAS, GRECCO & DANADAI,
1997; COLANTONIO, 1999; COLANTONIO, BÖHME, COSTA, COLOMBO
& KISS, 1998a; COLANTONIO, COSTA, COLOMBO, LIMA & KISS, 1998b;
COLANTONIO, COSTA, DOIMO, LIMA, MATSUSHIGUE & KISS, 1997a;
COLANTONIO, COSTA, DOIMO, RODACKI, LIMA & KISS, 1997b;
COLANTONIO, COSTA & KISS, 1999b, COLANTONIO, COSTA & KISS,
2000; COLANTONIO, COSTA, KISS & OLIVEIRA, 1994; COLANTONIO,
PINTO, DOIMO, LIMA & KISS, 1997c; COLANTONIO, RODACKI, COSTA,
OLIVEIRA, LIMA & KISS, 1996; DENADAI & GRECCO, 1997; DENADAI,
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GRECCO & TEIXEIRA, 2000; DOIMO, 1998; GRECCO, 1999; HOWAT &
ROBSON, 1990; KESKINEN, KOMI & RUSKO 1989; KOKUBUN, 1996;
MADER, HECK & HOLLMANN, 1978; MADER, LIESEN, PHILIPPI, ROST,
SCHÜRCH & HOLLMANN, 1976; MADSEN & LOHBERG, 1987;
MAGLISCHO,

MAGLISCHO

&

BISHOP,

1982;

MAGLISCHO,

MAGLISCHO, SMITH & ROWLAND, 1984; McMASTER, STODDARD &
DUNCAN, 1989; OLBRECHT, MADER, LIESEN & HOLLMANN, 1988;
OLBRECHT, MADSEN, MADER, LIESEN & HOLLMANN, 1985; PRINS,
1988;

RUSHTON,

YOSHIDA,

UDO,

1998;

SKINNER,

MORITANI,

1987;

MUTOH

WAKAYOSHI,
&

IKUTA,

MIYASHITA,

1992a;
1993b;

WAKAYOSHI,

YOSHIDA,

UDO,

HARADA & MORITANI,

WAKAYOSHI,

YOSHIDA,

UDO,

KASAI,

MORITANI,

MUTOH

&

MIYASHITA, 1992b; WRIGHT & SMITH, 1994).
4.3

Infância, Puberdade, Adolescência e Maturação Biológica
Especialmente, em estudos científicos

envolvendo crianças são

pertinentes certas considerações a respeito de condutas éticas nas pesquisas. As
crianças são vistas com uma particular vulnerabilidade, pois esses indivíduos
pesquisados não podem consentir legalmente a sua participação e possui um
menor entendimento em relação ao adulto sobre a permissão para servirem de
sujeito experimental. A principal responsabilidade do pesquisador é evitar que o
jovem sujeito seja exposto a perigos físicos ou danos psicológicos. Ao mesmo
tempo, entretanto, existe uma premente obrigação de conduzir a pesquisa
envolvendo crianças quando estas resultam em uma melhora da saúde e/ou o
bem estar da população infanto-juvenil (ROWLAND, 1996; THOMAS &
NELSON, 1996).
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Dessa forma, o equilíbrio dessas considerações tem levado a comunidade
científica a aceitar melhor as pesquisas envolvendo crianças, com um mínimo de
risco aos participantes. De acordo com ROWLAND (1996), em experimentos
com crianças deve-se incluir: 1. Revisão do estudo proposto por uma comissão
de pesquisa sem preconceitos; 2. Criação de uma investigação com suporte
científico por parte do pesquisador; 3. Termo de consentimento informado de
responsabilidade dos pais ou responsáveis.
De

acordo

com

MALINA

(1984),

os

termos

Crescimento,

Desenvolvimento e Maturação têm sido usados nem sempre da forma mais
adequada. Pode-se entender como crescimento o incremento de valores
numéricos das unidades do corpo humano. É, portanto, no nível macroscópico, o
aumento das células (hiperplasia) ou do volume (hipertrofia) do número das
células. Macroscopicamente é traduzido pelo aumento das dimensões corporais
como a massa corporal, estatura, diâmetros e circunferências.
Os valores fisiológicos e anatômicos na maturidade exibem um grau de
variabilidade interindividual elevado (BAR-OR, 1996; ROWLAND, 1996). A
taxa de desenvolvimento de uma variável em particular difere significantemente
de uma criança para outra. Não está claro quanto às curvas de desenvolvimento
de diferentes funções fisiológicas podem variar na mesma criança (BAR-OR,
1996; ROWLAND, 1996). Fatores extrínsecos podem alterar o tempo e a forma
das curvas de desenvolvimento. A família de curvas de desenvolvimento
fisiológico para cada atividade física é extraordinariamente complexa (BAR-OR,
1996; ROWLAND, 1996).
Segundo TANNER (1962), a puberdade é resultado dos processos de
desenvolvimento do sistema neuroendócrino e as principais manifestações deste
período se traduzem por um acelerado crescimento na maioria das dimensões
esqueléticas e órgãos internos, desenvolvimento das gônadas, aparecimento das
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características sexuais secundárias, mudanças na composição corporal e
desenvolvimento dos sistemas respiratório e circulatório.
Durante muito tempo o desenvolvimento foi visto com sendo resultado
da implementação de uma seqüência de instruções geneticamente determinadas.
Essa visão determinista dava pouca margem a qualquer atuação programada
sobre o indivíduo em desenvolvimento. As pessoas são o que são, pois está
escrito não nas estrelas, mas nos seus genes (MANOEL, 1995).
Segundo o autor citado acima, as últimas décadas têm sido testemunhas
de uma revolução no pensamento sobre desenvolvimento que passou a ser visto
como um processo dinâmico, onde os genes são apenas parte de um conjunto de
elementos que se expressa na interação indivíduo-ambiente. Os horizontes para
atuação com propósito de promover o desenvolvimento de indivíduos foram
ampliados, embora como isso possa ser feito permanece ainda questão sem
solução (MANOEL, 1995).
De forma genérica Desenvolvimento Motor é considerado como sendo
um processo de mudanças na organização do comportamento motor no período
que vai da concepção até a morte (MANOEL, 1995).
O estudo do Crescimento e Desenvolvimento revela sua importância, à
medida que durante as primeiras décadas de vida do ser humano a atividade
principal do organismo é crescer e se desenvolver. Esses dois processos ocorrem
simultaneamente, tendo sua maior ou menor velocidade, dependendo do período
da vida em que o indivíduo se encontra (FRANÇA, 1994).
MALINA (1984) cita que o desenvolvimento pode ser definido como
especialização e diferenciação das células em cada uma das partes do corpo
humano. Portanto, esse é um termo mais comumente usado que possui um
significado amplo tanto de caráter fisiológico, o qual se refere à especialização e
diferenciação das células dentro das unidades funcionais; este diferente do
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desenvolvimento estão completos no organismo, diz-se que este alcançou a sua
maturidade.
Maturação biológica é um importante processo natural do crescimento e
refere-se ao relógio cronológico ou biológico congênito da criança que regula o
progresso em direção ao estado maduro, ou seja, quando a função reprodutiva
madura ou maturidade estrutural está estabelecida (MALINA, 1984).
MALINA (1984) comenta que é mais usual observar na literatura
divisões de períodos de idades como: Infância, que compõe o primeiro ano de
vida e é um período de rápido crescimento de muitos sistemas do corpo;
Infância, a qual cobre de um ano de vida até a adolescência e é subdividida em
1a. Infância (“early childhood”), a qual inclui aproximadamente os anos préescolares e Média Infância ou 2a. Infância (“middle childhood”), que cobre anos
da escola elementar (1a. a 4a. séries); e ainda a Adolescência, período este
definido de forma variável devido à variação no tempo de seu início e fim que o
autor descreve como sendo dos oito aos 19 anos para meninas e dos 10 aos 22
anos para meninos.
Um aspecto importante do desenvolvimento, particularmente como uma
conseqüência do crescimento físico, é que as propriedades físicas do sistema são
dinâmicas. Assim, restrições físicas não são invariantes de momento para
momento, não importando o nível de análise que seja escolhido para teorizar a
respeito da ação (NEWEL, 1984).
O conceito de maturação implica em um progresso em direção a um
estado de amadurecimento. Cada indivíduo tem um relógio biológico inato que
regula seu progresso em direção a esse estado de amadurecimento. As definições
de maturação dependem dos sistemas em particular que estão sendo estudados
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mas, o ponto importante é que os indivíduos variam quanto ao nível de
maturação que atingem em um determinado período da vida (estado de
maturação em uma determinada idade) e no índice ou taxa de maturação ao
longo do tempo, ou seja, o progresso da maturação (MALINA & BOUCHARD,
2002).
O conceito de maturação relaciona o tempo biológico ao tempo
cronológico. O crescimento biológico e a maturação biológica de uma criança
não ocorrem, necessariamente, em sincronia com a idade cronológica da criança.
Assim, dentro de um grupo de crianças do mesmo sexo e da mesma idade
cronológica, haverá variações na idade biológica, ou no nível de maturação
biológica atingida (MALINA & BOUCHARD, 2002).
As mensurações de maturação variam, até certo ponto, de acordo com o
sistema biológico utilizado, mas os indicadores de maturação mais comumente
usados em estudos de crescimento são: maturação sexual, maturação esquelética,
maturação somática ou morfológica, os quais se correlacionam moderadamente.
O aparecimento e calcificação dos dentes são também usados como indicadores
de maturação, denominada maturação dental.
4.3.1

Maturação sexual
Maturação sexual refere-se ao estado de desenvolvimento dos caracteres

sexuais primários e secundários como desenvolvimento dos seios e menarca nas
meninas, crescimento do pênis e testículos nos meninos e desenvolvimento de
pelos pubianos em ambos os sexos.
O uso das características sexuais secundárias como indicador do
progresso e do estado de maturação sexual está obviamente limitado à fase
puberal ou adolescente do crescimento e da maturação. Esses indicadores,
portanto, tem aplicabilidade limitada durante o estirão de crescimento, em
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contraste coma maturação esquelética, que pode ser monitorada desde a infância
até o início da vida adulta (MALINA & BOUCHARD, 2002).
Quando a puberdade termina, o adolescente alcançou toda sua
maturidade sexual, o estado reprodutivo adulto. Escalas estão disponíveis para as
avaliações da maturação sexual usando estes critérios e usando estágios de
maturação sexual (MARSHALL & TANNER, 1969, 1970; TANNER, 1962;
TANNER, WHITEHOUSE, MARSHALL, HEALY & GOLDSTEIN 1975).
O desenvolvimento das características sexuais secundárias está
normalmente resumido em uma escala de cinco estágios para cada característica.
Os critérios mais comumente utilizados para maturação de pelos pubianos, seios
e órgãos genitais são descritos por TANNER (1962).
Na classificação de TANNER, o estágio um representa a imaturidade ou
estado pré-pubertal. O estágio dois indica o desenvolvimento inicial de cada
característica. Os estágios três e quatro indicam a maturação continuada de cada
característica e é um tanto mais difícil de avaliar. Enquanto o estágio cinco
indica o estado adulto ou maduro de desenvolvimento de cada característica,
relaciona-se com a adolescência e o sujeito encontra-se maduro totalmente.
Entretanto, fora de uma clínica o uso de tais avaliações é extremamente
dificultado por razões sociais e culturais. A idade de menarca, usualmente, é o
mais descrito evento maturacional e é, muitas vezes, usado para classificar
garotas de categorias maturacionais para comparação (ROWLAND, 1996).
Todavia, erros consideráveis na descrição das idades de menarca podem
ser encontrados, e um cuidado extremo deve ser tomado na obtenção de tal
informação. Além disso, ocorrem dificuldades práticas na obtenção da
maturidade sexual, pois, esses indicadores de maturidade são basicamente
limitados pelo tempo, e assim são aproveitados somente durante os anos da
adolescência (ROWLAND, 1996).
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Outras características sexuais secundárias são ocasionalmente usadas
como indicadores de maturação: pêlo axilar, alterações na voz e pelos faciais dos
meninos. Para MALINA e BOUCHARD (2002), o desenvolvimento das
características sexuais secundárias reflete, em grande parte, as manifestações
externas de alterações hormonais – a maturação dos ovários nas meninas e dos
testículos nos meninos, e seus respectivos hormônios. Portanto, as concentrações
circulantes dos hormônios gonadais também podem servir como indicadores do
estado maturacional, apesar dessas estimativas serem restritas, freqüentemente,
ao ambiente clínico.
4.3.2

Maturação morfológica e composição corporal
De acordo com MALINA (1984), o curso geral do crescimento na

estatura e na massa corporal do nascimento aos 18 anos em crianças e jovens,
geralmente, segue um comportamento com um rápido ganho na 1a. infância e
início da 2a. infância, um melhor equilíbrio de ganho na média infância, rápido
ganho durante a adolescência e lento aumento e/ou eventual parada do
crescimento na obtenção de estatura de adulto. Entretanto, a massa corporal
normalmente continua a aumentar durante a vida adulta. Ambos os sexos seguem
o mesmo curso de crescimento.
BAR-OR (1996), cita que diferenças sexuais depois do crescimento na
adolescência (estirão), são consistentes, porém menores. Garotos, em média,
tendem a ser levemente mais longos ou mais altos e mais pesados que as garotas.
Durante a parte inicial da adolescência, as meninas são temporariamente mais
altas e pesadas que os meninos, indicando sua mais precoce adolescência.
Porém, em breve, elas perdem essa vantagem de tamanho, pois, o estirão dos
meninos ocorre e eles recuperam-se e eventualmente ultrapassam as meninas em
tamanho corporal.
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A taxa ou velocidade de crescimento (cm ou kg por ano) difere para
estatura e massa corporal durante os anos pré-adolescentes. O crescimento da
estatura ocorre em uma taxa de desaceleração constantemente. O aumento da
massa corporal, por outro lado, ocorre a uma taxa suave e constante de
aceleração, exceto no início da infância onde ocorre uma desaceleração.
MALINA e BOUCHARD (2002) acrescentam que durante o crescimento
no estirão da adolescência, ambos, estatura e massa corporal, aceleram
agudamente. O estirão do adolescente ocorre mais cedo e é somente menos suave
em magnitude nas meninas do que nos meninos. As diferenças sexuais na
estatura na idade adulta, entretanto, são devidas, primariamente, pelo fato de que
os meninos, em média, crescem além do que as meninas por um período maior.
As meninas, em média, param de crescer em estatura por volta de 16 anos de
idade, enquanto os meninos continuam a crescer por mais dois anos ou mais.
Em quatro estudos longitudinais de crescimento com crianças
americanas, a média de idade estimada matematicamente do pico de velocidade
na estatura (idade do crescimento máximo durante a adolescência), ocorreu entre
11,0 e 11,1 anos em meninas e entre 12,9 e 13,3 em meninos (THISSEN, BOCK,
WAINER & ROCHE, 1976). A menarca quase invariavelmente ocorre depois do
pico de velocidade de estatura; a idade média para as meninas americanas é por
volta de 12,8 anos de idade (NATIONAL CENTER FOR HEALTH
STATISTICS, 1973).
Para BAR-OR (1996), muitas dimensões corporais seguem o mesmo
padrão geral de crescimento como a estatura e a massa corporal, como por
exemplo, circunferências de braço e panturrilha, distâncias bicristais e
biacromiais.
Existem várias exceções para o padrão geral de crescimento e
desenvolvimento do corpo como um todo e muitas das dimensões extremas
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como, por exemplo, a gordura corporal. Num mesmo indivíduo, alguns órgãos e
sistemas alcançam seu crescimento máximo e maturidade em fases anteriores a
outras.
Da mesma maneira que fisicamente tem-se um crescimento mais precoce
e acentuado de alguns órgãos e tecidos, encontramos um procedimento análogo
nas variáveis de aptidão física. Logicamente não se pode separar cada um dos
pontos mencionados, uma vez que a inter-relação destes fatores é que contribui
para essa variabilidade na época, e, portanto, na velocidade de maturação.
Variabilidade interindividual significante na taxa e forma das curvas de
desenvolvimento foi observada também entre as variáveis fisiológicas em
exercício por ROWLAND e CUNNINGHAM (dados não publicados) apud
ROWLAND (1996), descrevendo as mudanças observadas na altura do salto
vertical (uma medida de força explosiva das pernas) em cinco crianças estudadas
longitudinalmente por cinco anos.
GUEDES e BARBANTI (1995) investigaram o ajuste de curvas que
pudessem traduzir o comportamento de variáveis que evidenciem características
de desempenho motor, em relação à idade cronológica e ao sexo, de crianças e
adolescentes brasileiras. A amostra utilizada constituiu-se de 4.289 sujeitos de
ambos os sexos e com idades entre sete e 17 anos, selecionados aleatoriamente.
As características de desempenho motor foram determinadas a partir da
administração de uma bateria de testes como: sentar e alcançar; salto em
distância; flexão e extensão dos braços em suspensão na barra; abdominais;
corrida de 50 metros e caminhada / corrida de nove / 12 minutos.
O estabelecimento do ajuste das curvas foi realizado mediante o
envolvimento de modelos polinomiais ortogonais, privilegiando a obtenção de
resíduos de menor magnitude. Através da análise dos resultados, foi possível
concluir que, em ambos os sexos, as variações das informações relacionadas ao
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desempenho motor apresentaram melhores ajustes para as curvas mediante a
utilização de modelos polinomiais envolvendo os componentes linear e
quadrático.
Quanto ao dimorfismo sexual, em quase todos os testes motores
administrados, foram constatadas diferenças intersexos desde os sete anos, que
aumentaram drasticamente a partir dos 11 anos. Em relação à evolução com a
idade cronológica, os rapazes, na maioria dos testes motores administrados
apresentaram gradualmente melhores resultados desde os sete até os 17 anos de
idade, enquanto que, entre as moças, os resultados mais elevados ocorreram por
volta dos 11-12 anos, com posterior declínio ou constância de seus valores.
Para WEINECK (1991), as proporções corporais e a psique equilibrada, a
maior intelectualidade e a melhor capacidade de observação fazem a
adolescência ser a “segunda idade de ouro da aprendizagem”. A grande
capacidade de suportar carga psicofísica, semelhante à dos adultos, juntamente,
ainda, com a alta plasticidade do sistema nervoso central, típica para toda a idade
de crescimento, permitem que seja absorvida uma abrangente e intensiva carga
corporal-esportiva. A adolescência deveria ser explorada para o aperfeiçoamento
das técnicas específicas da modalidade esportiva e para a aquisição da condição
específica desta modalidade (WEINECK, 1991).
Segundo GUEDES e GUEDES (1998), a maioria das pesquisas de
composição corporal tem como objetivo a separação de componentes da massa
corporal. Para esse fim, um modelo de dois compartimentos é muitas vezes o
mais usado. Avaliações com potássio 40 mostraram que em crianças e
adolescentes, de seis a 17 anos, os meninos possuem em média maior massa
magra do que as meninas (GUEDES & GUEDES, 1998).
Em contrapartida, quando observada a massa corporal total na curva de
crescimento esta mostra, temporariamente, as meninas com maior tamanho. Mas,
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a curva de crescimento da massa magra corporal não mostra vantagem. Em
média, as meninas excedem os meninos em valores absolutos e relativos de
gordura durante o crescimento.
De acordo com GUEDES e GUEDES (1998), as diferenças sexuais na
dobra cutânea tricipital evidenciam que nas meninas esses valores são maiores
do que nos meninos e mantém-se através do tempo. Dados longitudinais de
crianças observadas através da adolescência indicam que o menino perde
gordura, especialmente no braço, coincidindo com o instante do pico de
velocidade da estatura. Por outro lado, na época do pico de velocidade da
estatura, as meninas perdem gordura vagarosamente (TANNER, HUGHES &
WHITEHOUSE, 1981).
Sobre as mudanças regionais na gordura subcutânea durante o
crescimento, as meninas em ambas as dobras, tricipital e subescapular mostram
aumento com a idade, ao passo que, com os meninos, a dobra cutânea
subescapular aumenta com a idade, enquanto que, a tricipital decresce durante a
adolescência (GUEDES & GUEDES, 1998).
Com relação à origem da gordura em excesso, o que causa o sobrepeso
ou obesidade, parece ser uma questão complexa e, sem dúvida, envolve fatores
genéticos, endócrinos, hipotalâmicos e farmacológicos, além da inatividade
física (POLLOCK & WILMORE, 1993). Acredita-se que as pessoas já estejam
geneticamente predispostas a um determinado grau de celuridade para o tecido
adiposo que poderia ser modificado a partir de influências ambientais
(POLLOCK & WILMORE, 1993).
FRANÇA, MATSUDO e SESSA (1988), em investigação feita com
crianças e jovens escolares paulistanos, com idades entre sete e 18 anos, onde o
objetivo foi analisar o comportamento dos valores de dobras cutâneas, levando
em consideração idade, sexo e maturação sexual encontraram evidentes
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diferenças significativas com o decorrer da idade entre os grupos masculino e
feminino. Dentro dos limites de um estudo transversal os autores puderam
concluir que dos sete aos 18 anos enquanto no feminino os valores foram
crescentes com o decorrer da idade, no masculino os valores apresentaram uma
tendência mais estável.
Diferenças significativas foram encontradas entre os sexos nos valores de
dobras cutâneas a partir dos nove anos. Modificações significativas nos depósitos
de gordura subcutânea ocorreram nas dobras tricipital, subescapular e abdominal
no grupo masculino. No grupo feminino, modificações significativas na
deposição de gordura subcutânea ocorreram em todas as dobras cutâneas, com
maior intensidade no período pubertário (FRANÇA, MATSUDO & SESSA,
1988).
De acordo com McARDLE, KATCH e KATCH (2003), parecem existir
diferenças sexuais verdadeiras em termos de gordura essencial. Os valores para a
gordura de reserva para homens e mulheres são, em média, de 12 a 15% do peso
corporal, respectivamente, porém as diferenças para gordura essencial são
grandes, podendo alcançar valores de 3% para homens e 12% para mulheres. É
provável que essa diferença se relacione com as funções de procriação e
hormonais.
Entretanto, parece que uma pessoa não pode reduzir a quantidade de
gordura ao nível de gordura essencial e ainda manter uma boa saúde. As
irregularidades menstruais ou atraso da menarca ocorrem entre certos grupos de
atletas do sexo feminino, especialmente entre as mulheres que treinam forte e
mantém baixos níveis de gordura corporal (<17% de gordura corporal). A
interação precisa entre o estresse fisiológico e psicológico do treinamento
intenso e regular, o equilíbrio hormonal, a ingestão energética e de nutrientes e a
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gordura corporal requerem estudos adicionais (McARDLE, KATCH & KATCH,
2003).
4.3.3

Aspectos funcionais na infância e adolescência
A via metabólica aeróbia é ativada mais rapidamente nas crianças quando

comparada aos adultos. Após 30s de exercício, 50% da energia produzida é de
origem aeróbia, enquanto no adulto isso ocorre após 1min30s a 2min (MACEK
& VAVRA, 1980). O metabolismo aeróbio vem sendo avaliado através da
determinação do VO2max e do limiar anaeróbio.
Em média, os valores do VO2max tendem a ser constantes entre os oito e
14 anos de idade, sendo 47 ml.kg-1.min-1 nos meninos e 42 ml.kg-1.min-1 nas
meninas com tendência a diminuir com o passar dos anos (GRIBAUDO &
GANZIT, 1995).
O VO2max correlaciona-se muito com a massa magra e tal fato é a razão
de diferentes comportamentos entre os gêneros. Nos meninos a massa muscular
representa 42% do peso corporal aos cinco anos e 54% aos 18 anos de idade.
Entre as meninas esse valor, aos cinco anos, é cerca de 40% e 45% aos 14 anos
de idade, com sucessivos decréscimos chegando a 42% aos 18 anos de idade
(MALINA & BOUCHARD, 2002).
Essa discrepância devido ao sexo praticamente se anula quando o VO2max
for correlacionado com a massa muscular dos membros inferiores (BAR-OR,
1983). Por outro lado, em média, a massa muscular dos membros inferiores
representa 40% do peso da musculatura total ao nascimento e 55% na
maturidade. Ao examinar outros parâmetros relacionados ao VO2max pode-se
constatar como o peso do coração diminui em relação ao peso corporal de 0,73%
nos recém nascidos a 0,43 nos adultos. O volume de sangue se mantém constante
(75-80 ml/kg), enquanto a concentração de hemoglobina tende a aumentar
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lentamente até os 12 anos e depois aumenta rapidamente com a puberdade
(ROWLAND, 1991).
Portanto, entre os quatro e 15 anos de idade o volume de hemoglobina
aumenta 26,7% nos meninos e 10,9% nas meninas. O fornecimento de O2 aos
músculos é muito mais rápido na criança do que no adulto e a atividade das
enzimas oxidativas que permitem obter energia é superior. Em particular,
existem evidências de como aos 12-14 anos a atividade da succinatodesidrogenase, em média, são 20% superior em relação à idade adulta
(ZANNER, MAKSUD & MELICHNA, 1989).
No sujeito treinado, o VO2max em valores absolutos aumenta bem rápido
em relação à criança não treinada, enquanto permanece a diferença associada ao
gênero (BENEZIZ, SIMERAY & SIMON, 1986). Não existem estudos
longitudinais conclusivos que estabeleceram se este aumento está ligado à
evolução ou a seleção progressiva dos sujeitos muito aptos (ROWLAND, 1996).
As observações, segundo as quais, as crianças não púberes não
responderam ao treinamento aeróbio pode se dar por um estímulo ótimo de base
devido à atividade espontânea ou por imaturidade do sistema de adaptação, o que
parece conduzir ao erro metodológico ou o que as observações de muitos anos
podem produzir (SHEPHARD, 1992).
A atividade motora ocupa um lugar essencial no desenvolvimento das
crianças. Nos tempos em que vivemos dois aspectos opostos se apresentam: de
um lado a redução da atividade motora que convive com uma variedade de
hábitos de vida (TV, “vídeo-game”, computador), e por outro, o início precoce
da atividade esportiva agonística e do conseqüente treinamento sistemático que
busca um sucesso esportivo, que pode assumir uma notável relevância social
(GRIBAUDO & GANZIT, 1995).
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Na realidade, no mundo contemporâneo a atividade física espontânea da
criança vem diminuindo e assim a sua eficiência física. Talvez os argumentos
mais fortes de que a geração atual de crianças é menos apta que a de seus
precedentes, venha da observação da tendência secular no estilo de vida.
Pesquisas de vários países têm demonstrado que, na tenra idade, as crianças
utilizam em média 20-30 horas por semana assistindo televisão (ALDERSON &
CRUTCHELEY, 1990; SHEPHARD, 1975; SHERIF & RATTRAY, 1976).
A literatura dessa área tem revelado uma redução significativa no VO2max
no curso dos últimos anos (IMST, 1993; SHEPHARD, 1995); além de outros
fatores de aptidão física os quais foram, também, observados por investigadores
na maioria dos estudantes, mostrando que estes estão se tornando mais
sedentários e menos aptos fisicamente (BLAIR, 1992; CORBIN & PANGRAZI,
1992; KUNTZLEMAN & REIFF, 1992).
O incremento do treinamento parece determinar a melhora substancial do
VO2max somente depois dos 13 anos de idade (FALK & BAR-OR, 1993). Outros
estudos indicaram que a cada idade é possível obter um incremento dessa
variável também antes da puberdade (MORROW & FREDSON, 1994;
ROWLAND, 1990a).
Em média, têm-se revelado incrementos de sete a 18% do VO2max e os
maiores valores de melhora foram verificados, porém, depois da puberdade
(SHEPHARD, 1992).
A atividade aeróbia deve levar em conta também, além da predisposição
psicológica ao trabalho na criança, a sua capacidade aeróbia, a qual é avaliada
através da determinação do limiar anaeróbio, que está associado ao nível de
consumo de O2 em relação ao máximo que determina o acúmulo de ácido láctico
(ROTSTEIN, DOTAN, BAR-OR & TENENBAUM, 1986; ROWLAND &
GREEN, 1989; WASHINGTON, 1989).
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O limiar anaeróbio é percentualmente mais baixo na criança em relação
ao adulto, além das reservas de glicogênio que são 30% menores o que leva a
criança ser menos predisposta a manter uma longa e elevada exigência física
(SHEPHARD, 1992).
4.3.3.1 Potência aeróbia máxima na infância e adolescência
Em crianças, apenas uma minoria apresenta platô de VO2 quando
submetidas a testes progressivos, entretanto, elas demonstram tal platô durante o
exercício em exaustão voluntária (ROWLAND, 1996). Sendo assim,
ARMSTRONG, WELSMAN e WINSLEY (1996) mostraram que o platô de
VO2 necessário antes do VO2pico pode ser considerado um índice máximo da
aptidão aeróbia em crianças. Alguns fatores são determinantes para o VO2max
como: fator genético, idade, sexo e treinamento.
Em relação aos efeitos da hereditariedade sobre o VO2max, estes ainda não
são totalmente conclusivos, podendo responder por 20-50% da variação dessa
variável (BOUCHARD, DIONNE, SIMONEAU & BOULAY 1992). Embora
fatores genéticos e ambientais influenciem essa variável, com os primeiros
provavelmente estabelecendo os limites para o indivíduo, à literatura mostra
discrepâncias

dessa

variação (BOUCHARD,

CHAGNON,

THIBAULT,

BOULAY, MARCOTTE, COTÉ & SIMONEAU, 1989; FAGARD, BIELEN &
AMERY, 1991; KLISSOURAS, 1971; LESAGE, SIMONEAU, JOBIN,
LEBALANC & BOUCHARD, 1985). Entretanto, sabe-se que o treinamento de
endurance pode modificar o VO2max para os valores superiores aos limítrofes do
próprio indivíduo (WILMORE & COSTILL, 1994).
Alguns autores mencionam questões restritivas quanto à determinação do
VO2max em crianças menores que oito anos de idade, por estas apresentarem uma
capacidade de atenção curta e baixa motivação, o que faz diminuir a
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confiabilidade dos dados obtidos nessa faixa etária (ARMSTRONG &
WELSMAN, 1994; MALINA & BOUCHARD, 1991). Ainda em relação às
crianças de tenra idade submetidas a testes máximos, a crítica de alguns autores
provém do fato de estas, muitas vezes, não serem capazes de atingir a sua
potência aeróbia máxima devido a uma coordenação motora inadequada para
esse tipo de teste quando realizado em atividade de caminhada e/ou corrida, o
que leva a uma ineficiência mecânica (DOCHERTY, 1996).
Alguns estudos mostraram, para os meninos, um aumento anual de
11,1% em função da idade cronológica para valores absolutos de VO2max (l.min1

), entre oito e 16 anos de idade (ANDERSEN, SELIGER, RUTENFRANZ &

SKROBAK-KACZYNSKI, 1976; KOBAYASHI, KITAMURA, MIURA,
SODEYAMA, MURASE, MIYASHITA & MATSUI, 1978; SPRYNAROVA,
PARIZKOVA & BUBE, 1987), mostrando os maiores aumentos entre 12-13
anos e 13-14 anos de idade (MIRWALD & BAILEY, 1986). Para as meninas, o
comportamento mostrou-se semelhante, porém, entre oito e 13 anos de idade o
aumento anual foi de 11,6%, com os maiores aumentos entre 11-12 anos e 12-13
anos de idade (MIRWALD & BAILEY, 1986).
Estudos transversais indicaram uma manutenção ou queda dessa variável
dos 13 aos 15 anos de idade (ANDERSEN et al., 1976; NAKAGAWA &
ISHIKO, 1970). ARMSTRONG et al. (1991b), investigaram o VO2pico de 226
meninos e 194 meninas entre 11-16 anos de idade e observaram um aumento
dessa variável com a idade cronológica em ambos os sexos e, além disso, que
aos 12 anos de idade os meninos exibiram um aumento significantemente mais
alto (p<0,05) do que as meninas. ARMSTRONG e WELSMAN (1994), também
em estudo transversal, verificaram que o VO2max expresso em l.min-1 é 12%
maior em meninos do que em meninas aos 10 anos, 23% maior aos 12 anos, 31%
aos 14 anos e 37% maior aos 16 anos de idade.
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Essa diferença em relação aos gêneros se manifesta já nos sujeitos prépubescentes, classificados como estágio 1 de TANNER (11,1 + 0,4 anos para
meninos e 10,9 + 0,3 anos para meninas), como foi evidenciado por
ARMSTRONG, WELSMAN e WINSLEY (1996), onde os valores de VO2pico
foram mais altos significantemente para os meninos em relação as meninas, tanto
para valores absolutos quanto relativos.
Em outro estudo, os investigadores examinaram as influências de gênero
e maturação sexual no VO2pico em 106 meninos e 106 meninas, com idade média
de 12,2 + 0,4 anos e observaram valores absolutos médios expressos em l.min-1
significantemente mais altos (p<0,01) para os meninos do que para as meninas
(2,10 + 0,34 vs 1,92 + 0,28) e para valores relativos médios expressos em ml.kg1

.min-1 (52,0 + 6,0 vs 44,0 + 5,0), respectivamente (ARMSTRONG, WELSMAN

& KIRBY, 1998).
Estudos longitudinais, expressos também em l/min, confirmaram essas
tendências entre sexos (ARMSTRONG, BALDING, GENTLE & KIRBY, 1990;
KRAHENBUHL, SKINNER & KOHRT, 1985). A influência da idade e do sexo
sobre o VO2max é diferente quando este é expresso em valores relativos ao peso
corporal (ml.kg-1.min-1).
Outros estudos longitudinais mostraram que os meninos apresentam
manutenção do VO2max entre os oito e 16 anos de idade (ANDERSEN et al.,
1976), enquanto as meninas demonstraram um inequívoco decréscimo dessa
variável em função da idade (ARMSTRONG & WELSMAN, 1994). Uma das
mais freqüentes explicações para o maior VO2max dos meninos é o acúmulo
maior de gordura subcutânea que ocorre nas meninas durante o período próximo
a puberdade (ANDERSEN et al., 1976; WELSMAN, 1997). Apesar de GORAN,
FIELDS, HUNTER, HERD e WEINSIER (2000), não encontrarem influência da
gordura corporal total na potência aeróbia máxima em estudo com delineamento
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transversal. Os autores sugerem que as possíveis diferenças encontradas no
VO2max entre meninas e meninos estariam relacionadas à maior massa magra
encontrada nos meninos.
Tanto em estudos transversais como em estudos longitudinais têm-se
demonstrado que o treinamento pode aumentar o VO2max. Sabe-se também que os
maiores aumentos dessa variável são encontrados em indivíduos pouco treinados
em relação aos treinados (POLLOCK & WILMORE, 1993).
Alguns fatores podem influenciar o efeito do treinamento sobre o VO2max
como genético (BOUCHARD et al., 1992; SUNDET, MAGNUS & TAMBS,
1994; WILMORE & COSTILL, 1994), nível de condicionamento físico inicial
(FAHEY, DEL VALLE-ZURIS, OEHLSEN, TRIEB & SEYMOUR, 1979;
WILMORE & COSTILL, 1994), especificidade do treinamento (ASTRAND &
SALTIN, 1961; COLANTONIO, VILELA BARROS & KISS, 2003; MAGEL et
al., 1975; STROMME, INGJER & MEEN, 1977).
4.3.3.2 Maturação da aptidão aeróbia
Não existem valores normais para o VO2max em crianças. Vários estudos
os quais tem reportado o VO2max de grupos de crianças durante a infância
mostraram uma variedade suficiente de protocolos de exercício, população de
sujeitos e metodologias de avaliações que produziram uma ampla faixa de
valores. Entretanto, examinando os dados tanto de estudos transversais como
longitudinais mostrou níveis esperados de crescimento do VO2max nas crianças e
padrões de mudança na aptidão aeróbia em meninos e meninas (ROWLAND,
1996).
Os valores absolutos do VO2max aumentam progressivamente durante o
curso da infância. Além dessa franca observação, existe um entendimento não
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muito claro sobre (a) a maneira pela qual o VO2max pode ser ajustado mais
apropriadamente ao tamanho corporal, (b) o papel do aumento do tamanho
versus as mudanças funcionais na determinação do VO2, (c) os mecanismos que
distinguem as diferenças entre meninos e meninas, e (d) os meios pelos quais as
mudanças no VO2max podem contribuir para a melhora no desempenho de
endurance (ROWLAND, 1996).
De qualquer forma, parece existir uma questão sobre o VO2max relativo,
considerado um coeficiente padrão tradicional, já que esta variável possui uma
séria fragilidade que limita seu valor como um indicador de aptidão aeróbia em
crianças. O VO2max expresso em relação à massa corporal tem pouco uso como
um marcador de desempenho de endurance em campo, exceto para um limitado
grupo de idade, visto que mudanças dramáticas nesse desempenho durante o
curso da infância não são acompanhadas por melhoras no VO2max relativo.
Assim, o VO2max relativo é um índice de performance de endurance válido
apenas para comparações de crianças de idade biológica similar (AAHPERD,
1980; WELSMAN, 1997).
Como um indicador da aptidão cardiovascular, o VO2max relativo é
enfraquecido pela influência da gordura corporal, que o faz diminuir sem que
haja influência, porém dentro dos limites, a função cardíaca. Adicionalmente, o
uso do coeficiente padrão para comparar o VO2max entre grupos pode produzir
resultados “falsos”, porque o VO2max relativo é inversamente relacionado ao
tamanho corporal. Tal fato conduz a uma vantagem para sujeitos pequenos
enquanto penaliza aqueles que são maiores. Portanto, a aptidão cardiorespiratória
é apenas uma das várias determinantes de performance em exercício de
endurance nas crianças (CURETON, 1982).
Porém, as crianças de um mesmo tamanho, composição corporal e
maturidade biológica podem diferir significantemente nos valores de VO2max,
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presumivelmente,

como

uma

expressão

inerente

da

aptidão

aeróbia

(ROWLAND, 1996). O total de atividade física de uma criança também afeta o
VO2max, mas, a variabilidade nas atividades diárias habituais não pode ser
esperada como um fator de alteração da aptidão aeróbia de grande extensão.
Mesmo com o treinamento de endurance intensivo, tipicamente os aumentos no
VO2max em crianças não excedem a 10% (ROWLAND, 1991).
4.3.3.3 O conceito de “Scaling”
ARMSTRONG et al. (1991a), desreveram o conceito de “scaling” para o
VO2pico de crianças inglesas em relação à idade, gênero e maturação sexual. A
convenção da expressão do VO2pico a uma simples razão da massa corporal como
ml.kg-1.min-1 foi aceita para normalisar o VO2 para as diferenças da massa
corporal. Usando essa tradicional análise, ficou evidente que o aumento
progressivo no VO2pico absoluto (l.min-1) com o aumento da idade e maturação
foi essencialmente negativo em meninos assim que os valores foram divididos
pela massa corporal, enquanto nas meninas foi observado um declínio nos
valores relacionados à massa corporal. Para toda a faixa maturacional estudada,
os meninos demonstraram valores significantemente elevados do VO2max do que
as meninas.
A abordagem do modelo linear do VO2max para a remoção dos efeitos do
tamanho corporal em relação às medidas de desempenho físico em crianças pode
ser interpretada de forma muito simplista ou conduzir a uma interpretação
enganosa.
WINTER,

BROOKS

e

HAMLEY

(1991),

apresentaram

as

complexidades das análises de covariância (ANCOVA), como um procedimento
estatístico usado para gerar e comparar as curvas e interceptos das linhas de
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regressão descrevendo as relações entre tamanho corporal e performance em
diferentes grupos de sujeitos, por idade e sexo.
Usando essa técnica de regressão linear separando os efeitos do tamanho
corporal dos dados de desempenho, WINTER, BROOKS e HAMLEY (1991)
demonstraram diferenças no pico da potência aeróbia relativa ao volume da parte
superior da perna, as quais foram mascaradas provenientes da taxa padrão
formada na base das análises.
Baseado nesse estudo, WILLIAMS, ARMSTRONG, WINTER e
CRICHTON (1992) investigaram as mudanças em meninos no VO2pico com a
idade (10-15 anos), maturação sexual e a massa muscular relacionada ao VO2pico
a qual não diferiu significantemente entre os mais jovens e os mais velhos, mas a
técnica linear ANCOVA separou os meninos em dois grupos distintos e
demonstrou que os meninos de 15 anos apresentaram valores de VO2pico mais
altos do que aqueles de 10 anos de idade para uma mesma massa corporal,
desafiando assim os achados anteriores baseados de uma maneira geral na
comparação tradicional pela massa corporal (ARMSTRONG et al., 1991a).
Embora o ”scaling” tipo regressão linear tenha demonstrado produzir
uma variável melhor ajustada para dados de desempenho do que a taxa padrão,
com uma redução dos erros residuais associados com as análises, o método tem
limitações bem documentadas (NEVIL, RAMSBOTTOM & WILLIAMS, 1992).
Sendo assim, outra abordagem utilizada nessa área é a investigação
através do uso de modelos alométricos para interpretar os dados sobre exercício,
em virtude das limitações que acompanham os modelos lineares. Esse
procedimento

tem

demonstrado

como

o

entendimento

da

relação

tamanho/desempenho poderia ser mais refinado, através do uso de ANCOVA em
dados log-transformados (NEVIL, RAMSBOTTOM & WILLIAMS, 1992).
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A abordagem alométrica de “scaling” para desempenho físico e tamanho
corporal possui várias vantagens sobre o método linear. Além disso, para
produzir um melhor ajuste estatístico para as comparações de desempenho físico
em diferentes grupos de sujeitos, os parâmetros a e b na relação alométtrica y =
a.xb podem ser determinados, permitindo a identificação do expoente do tabanho
corporal o qual normalisa adequadamente a medida de desempenho em questão
(WELSMAN, 1997).
Outros trabalhos que empregaram técnicas alternativas de “scaling”
investigaram a aptidão aeróbia de grupos pré-púberes, circum-púberes e adultos
do sexo masculino e feminino (WELSMAN, ARMSTRONG, NEVIL &
WINTER, 1996; WELSMAN, ARMSTRONG, WINTER & KIRBY, 1993).
Diferenças entre sexo e idade foram comparadas utilizando a taxa padrão
convencional relacionada com a massa corporal, ANCOVA linear e ANCOVA
log-linear.
Os dados relacionados à massa corporal confirmaram a interpretação
convencioal de um crescimento do VO2pico, não acompanhados de uma mudança
para os meninos entre a puberdade e a idade adulta e, ainda, indicações de um
declínio da aptidão aeróbia das meninas para o mesmo período etário.
Em contraste direto, os resultados do modelo log-linear (alométrico), que
demonstrou produzir o melhor ajuste estatístico para os dados, revelou aumentos
significantes no VO2pico da pré-puberdade a idade adulta nos meninos, enquanto
nas meninas, foram evidenciados aumentos significantes na aptidão no período
pubertário, com uma subseqüente manutenção desses níveis na idade adulta.
Esses dados sugeriram uma indicação complementar de que o uso inadequado da
taxa padrão pode confundir o entendimento das mudanças na aptidão aeróbia
com o crescimento e maturação (WELSMAN, 1997).
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Poucos estudos têm empregado alguma outra abordagem senão aquela
tradicional de “scaling” para separar as diferenças de tamanho corporal e os
dados de exercício em crianças. Talvez a razão principal da resistência ao uso
mais difundido do modelo alométrico em nosso meio seja por se tratar de uma
estatística mais complexa e a origem de estudos utilizando esse modelo para
determinar os expoentes do VO2pico cujos dados aparentavam sugerir que, na
realidade, não havia razão para abandonar os métodos convencionais de
“scaling” (WELSMAN, 1997).
A TABELA 2 mostra um resumo de alguns desses dados, os quais
invariavelmente evidenciam que os expoentes estão muito próximos a 1.0, o que
identifica o suporte do contínuo uso da simples razão pela massa corporal.

TABELA 2 – Expoentes de massa para o VO2pico em crianças e adolescentes.
_________________________________________________________________
Estudo

Idade (anos)

Sexo

n

Expoente
de massa

McMIKEN (1976)

7-13

M

50

0,88

McMIKEN (1976)

12-16

F

30

0,97

McMIKEN (1976)

10-15

M

14

1,07

ROSS et al. (1991)

8-16

M

25

0,95

SJODIN e

12-19

M

8 d*

0,78

SVENDENHAG (1992)

M

4 t*

0,75

PATERSON et al. (1987) 11-15

M

18

1,02

ROGERS et al. (1995)

8-9

M&F

42

0,52

COOPER et al. (1989)

6-18

M&F

109

1,01

Fonte: Dados citados por ARMSTRONG e WELSMAN (1997)
*(d: destreinado, t: treinado)
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As técnicas alternativas de “scaling” podem influenciar a interpretação de
desempenho físico em crianças e jovens. Ao utilizar as análises alométricas,
quase sem exceção, estas têm produzido expoentes de tamanho os quais sugerem
que a taxa padrão simples remove inadequadamente a influência do tamanho
corporal em relação aos dados de desempenho físico (WELSMAN, 1997).
Em particular, os dados demonstraram repetidamente que o expoente
0,67 separa adequadamente as diferenças entre a massa corporal e VO2pico. O uso
desses modelos alométricos tem revelado algumas descobertas interessantes que
desafiaram o entendimento convencional sobre crescimento e maturação da
aptidão aeróbia (WELSMAN, 1997).
Dessa forma, em qualquer avaliação da aptidão aeróbia realizada em
crianças os valores de VO2max devem ser entendidos como aqueles os quais são
significantemente influenciados por fatores genéticos, desenvolvimentistas, da
composição corporal e das atividades habituais. Esses fatores dão sustentação
tanto para a interpretação da performance em eventos de campo de endurance,
quanto para a utilização do VO2max como uma expressão de potência máxima
aeróbia e aptidão cardiovascular (ROWLAND, 1996).
Em estudos transversais, envolvendo a avaliação do VO2max em crianças,
foi demonstrado um aumento progressivo no VO2max absoluto com a idade
(ARMSTRONG et al., 1991a; ARMSTRONG, KIRBY, McMANUS &
WELSMAN, 1995; ARMSTRONG, WELSMAN & KIRBY, 1998; BAR-OR,
1983; HENRY, WARE, GARDIN, HEPNER, McKAY & WEINER, 1978;
KRAHENBUHL, SKINNER & KOHRT, 1985; MALINA & BOUCHARD,
1991; MIRWALD

&

BAILEY,

1986; RUTENFRANZ,

ANDERSEN,

SELIGER, KLIMMER, ILMARINEN, RUPPEL & KYLIAN, 1981).
Em estudos longitudinais, os valores do VO2max absoluto em crianças
confirmam essas tendências sugeridas nos estudos transversais. Os resultados
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encontrados em quatro estudos dessa natureza mostraram um aumento do VO2max
de 200 ml.min-1 por ano antes da puberdade. Após esse ponto os valores se
mantiveram crescendo nos meninos e para as meninas houve uma tendência de
platô (MIRWALD & BAILEY, 1986).
KEMPER, VERSCHUUR, STORM-VAN ESSEN e VAN AALST
(1986), observaram em meninas um decréscimo do VO2max após os 15 anos até
os 23 anos de idade, tanto para valores absolutos como para valores relativos.
Nos meninos, VO2max aumentou suavemente após dos 12 anos até os 23 anos de
idade para valores absolutos como um resultado do crescimento da estatura.
Porém, em alguns casos, os valores relativos começaram a decrescer entre os 15
e 18 anos de idade.
BINKHORST, SARIS, NOORDELOOS, VAN´T HOF e HAAN (1986),
investigando crianças e jovens de seis a 18 anos de idade, comparam os
resultados dos valores de VO2max determinados de diferentes maneiras, utilizando
medida direta e fórmulas de predição dessa variável. Para ambos os casos, os
autores encontraram uma tendência de platô nos valores de VO2max para as
meninas entre 6-8 anos de idade. Por outro lado, os meninos mantiveram um
constante aumento dessa variável ao longo do período etário estudado.
Podem-se determinar os fatores escalares relacionados ao VO2max com a
massa corporal ou estatura em crianças através da criação de equações
alométricas em: 1. um grupo de sujeitos de idade biológica ou cronológica
similar; 2. valores transversais em crianças de diferentes idades; ou 3. em dados
longitudinais das mesmas crianças em diferentes idades (ROWLAND, 1996).
Os estudos nessa área ainda não esclareceram definitivamente a relação
entre o VO2max e o tamanho corporal em crianças na fase de desenvolvimento. A
questão que persiste é se a aptidão aeróbia aumenta durante a infância
simplesmente por causa do aumento do tamanho ou pela melhora das
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capacidades funcionais, as quais são independentes das dimensões corporais ou
ambas (ROWLAND, 1996; WELSMAN, 1997).
As abordagens analíticas tais como as escalas alométricas podem prover
um maior discernimento sobre essas questões. Ainda assim, são necessárias mais
informações, considerando a influência de variáveis como composição corporal,
atividades físicas habituais, gênero, atividade esportiva, as quais podem
confundir as tentativas de identificar um único fator para “normatisar” o VO2max
pelo aumento do tamanho corporal (ROWLAND, 1996; WELSMAN, 1997).
BEUNEN, BAXTER-JONES, MIRWALD, THOMIS, LEFEVRE,
MALINA e BAILEY (2002), conduziram um estudo com o objetivo de analisar
o desenvolvimento alométrico intraindividual da potência aeróbia de 73 meninos
de oito a 18 anos de idade, além de relacionar a potência aeróbia escalar com o
nível de atividade física habitual e status de maturidade biológica. Os
investigadores verificaram que o VO2pico é amplamente explicado pela massa
corporal, mas o nível de atividade física e sua interação com o status
maturacional contribuem independentemente com VO2pico, mesmo depois de a
massa corporal ser ajustada.
Esses resultados ratificam aqueles encontrados em estudos anteriores os
quais utilizaram o modelo alométrico para examinar a influência das diferenças
corporais, status maturacional e a interpretação do VO2max ou VO2pico
(ARMSTRONG

& WELSMAN,

2001; EISENMANN,

PIVARNIK

&

MALINA, 2001; MATECKI, PRIOUX, AMSALLEM, MERCIER, PREFAUT
& RAMONAXTO, 2001; THOMIS, ROGERS, BEUNEN, WOYNAROWSKA
& MALINA 2000; WELSMAN et al., 1996).
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4.3.3.4 Desenvolvimento da aptidão anaeróbia
A produção de energia pela via anaeróbia é importante para as crianças
em crescimento porque muitas das atividades do cotidiano praticadas pelas
mesmas envolvem um gasto energético proveniente de atividades explosivas ou
“sprints” e estão presentes em maiores quantidades do que aquelas de
intensidade moderada que se estendem por períodos de tempo maiores.
Dessa forma, as necessidades energéticas para a criança se exercitar não
podem ser obtidas sempre através das propriedades oxidativas para o trabalho do
músculo esquelético. Os mecanismos de produção de energia anaeróbia se
apresentam, então, para permitir a execução dessas atividades.
De acordo com ROWLAND (1996), raramente as crianças conseguem
sustentar as atividades de alta intensidade durante suas tarefas diárias como subir
escadas, mover objetos, correr, etc. Em geral, os seres humanos conseguem
manter exercícios físicos habituais de característica metabólica anaeróbia entre
um e dois minutos ou menos. Esse fato é real nas atividades de características
explosivas em crianças pequenas, as quais talvez representem melhor o
movimento infantil.
GILLIAM, MacCONNIE, GREENEN, PELS e FREEDSON (1982),
registrando a FC durante as atividades diárias típicas de crianças entre sete e
nove anos de idade, revelaram múltiplos picos curtos com valores que raramente
ultrapassaram 120-130 bpm. Isso evidencia que as crianças gastam a maior parte
de seu tempo com atividades abastecidas pelo metabolismo anaeróbio do que
pelo aeróbio.
Inicialmente, as pesquisas mantiveram uma atenção primária na
endurance ou na aptidão aeróbia. As razões para essas preocupações residiam no
fato de que as atividades aeróbias estão associadas à saúde cardiovascular à
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longo prazo, a existência de uma preocupação a respeito da segurança do
treinamento atlético de altíssima intensidade em esportes de endurance nas
crianças pré-púberes e, ainda, que o aumento da aptidão aeróbia pode promover
benefícios as crianças acometidas com doenças crônicas cardíacas e pulmonares
(ROWLAND, 1996).
Principalmente, nos anos 90, o interesse de pesquisadores em investigar
como ocorre o desenvolvimento da aptidão anaeróbia em crianças e jovens
aumentou devido ao maior envolvimento destas em regimes de treinamento e
competições como na ginástica olímpica, patinação no gelo, tênis, natação, entre
outros. Tal fato tem trazido ao universo do esporte resultados precoces como
recordes e campeões mundiais em certas modalidades (BAR-OR, 1996).
A contribuição do sistema aláctico e láctico na performance física têm
despertado a atenção de pesquisadores nos últimos anos. Muitos testes têm sido
desenvolvidos para medir a potência e capacidade anaeróbia, para avaliar os
níveis da aptidão anaeróbia e examinar os efeitos do treinamento anaeróbio.
A potência anaeróbia está associada à utilização máxima da energia
prontamente disponível a partir do metabolismo anaeróbio (BOUCHARD,
TAYLOR, SIMONEAU & DULAC 1991). Sendo assim, existe uma relação
predominante, mas não exclusiva com o sistema adenosina trifosfato-creatina
fosfato (ATP-CP) de produção de energia em atividades de curtíssima duração
como arremessar um objeto ou deslocar o corpo contra a gravidade.
A capacidade anaeróbia relaciona-se a quantidade total de energia
disponível a partir do metabolismo anaeróbio (BOUCHARD et al., 1991). Desta
forma, está associada principalmente ao sistema glicolítico anaeróbio, com a
formação de ácido láctico, mas envolvendo também a participação do sistema
ATP-CP. Uma atividade com alta intensidade de exercício sustentada por um
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período de tempo (1-2 min), como, por exemplo, a corrida de 400 m, se mostra
como um exemplo típico de exercício físico o qual requisita essa variável.
Portanto, o sistema anaeróbio aláctico é o mais potente e o menos capaz,
fazendo-o importante para o fornecimento energético para atividades de alta
intensidade, mas de curtíssima duração. Já o metabolismo anaeróbio láctico
adquire uma característica intermediária, e, portanto, um papel também
intermediário, suprindo as necessidades de atividades intensas, mas de duração
um pouco mais longa (MATSUSHIGUE, FRANCHINI & KISS, 2003).
Parâmetros fisiológicos examinados incluem o débito de oxigênio, os
níveis de lactato sangüíneo e muscular pós-exercício e níveis de substratos.
Entretanto, esses testes são invasivos e/ou requerem equipamentos sofisticados e
ainda não são exeqüíveis para grandes populações.
Por outro lado, testes que avaliam o rendimento não são invasivos, são
simples e baratos para administrar, porém não são tão precisos e produzem dados
fisiológicos indiretos, os quais são assumidos como um reflexo da habilidade
anaeróbia máxima do sujeito (BAR-OR, DOTAN & INBAR, 1980; DENIS,
LINOSSIER, DORMOIS, PADILLA, LACOUR & INBAR, 1992; DI
PRAMPERO & CERRETELLI, 1969; INBAR, 1985; INBAR & BAR-OR,
1977b; INBAR, KAISER & TESCH, 1981; MACKOVA, MELICHNA,
VONDRA, JURIMAE, POUL & NOVAK, 1985; MARGARIA, AGHEMO &
ROVELLI, 1966; SARGENT, DOLAN & THOM, 1984; THORSTENSON &
KARLSSON, 1976; WATSON & SARGENT, 1986).
Uma medida amplamente utilizada da potência anaeróbia é conseguida
através da resposta da potência de pico gerada durante os cinco primeiros
segundos de uma intervalo de 30s no ciclo ergômetro em esforço máximo no
teste anaeróbio de Wingate (WanT), desenvolvido por INBAR (1985), e
utilizado em vários outros estudos (BAR-OR, 1983; COLANTONIO, VILELA
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BARROS & KISS, 2003; DENIS et al., 1992; FRANCHINI, 2001; INBAR &
BAR-OR, 1977a, 1977b;

KUROWSKI, 1977; MAUD & SHULTZ, 1989;

THARP, NEWHOUSE, UFFELMAN, THORLAND & JOHNSON, 1985).
A performance durante uma tarefa extremamente curta (5s), depende
predominantemente da adenosina-trifosfato e creatina-fosfato, ou seja, do
sistema ATP-CP com a participação da enzima creatinaquinase, a qual atua na
velocidade máxima da reação e na sensibilidade da reação, ou a da capacidade de
restaurar ATP por meios imediatamente disponíveis das fontes energéticas
musculares.
O rendimento durante uma atividade de duração próxima a 30s depende,
predominantemente, do sistema anaeróbio glicolítico. O controle da glicólise
anaeróbia é determinado amplamente pelas propriedades catalisadoras e
reguladoras de duas enzimas, fosfofrutoquinase (PFK) e fosforilase (INBAR,
1996).
Na literatura especializada em fisiologia do exercício pediátrica podemse encontrar muitos fatores os quais podem ser considerados responsáveis pelo
desenvolvimento da aptidão anaeróbia em crianças. ROWLAND (1996) atribui
tal fato a certos fatores como: contribuições para a fadiga neuromuscular
(diferenças na liberação e consumo de neurotransmissor, alterações no acúmulo
de cálcio no retículo sarcoplasmático); arquitetura muscular, tipo de fibra
muscular e padrão de recrutamento das fibras musculares; fatores neurológicos
centrais (conseqüências psicológicas tais como percepção de esforço);
capacidade para produzir energia (taxa de glicólise anaeróbia).
Destes fatores colocados acima, as investigações têm sido conduzidas
com maior ênfase na taxa de glicólise anaeróbia do músculo em exercício que, de
fato, aumenta na criança em crescimento. ROWLAND (1996) resume essas
evidências oriundas de diferentes fontes:
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1. Os níveis de La sangüíneo em exercício submáximo e máximo
aumentam com a idade ao longo da infância;
2. Os limitados dados sobre biópsia muscular em crianças sugerem que a
atividade enzimática crítica para a glicólise, em particular a PFK, é
menor em crianças do que em adultos;
3. O Lan ventilatório, expresso como porcentagem do VO2max, é mais alto
em crianças do que em adultos, talvez por refletir as diferenças da
capacidade anaeróbia;
4. A recuperação do VO2, ou débito de O2, aumenta com a idade durante a
infância;
5. O pH sangüíneo depois do exercício máximo diminui com o
crescimento das crianças.

A integridade qualitativa e quantitativa das vias metabólicas glicolíticas
em crianças poderia ser estudada na sua forma ideal através de análises das
atividades enzimáticas “in vivo” durante o exercício. Entretanto, preocupações
metodológicas e éticas têm limitado as informações sobre essas questões a
pouquíssimos estudos usando análises enzimáticas “in vitro” e a um limitado
número de sujeitos (ROWLAND, 1996).
McCULLY, FIELDING, EVANS, LEIGH JUNIOR e POSNER (1993),
compararam medidas “in vivo” do metabolismo muscular em humanos com a
técnica de ressonância nuclear magnética – espectroscopia e análises “in vitro”
através de biópsia muscular. Sujeitos saudáveis, quatro jovens do sexo masculino
(28,2 + 6,8 anos de idade) e seis sujeitos mais velhos sendo cinco homens e uma
mulher (66,0 + 6,0 anos de idade), realizaram um teste máximo em
cicloergômetro. Os investigadores observaram nas pessoas mais velhas valores
mais baixos de VO2pico, nas atividades enzimáticas glicolíticas e na taxa de CP
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quando comparadas aos mais jovens. A taxa de CP se correlacionou com a
atividade enzimática além de ambas se correlacionarem com o VO2pico. Não
foram encontradas correlações entre o percentual de tipo de fibra muscular e a
taxa de CP, atividade enzimática e o VO2pico. Esses resultados suportam que os
decréscimos mostrados no metabolismo muscular ocorrem com a idade em
humanos saudáveis e mostraram uma boa correlação entre as medidas “in vivo” e
“in vitro” do metabolismo oxidativo.
EMMETT e HOCHACHKA (1986), estudando animais apresentaram
uma intrigante escala de informações indicando que as atividades de importantes
enzimas na glicólise aneróbia como a glicogênio fosforilase, piruvato quinase e
lactato desidrogenase aumentam com o aumento do tamanho corporal dos
animais.
Corroborando os enunciados citados acima, BAR-OR (1996), comenta
que parte das diferenças entre crianças e adultos na performance anaeróbia pode
ser resultado das diferenças geométricas (quantitativas), as quais devem ser
levadas em consideração ao comparar populações de diferentes tamanhos.
As atividades enzimáticas envolvidas no sistema glicolítico foram
investigadas através de biópsia muscular em poucos estudos com crianças. Os
resultados mostraram que existe uma tendência de aumento da participação
dessas atividades ao longo da infância, puberdade, adolescência e idade adulta
(BERG & KEUL, 1988; BERG, KIM & KEUL, 1986; ERIKSSON, GOLLNICK
& SALTIN, 1973).
Por outro lado, HARALAMBIE (1982), utilizando também técnica de
biópsia muscular mediu as atividades de 10 enzimas glicolíticas em sete meninas
de 13-15 anos e 14 adultas de 22-42 anos de idade. O autor não encontrou
diferenças estatísticas significativas nas atividades de nenhuma das enzimas
quando comparadas entre as meninas e as adultas.
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A possibilidade da existência de diferenças nas atividades enzimáticas
glicolíticas entre gêneros quase não foi investigada. KOMI e KARLSSON
(1978) relataram uma mais pronunciada atividade enzimática glicolítica em
relação aos adolescentes do sexo masculino, com idade média entre 17-19 anos,
quando comparada as adolescentes do sexo feminino.
Discussões adicionais sobre a maturidade relacionada às mudanças na
capacidade glicolítica podem contar com mais procedimentos não invasivos. Por
exemplo, o uso da ressonância nuclear magnética para fósforo - espectroscopia
oferece uma promessa de entendimento dos substratos energéticos durante o
exercício nas crianças. Essa técnica oferece uma forma segura para examinar a
atividade glicolítica das células musculares pela avaliação do fosfato inorgânico
celular (Pi), CP e pH.
ZANCONATO, BUCHTAL, BARSTOW e COOPER (1993), utilizaram
esse método para analisar aspectos maturacionais do metabolismo dos fosfatos
de alta energia musculares durante o exercício. Dez crianças com idade média de
9,3 anos e oito adultos com idade média de 34 anos realizaram exercícios na
posição supina dentro do aparelho de ressonância nuclear magnética usando um
ciclo-ergômetro. Os pesquisadores não encontraram diferenças significativas no
pH ou na taxa de Pi e CP entre os grupos durante o estado de repouso. Porém, em
exercício, os adultos apresentaram um maior aumento na Pi / CP e uma queda
mais acentuada do pH do que as crianças. Tais diferenças cinéticas da Pi / CP e
pH durante o exercício sugerem que as crianças são menos capazes de estimular
a refosforilação pelas vias anaeróbias durante o exercício de alta intensidade.
Essas evidências também foram mostradas por KUNO, TAKAHASHI,
FUJIMOTO, AKIMA, MIYAMARU, NEMOTO, ITAI e KATSURA (1995),
investigando o metabolismo muscular durante o exercício utilizando 31Pressonância nuclear magnética – espectroscopia em adolescentes treinados e não
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treinados (12-15 anos de idade) os quais apresentou uma menor habilidade
glicolítica durante o exercício do que os adultos. Os autores mencionam, ainda,
que os resultados sugerem não existir diferenças da capacidade oxidativa
muscular entre crianças e adultos. Outro trabalho investigou o uso da
espectroscopia para medir a influência entre gênero e idade no metabolismo do
grupo muscular quadríceps femoral antes e depois do exercício (SCHUNK,
PITON, DUBER, KERSJES, SCHADMAND-FISHER & THELEN, 1999).
Os autores examinaram 54 voluntários saudáveis e 56 pacientes com
doença arterial oclusiva pelo método citado. Os sujeitos mais velhos mostraram
uma taxa da Pi / CP significantemente maior do que os mais jovens. Com o
aumento da idade a taxa de ATP em relação ao Pi total diminuiu. O pH foi o
único dos parâmetros avaliados pela espectroscopia que se mostrou gênero
dependente.
As mulheres apresentaram um pH significantemente mais baixo do que
os homens. A acidose induzida pelo exercício foi menos severa com o aumento
da idade e, ainda, após o término do exercício, o tempo de recuperação parcial da
Pi / CP e do pH não se correlacionaram com a idade, gênero ou secção
transversal do músculo quadríceps femoral dos sujeitos.
Os pesquisadores concluíram que a idade e o gênero dos voluntários e
pacientes podem afetar os resultados da espectroscopia de maneira significante;
essa influência tem sido considerada na interpretação dos estudos com
espectroscopia; de acordo com as taxas de recuperação da Pi / CP e do pH, uma
deteriorização do metabolismo muscular relacionada à idade o que parece ser
evitável pela atividade física adequada.
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4.3.3.5 Estudos com lactato envolvendo crianças e jovens
O ácido láctico é considerado um co-produto da glicólise anaeróbia. Seria
lógico, então, que a quantidade de La liberado das células musculares em
exercício poderia servir como uma medida padrão precisa do gasto energético
anaeróbio. Com base nesse raciocínio, o nível de La no sangue durante o
exercício tem sido utilizado como um marcador tanto da aptidão anaeróbia
quanto aeróbia (LOAT & RHODES, 1993; WALSH & BANISTER, 1988).
No primeiro caso, os níveis de La são interpretados como uma expressão
dos limites da aptidão aeróbia antes da instalação da anaerobiose como uma
“ausência” da fonte energética; e no segundo, as [La] servem como um indicador
da capacidade do mecanismo metabólico anaeróbio de gerar energia (LOAT &
RHODES, 1993; WALSH & BANISTER, 1988).
Mas, sérias questões têm surgido sobre a validade dos níveis de La no
sangue durante o exercício como um indicador exato da glicólise ocorrendo no
interior da célula muscular. É importante citar que os níveis de La refletem não
apenas a produção de La como também a remoção; de fato, níveis de La
poderiam ser melhores interpretados como um índice de equilíbrio dos dois
processos (BROOKS, 1985).
Outros fatores podem influenciar significantemente nos níveis de La
incluindo a taxa de liberação da célula muscular, taxa de utilização de La pelos
órgãos como o fígado e o coração, além do volume de distribuição dentro dos
fluídos corporais (BROOKS, 1985).
Um número de metodologias publicadas a respeito da determinação de
lactato pode influenciar significantemente os níveis sangüíneos. Esses problemas
foram revistos por ARMSTRONG e WELSMAN (1994), fazendo comparações
entre as dificuldades dos estudos. Níveis de La podem ser profundamente
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influenciados pelo tipo de exercício (ciclismo x corrida), tipo de coleta de sangue
(arterial x venosa, extremidade mais alta x mais baixa), protocolo de teste, tempo
da determinação e método do experimento.
Levando em consideração essas controvérsias, registros de padrões de
respostas de La ao exercício em crianças em crescimento podem ser revistas. Os
dados de pesquisas nesses casos são extraordinariamente consistentes: níveis de
La em exercício tanto submáximo quanto máximo aumentam progressivamente
durante o curso da infância e adolescência (ASTRAND, 1952; ERIKSSON,
PERSON & THORELL, 1971; MORSE, SCHULTZ & CASSELS, 1949;
ROBINSON, 1938). Limitadas informações sobre biópsia muscular sugerem que
isso é um reflexo direto de mudanças nas concentrações de La no músculo.
A literatura mostra que meninas tendem a ter níveis de La levemente
mais altos do que os meninos (ASTRAND, 1952; CUMMING, HASTMAN &
McCORT, 1985; DAVIES, BARNES & GODFREY, 1972; SHEPHARD,
ALLEN, BAR-OR, DAVIES, DEGRE, HEDMAN, ISHII, KANEKO, LA
COUR, DIPRAMPERO & SELIGER, 1969; VAN PRAAGH, FELLMAN,
BEDU, FALGAIRETTE & COUDERT, 1990).
DASSONVILLE,

BEILLOT,

LESSARD,

JAN,

ANDRÉ,

LE

POURCELETE, ROCHCONGAR e CARRÉ (1998), investigaram as [La] de
312 indivíduos bem treinados de 15 a 59 anos de idade durante o exercício
quanto ao efeito do local de coleta da amostra e o tipo de exercício. Os sujeitos
foram observados exercitando-se em três tipos de ergômetros (cicloergômetro,
esteira-rolante e ergômetro de braço) e foram realizadas coletas de sangue no
lóbulo da orelha, na poupa do dedo da mão e na veia do antebraço.
Dos 312 indivíduos, 219 realizaram 6 min de exercício em “SteadyState” e 93 realizaram teste com incremento de carga até a exaustão. Foram
coletadas amostras de sangue em dois locais diferentes para cada tipo de
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exercício e a cada estágio do protocolo com incremento de carga, formando ao
final dos testes 852 pares de amostras de sangue que foram analisadas.
Os resultados mostraram que tanto para o exercício realizado na bicicleta
ergométrica como na esteira rolante não foram encontradas diferenças
significativas entre as amostras coletadas de sangue na veia e no lóbulo da
orelha, apresentando valores mais altos nas amostras coletadas na poupa do
dedo. No ergômetro de braço, os valores das concentrações de La foram mais
altos quando as amostras foram coletadas na veia e na poupa do dedo do que no
lóbulo da orelha.
ROBINSON (1938) foi o primeiro investigador a descrever o pico dos
níveis de La em exercício relacionado à idade de forma transversal. Ele relatou
um aumento progressivo nos valores de exaustão em exercício na esteira com
idades de seis até 19 anos, com níveis de [La] mais do que dobrando na referida
faixa etária (de 25.1 a 65.7 gramas %).
MORSE, SCHULTZ e CASSELS (1949), realizaram um estudo similar
com 80 garotos de 12 a 17 anos de idade. Novamente, um aumento progressivo
no pico dos níveis de La foi observado com a idade; isso foi expresso pela
fórmula Y = - 10,1 + 5,0X (onde Y = lactato máximo em miligramas % e X =
idade). A diferença entre valores médios para os sujeitos mais jovens e mais
velhos foi de novo mais do que duplicado (32 e 68 miligramas %,
respectivamente).
ASTRAND (1952) foi o primeiro a comparar meninos e meninas em suas
respostas ao La em exercício. Em seu estudo, confirmou um aumento equilibrado
com a idade no pico dos valores de lactato durante ciclismo. Os níveis
aumentaram em meninos numa média de 56,3 miligramas % nas idades de
quatro a seis anos para 104,9 miligramas % no grupo de 16-18 anos.
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Os valores foram mais altos em todas as idades comparadas aos dados de
ROBINSON (1938) e MORSE, SCHULTZ e CASSELS (1949), talvez refletindo
o fato que ASTRAND (1952) obteve espécimes de sangue quando a intensidade
de trabalho foi próxima ao máximo em lugar de após 5 min da realização do
exercício em ambos os estudos anteriores. Nesse experimento, ele não encontrou
diferenças significantes entre o pico de [La] em meninos e meninas antes do
período da puberdade, mas no período etário de 12-18 anos as meninas tinham
valores mais altos.
ERIKSSON, PERSON e THORELL (1971), produziram conhecimentos
adicionais sobre a maturidade ao relacionar as diferenças nas respostas das [La]
em exercício. Esses autores estudaram meninos de 13 anos de idade durante
exercício progressivo máximo em bicicleta, usando biópsia em série no
quadríceps e níveis de La sangüíneo. O La muscular subiu pouco até uma
intensidade de aproximadamente 50% do VO2max. Além desse ponto existiu um
aumento curvilinear até o valor máximo de 11,3 mm/kg. As [La] no sangue
estiveram paralelas às concentrações de La musculares. Esses padrões foram
similares àqueles observados em adultos, mas os valores foram menores.
Os autores concluíram parecer que a provável razão para a mais baixa
[La] no sangue nos sujeitos mais jovens depois do exercício foi devido a uma
mais baixa produção de La. Esse estudo mostrou uma moderada correlação
(r=0,67) entre [La] muscular máximo e volume testicular, sugerindo que a
maturidade sexual pode influenciar a produção de La.
Subseqüentemente, vários estudos transversais têm confirmado o padrão
de aumento progressivo de pico nos níveis de [La] no sangue tanto quanto as
crianças crescem (ASTRAND, 1952; CUMMING, HASTMAN & McCORT
1985; CUMMING, HASTMAN, McCORT & McCULLOUGH, 1980; DAVIES,
BARNES & GODFREY, 1972; FALGAIRETTE, BEDU, FELLMAN, VAN

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

65

PRAAGH & COUDERT, 1991; SARIS, NOORDELOOS, RINGNALDA,
VAN´T HOF & BINKHORST, 1985; YOSHIZAWA, HONDA, URUSHIBARA
& NAKAMURA, 1989).
WILLIAMS e ARMSTRONG (1991b) investigaram 100 meninos e 91
meninas com idades entre 11 e 16 anos de idade e encontraram valores médios
de pico de La no sangue maiores nas meninas do que nos meninos (6,1 x 5,8
mM; p<0,01). Os autores notaram que tais discrepâncias poderiam ser explicadas
pelas variações na maturação sexual.
Conseqüentemente, para alguma idade cronológica em particular pode-se
esperar que as meninas estejam à frente dos meninos em termos de maturação
biológica por volta de dois anos; os mais altos picos de [La] nas meninas podem
refletir suas mais avançadas idades biológicas. Porém, neste estudo em particular
a relação entre nível de maturação sexual e pico de níveis de [La] não foi
observada.
Outros autores têm descrito que não há efeitos de gênero nos níveis de
pico de [La] (CUMMING, HASTMAN & McCORT, 1985; DAVIES, BARNES
& GODFREY, 1972; SHEPHARD et al., 1969; VAN PRAAGH et al., 1990).
Este último não encontrou diferenças significantes no pico de [La] entre meninos
e meninas de 12 anos em teste de Wingate ou depois de 30s de corrida de vai e
vem (VAN PRAAGH et al., 1990).
SHEPHARD et al. (1969), não registraram diferenças significativas entre
meninos e meninas nos valores médios das [La] arterial depois de um teste
máximo em esteira (78,7 x 77,1 mg %, respectivamente).
Do mesmo modo, DAVIES, BARNES e GODFREY (1972) não
encontraram diferenças de gênero nos valores de pico da [La] em crianças de
sete a 15 anos de idade (determinadas imediatamente o pico em ciclismo), ou
mesmo no trabalho de CUMMING, HASTMAN e McCORT (1985) em sujeitos
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de quatro a 20 anos de idade 2 min depois de exercício máximo em esteira
rolante.
Coerente com os níveis de picos mais altos progressivos de concentração
de La no sangue observado com a idade, o pH sanguíneo em exercício máximo
também diminui com o crescimento das crianças (CUMMING, HASTMAN &
McCORT, 1985; DAVIES, BARNES & GODFREY, 1972).
BAR-OR (1983), reuniu dados de três estudos da literatura alemã
indicando um declínio equilibrado no pH máximo com a idade depois de
exercício em bicicleta tanto quanto depois de 300 m de corrida.
CUMMING et al. (1980), encontraram níveis mais altos de [La] pósexercício em crianças do que outros estudos haviam obtido e sugeriram que os
estudos anteriores encontraram níveis séricos baixos de La em crianças jovens
por não submeterem suas crianças a realizar um trabalho anaeróbio suficiente.
Ainda, os dados desses autores mostraram um aumento progressivo nos níveis de
pico de La nos meninos, com uma média de 9,5 mM em idades de quatro a cinco
anos e 12,1 mM em idades de 16 a 20 anos. Embora de forma geral não houvesse
influência de gênero observadas nos picos de [La], as meninas não mostraram
uma linha de corte clara havendo uma tendência para o aumento com a idade.
Realmente, valores médios de idades de quatro e cinco e 16-20 anos foram
idênticos (10,4 mM).
WILLIAMS e ARMSTRONG (1991a), também não encontraram
diferenças significantes nos valores de pico de La relativos à idade em estudo
com meninos e meninas de 11 a 16 anos.
Níveis submáximos de [La] sangüíneo são mais baixos em crianças do
que em adultos, e também, isso é verdade quando os valores são obtidos através
da mesma sobrecarga de trabalho relativa.
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WIRTH, TRAGER, SCHEELE, MAYER, DIEHM, REISCHELE e
WEICKER (1978), mediram a [La] no sangue imediatamente após 15 min de
ciclismo a 70% do VO2max em 41 nadadores com idades de oito a 18 anos. Os
valores médios para meninos pré-púberes, circum-púberes e pós-púberes foram
de 2,03, 2,45 e 3,40 mM, respectivamente. Os níveis para as nadadoras nos
mesmos grupos pubertários foram de 2,42, 2,72 e 3,33 mM. Não foram
encontradas diferenças significativas nos valores submáximos de La entre os
meninos e as meninas.
COLANTONIO, FRANCHINI, MATSUSHIGUE e KISS (2001),
observaram os níveis de lactacidemia durante jogo de pólo aquático em jovens,
com idade média de 15,80 + 0,40 anos, em jogo oficial do campeonato estadual
da categoria. Os resultados das [La] não diferiram (qui-quadrado = 0,9615; gl =
4; p = 0,9156), para os períodos de jogo. Os valores médios de [La] ao final de
cada período (P) e a prorrogação (Pr) foram: P1 = 4,64 + 1,21 mM; P2 = 5,08 +
1,95 mM; P3 = 4,72 + 1,33 mM; P4 = 4,32 + 1,12 mM e Pr = 4,11 + 1,03 mM.
Visto que no pólo aquático adulto internacional de alto nível, estudos
anteriores mostraram valores médios de [La] mais altos entre 7-9 mM
(RODRIGUEZ, 1994; SARDELLA, ALIPPI & RUDIC, 1990), revelando uma
maior participação do metabolismo anaeróbio láctico; o estudo citado acima de
COLANTONIO et al. (2001) indicou que a contribuição da glicólise anaeróbia
não foi tão predominante, sugerindo haver mais uma solicitação do sistema
anaeróbio aláctico (ATP-CP) nos momentos decisivos do jogo e do metabolismo
aeróbio nos intervalos entre essas ações para a amostra estudada.
Isto é, parece que apesar do período etário dos sujeitos da amostra, estes
ainda não estão completamente prontos para serem exigidos ao extremo em
termos glicolíticos, já que o valor médio das [La] no sangue dos jogadores
durante toda a partida foi de 4,57 mM, o que praticamente correspondente ao
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valor de limiar anaeróbio em adultos utilizando a concentração fixa de 4 mM por
litro de sangue.
Quanto aos estudos de características longitudinais, PATERSON,
CUNNINGHAM

e

BUMSTEAD

(1986),

descreveram

a

taxa

de

desenvolvimento da produção máxima de La durante exercício em esteira rolante
em 19 garotos. Os indivíduos foram testados anualmente por cinco anos
começando na idade de 11 anos. Os níveis de [La] aumentaram com a idade
cronológica, subindo de 7,8 mM aos 11 para 11,0 mM aos 15 anos. Aumentos
similares ocorreram de ano a ano, com uma de 0,9 mM por ano.
Um padrão similar foi observado quando o pico nas [La] foi analisado
relativo à maturação biológica (pico de estatura, velocidade, PHV-pico de
velocidade de estatura). Isto é, não existiu evidência que a puberdade influenciou
na capacidade de produção de lactato.
SJODIN e SVENDENHAG (1992), não puderam confirmar esses
mesmos resultados em um número pequeno de sujeitos. Eles testaram quatro
meninos saudáveis não treinados cada seis meses por oito anos começando aos
12 anos de idade. Níveis de La foram medidos 1 min após a corrida máxima em
esteira rolante mantida quase constante e com uma tendência ascendente não
observável (média em torno de 9,5 mM).
Valores fixos das [La] sangüíneo têm sido relacionados a parâmetros
fisiológicos de avaliação de capacidade aeróbia e anaeróbia (MADER et al.,
1976). Em adultos, um valor de 4,0 mM tem sido muito usual, já que esse nível
corresponde tipicamente à maior intensidade submáxima de exercício que pode
ser sustentada sem um aumento no La, isto é Maximo Steady-State de Lactato
(MSSL). Uma intensidade de exercício indutora a um nível de concentração de
lactato de 4,0 mM é uma abordagem razoável para um limiar anaeróbio médio
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dentro de um grupo de indivíduos adultos. É claro que existe uma significante
variabilidade interindividual ao redor desse valor.
Níveis de [La] são mais baixos em crianças do que em adultos à mesma
intensidade relativa de exercício. Entretanto, um valor de 4,0 mM é considerado
um valor muito alto como MSSL em crianças. WILLIAMS, ARMSTRONG e
KIRBY (1990), avaliaram os níveis de [La] de 4,0 mM como um indicador de
rendimento de exercício em 103 crianças com idades entre 11-13 anos. Os
valores médios de VO2max foram de 48 e 43 ml.kg1.min-1 para meninos (n=53) e
meninas (n=50), respectivamente. A intensidade de exercício correspondente
para uma concentração de 4,0 mM sangüíneo, em média, foi de 91% do VO2max
em ambos os sexos. Essa intensidade foi considerada muito alta para permitir o
uso deste Lila para avaliação de rendimento de exercício em crianças dessa
idade.
Em estudo subseqüente, WILLIAMS e ARMSTRONG (1991a, 1991b),
demonstraram que o MSSL ocorreu a níveis médios de [La] de 2,1 e 2,3 mM em
meninos e meninas destreinadas de 13 anos de idade, respectivamente. Eles
propuseram um nível de 2,5 mM como um valor médio apropriado para
avaliação de aptidão aeróbia submáxima em crianças.
Através desses estudos, o critério de 2,5 mM / l de sangue foi estabelecido
a um valor médio de 84% e 82% do VO2max em meninos e meninas,
respectivamente. O nível de 4,0 mM correspondeu a valores de 93% e 90% do
VO2max, respectivamente.
GAILS e BUCHBERGER (1980) encontraram valores muito baixos em
um grupo de 45 garotos de 10-11 anos de idade, os quais, tinham exatamente
terminado o 3o. mês de um programa de 8 horas por semana de treinamento. A
porcentagem média do VO2max com La sangüíneo de 2,5 mM foi 64,7%, com um
valor de 4,5 mM de 84,2%.
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TANAKA e SHINDO (1985), registraram valores de [La] em Lila abaixo
de 2,0 mM em cinco grupos etários de 6 a 15 anos. Não foram observadas
diferenças significativas na velocidade de corrida no Lila entre os grupos de seis
e 15 anos de idade, mas a velocidade foi relacionada com escores de maturidade
óssea (r=-0.32, p<.05). A porcentagem máxima de FC no Lila foi inversamente
relacionada tanto em idade cronológica quanto em idade óssea.
A integridade qualitativa e quantitativa das vias metabólicas glicolíticas
em crianças poderia ser estuda na sua forma ideal através de análises das
atividades enzimáticas “in vivo” durante o exercício. Entretanto, preocupações
metodológicas e éticas têm limitado as informações sobre essas questões a
pouquíssimos estudos usando análises enzimáticas “in vitro” e a um limitado
número de sujeitos.
4.4 Fisiologia aplicada à natação competitiva
O sucesso no esporte depende de um modo geral do uso das combinações
do treinamento ideal para o completo desenvolvimento do atleta (BOMPA, 1994;
COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON, 1992).
Em um esforço para determinar qual abordagem de treinamento pode ser
mais efetiva do que outra, os treinadores muitas vezes retornam a ciência para
obter essa direção. Tal como muitos recursos utilizados pelos treinadores para
treinar seus pupilos, a ciência nem sempre produz a resposta, entretanto,
diretrizes precisas podem ser produzidas (TROUP & TRAPPE, 1994).
Pesquisas específicas em natação ao longo dos últimos anos têm sido
orientadas sobre múltiplos aspectos que relataram à fisiologia básica e aplicada,
metabolismo, bioquímica e endocrinologia (LAVOIE & MONTPETIT, 1986).
Em geral, esses trabalhos têm considerado aspectos como características físicas

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

71

específicas dos nadadores, a bioenergética em natação, a avaliação da aptidão
aeróbia em natação e alguns aspectos metabólicos e hormonais relacionados aos
nadadores.
A força do segmento superior do corpo humano, principalmente
envolvendo o tronco e os membros superiores, tem demonstrado ser um dos
fatores determinantes do sucesso nas provas de “sprint” em natação (LAVOIE &
MONTPETIT, 1986).
A potência na natação, determinada durante a natação contra a tensão de
um cabo elástico (tubo cirúrgico), demonstrou ser responsável por 86% do
rendimento de um tiro de 25m de crawl, além de existir uma forte relação
positiva entre a força do nadador e a habilidade de desenvolver potência.
Entretanto, ao aumentar as distâncias competitivas, a contribuição da força
parece diminuir (COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON, 1992).
Os autores lembram ainda que nos 100, 200 e 400m a contribuição da
força muscular cai para 74, 72 e 58%, respectivamente. Ainda assim, não é
surpresa observar que os mais bem sucedidos nadadores competitivos são muitas
vezes os mais fortes.
A habilidade para gerar força muscular máxima durante a natação é
complexa, dependendo de interações coordenadas de muitos fatores fisiológicos.
É necessário um entendimento desses fatores em seqüência para aperfeiçoar o
potencial dos nadadores e planejar um programa de treinamento para melhorar a
força (WILMORE & COSTILL, 1988).
A princípio, a força muscular usada em natação é o principal
determinante de sucesso nos eventos de 50 a 1.500m. Porém, deve-se lembrar
que a força por si só não representa nadar rápido. As forças geradas pelos
músculos devem ser efetivamente aplicadas para propelir o corpo na água. Desta
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forma, a especificidade da força é a chave do sucesso na natação (LAVOIE &
MONTPETIT, 1986).
Em segundo lugar, o recrutamento seletivo de fibras musculares lentas e
rápidas é imposto pela intensidade de cada contração. Assim, nadar a
velocidades baixas, onde a produção de força é baixa, os músculos solicitam
muito mais as fibras de contração lenta, recrutando progressivamente mais e
mais as fibras de contração rápida em velocidades mais intensas (LAVOIE &
MONTPETIT, 1986).
Para treinar ambos os tipos de fibras o nadador deverá realizar pelo
menos algum treinamento nas velocidades das provas ou próximas das mesmas.
Parece que tal treinamento é essencial no desenvolvimento dos padrões
neurológicos do recrutamento necessário para o desenvolvimento da força
máxima durante o “sprint” em natação. Isso não significa que todo treinamento
deva ser feito a velocidades altíssimas. Pois, treinar natação a um ritmo próximo
ao ritmo de prova também requer uma severa demanda de energia das fibras
musculares que são críticas ao rendimento em todos os eventos competitivos.
De acordo com COSTILL, MAGLISCHO e RICHARDSON (1992), a
composição das fibras de contração lenta e rápida dos músculos dos nadadores
não aparenta ser um fator decisivo nas competições bem sucedidas. Ainda que
atletas de elite de outros esportes, como corrida e ciclismo, possam ser
caracterizados pela porcentagem de fibras musculares lentas e rápidas, os
nadadores de velocidade e distância não diferem a esse respeito. Assim, a
composição da fibra do nadador aparenta ter pouco significado no sucesso na
competição, ainda que os estudos de recrutamento de fibras musculares e uso de
energia proveram informações importantes para o treinamento e nutrição que
ultimamente influenciaram o rendimento (COSTILL, MAGLISCHO &
RICHARDSON, 1992; WILMORE & COSTILL, 1988).
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4.4.1

Características físicas dos nadadores
A antropometria tem sido considerada como uma ponte entre a estrutura

e a função ou, em outras palavras, entre a anatomia e a fisiologia (ROSS,
MARFELL-JONES, WARD & KEER, 1983).
Existe uma preocupação com a aplicação das medidas para determinar
nos seres humanos o tamanho corporal, a forma, a proporção, a composição, a
maturação e a função de uma forma geral em relação ao crescimento, exercício,
desempenho e nutrição (MAZZA, CONSOLITO, ALÁRCON, GALASSO &
FERRETTI, 1992). Em natação, essas medidas aplicadas fornecem importantes
informações sobre os fatores antropométicos que podem contribuir com o
sucesso nessa específica modalidade esportiva.
4.4.1.1 Idade dos nadadores de nível internacional
Em média, a idade dos nadadores finalistas em Jogos Olímpicos não tem
sido muito diferente daqueles participantes de outras modalidades esportivas,
sendo 20 anos para os homens e 17 anos para as mulheres (SALVADORI, 1983).
Segundo MAZZA et al. (1992), os nadadores sul-americanos de alto
nível têm, em média, idades de 16,19 + 3,38 anos (masc.) e 15.49 + 2,07 anos
(fem.), respectivamente. Enquanto, nadadores finalistas do Campeonado SulAmericano de Natação têm, em média, 19,10 + 2,84 anos (masc.) e 17,48 + 3,42
anos de idade, respectivamente (MAZZA et al., 1992).
Apesar de haver uma tendência de diminuição desses valores no
envolvimento com a natação competitiva, nas últimas edições dos eventos mais
importantes de natação como os Jogos Olímpicos houve um aumento desses
valores médios, sendo 21,3 para os homens e 19,5 para as mulheres (CARTER &
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ACKLAND, 1994); o que tem sido confirmado recentemente nas últimas edições
dos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais.
4.4.1.2 Perfil antropométrico dos nadadores,
internacional e Jovens nadadores

Nadadores

de

nível

O perfil antropométrico dos nadadores de nível internacional evidencia
que estes são mais altos e mais pesados do que a população. Um aumento na
estatura sem um correspondente aumento da massa corporal tem sido notado
entre esses atletas.
Os nadadores mais altos são aqueles envolvidos em provas específicas e
de velocidade como os 50, 100, 200m livre e 100, 200m costas. Os nadadores
envolvidos com as provas de fundo, como a prova de 1.500m livre, em geral, são
os mais baixos. Aqueles que contam com uma maior massa muscular são os
nadadores que participam das provas de 100, 200m borboleta e 100, 200m peito
(CARTER & ACKLAND, 1994; LAVOIE & MONTPETIT, 1986).
Existem alguns fatores que podem explicar essas diferenças. A princípio,
o conhecimento proveniente da teoria da hidrodinâmica demonstra que a uma
mesma velocidade um indivíduo alto será menos requisitado em termos de força
do que uma pessoa mais baixa para se propelir na água (ORVEL, ROSS,
YANCHER & BAER, 1981).
Outro ponto relaciona-se às largadas realizadas das plataformas de saídas
(com exceção feita ás provas de nado costas), e o trajeto final com o toque dos
dedos na borda da piscina. Um sujeito mais alto cobrirá a mesma distância em
um tempo menor, e ainda, esse atleta consegue percorrer uma maior distância a
cada braçada com os seus membros do que um nadador de menor estatura
(INGEN-SCHENAU, 1981).
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Mesmo para os jovens nadadores a diferença em relação ao tamanho
corporal e a população se manifestam desde cedo (MALINA, 1982; MELESKI,
1980). Jovens nadadoras e nadadores são mais altos do que os adolescentes não
atletas, mas, são similares com relação à massa corporal (ASTRAND &
ENGLESSON, 1972; ASTRAND, ENGSTRON, ERIKSSON, KARLBERG &
NYLANDER, 1963; BAR-OR, 1975; BAR-OR, UNNITHAN & ILLESCAS,
1994; KANITZ & BAR-OR, 1974; MELESKI, 1980; PELTENBURG, 1984).
Entre nadadores de alto nível sul-americanos, os valores médios de
estatura foram 172,67 + 8,93 cm (masc.) e 165,01 + 7,09 cm (fem.),
respectivamente (MAZZA et al., 1992). Para os nadadores finalistas do
Campeonato Sul-Americano, os valores médios de estatura foram 181,26 + 6,28
cm (masc.) e 167,08 + 5,81 cm (fem.), respectivamente (MAZZA et al., 1992).
Por outro lado, entre nadadores de alto nível sul-americanos, os valores
médios de massa corporal foram 65,16 + 10,55 kg (masc.) e 57,15 + 7,70 kg
(fem.), respectivamente (MAZZA et al., 1992). Para os nadadores finalistas do
Campeonato Sul-Americano, os valores médios de massa corporal foram 73,26 +
7,10 kg (masc.) e 58,08 + 7,15 kg (fem.), respectivamente (MAZZA et al.,
1992).
4.4.1.3 Composição corporal,
Jovens nadadores

Nadadores de nível internacional e

Em média, os nadadores de nível internacional do sexo masculino
possuem entre 5 a 10% de gordura corporal, enquanto as nadadoras desse mesmo
nível possuem entre 14 a 19% de gordura corporal, quando avaliados com
densitometria (FAULKNER, 1968; NOVAK, BESTIT, MELLEROWICS &
WOODWARD, 1978; SOLOKOVAS & PARIZKOVA, 1968, 1971).
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Avaliações realizadas através do uso da somatória de seis dobras
cutâneas (triciptal, subscapular, abdominal, supraespinhal, coxa e panturrilha
medial), entre vários atletas de natação finalistas ou não do Campeonato Mundial
de Esportes Aquáticos (1991), em Perth, Austrália, participantes em várias
provas e de origens étnicas diferentes, os investigadores apenas encontraram uma
notável diferença para aqueles atletas envolvidos com provas de longa distância.
Estes atletas, tanto homens quanto mulheres, eram menores, possuíam uma
massa

muscular

similar,

a

somatória

de

seis

dobras

cutâneas

foi

significantemente mais alta, além de possuírem uma mais baixa massa muscular
e

esquelética

quando

comparados

aos

outros

grupos

de

nadadores

(DRINKWATER & MAZZA, 1992).
MALINA, MELESKI e SHOUP (1982), identificaram a gordura corporal
de nadadores em diferentes grupos etários (8-10, 11-12, 13-14 e 15-17 anos) e
comparou com seus pares do sexo feminino. Os autores verificaram que os
meninos são mais esguios que as meninas, sendo para os meninos de 13-14 anos
9,4% e 15-17 anos 8,0% de gordura corporal, enquanto que as meninas
apresentaram valores 17,6% de oito a 10 anos e 16,0% de gordura corporal de 11
anos em diante.
4.4.2

Aspectos energéticos e a natação
A natação difere em vários aspectos importantes da marcha ou da corrida.

Uma diferença óbvia consiste no dispêndio de energia para manter a flutuação ao
mesmo tempo em que está sendo gerado um movimento horizontal com a
utilização dos braços e das pernas combinados ou separadamente.
Além disso, existem forças resistivas que impedem os movimentos, as
quais devem ser superadas para um melhor deslocamento na água. A quantidade
de atrito está diretamente relacionada ao meio líquido, às dimensões, a forma e a
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velocidade do nadador; fatores que contribuem para uma eficiência mecânica
total do nadador que pode oscilar entre cinco e 9,5% para a técnica de nado crawl
(TOUSSAINT, KNOPS, DE GROOT & HOLLANDER 1990). Uma eficiência
mecânica muito mais baixa torna o custo energético para nadar uma distância
cerca de quatro vezes maior que o custo energético para correr a mesma distância
(McARDLE, KATCH & KATCH, 2003).
Em natação, aproximadamente 80% de todos os eventos dos programas
das competições são de 200m ou menos, isto é com duração de dois minutos ou
menos, portanto, o treinamento em velocidades máximas se faz necessário para
ocorrerem às devidas adaptações necessárias na utilização da energia pela via
anaeróbia (TROUP & TRAPPE, 1994).
COLANTONIO et al. (1998b), investigaram a relação entre o
comportamento das capacidades aeróbia e anaeróbia em quatro momentos
distintos de uma temporada de natação competitiva de nadadoras adolescentes,
com média de idade de 15,06 + 1,5 anos, e observaram que, de acordo com a
literatura, o seguimento de treinamento evidenciou um enfoque nos tipos de
trabalhos com predominância do metabolismo anaeróbio.
Em termos absolutos, o VO2max aumenta com a idade ocorrendo um
aumento maior nos meninos do que nas meninas, quando calculado por
kilograma pela massa corporal, o VO2max nas crianças não é mais baixo do que
nos adultos (BAR-OR, 1996).
A potência anaeróbia máxima e a endurance muscular são cruciais para
as atividades com duração menor do que um minuto (50 e 100m nado livre) e
importante para aquelas atividades entre dois a quatro minutos. A performance
anaeróbia das crianças, quando calculada por kilograma pela massa corporal é
mais baixa do que os adultos (TROUP & TRAPPE, 1994). Assim, quando
relacionada com o desempenho aeróbio, a performance anaeróbia das crianças é
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consideravelmente menos desenvolvida (BAR-OR, UNNITHAN, & ILLESCAS,
1994).
Segundo MAGLISCHO (1993), o sucesso ou o fracasso na natação
competitiva depende em grande parte da habilidade dos músculos de gerarem a
energia necessária para deslocar o corpo do nadador sobre a água. Essa energia é
aquela produzida pelos macronutrientes através da ingestão dos alimentos
(carboidratos, gorduras e proteínas).
A energia é armazenada no corpo em combinação com as seguintes
substâncias químicas: ATP, CP, carboidratos, gorduras e proteínas. Todas essas
substâncias são formadas por combinações de moléculas químicas. O ATP é a
única fonte de energia no corpo que pode ser empregada para a contração
muscular. Todos os outros agentes químicos contendo energia são utilizados para
reciclar ATP (MAUGHAN, GLEESON & GREENHAFF, 2000).
Os músculos têm quatro fontes possíveis de ATP: 1. aquele armazenado
dentro do músculo; 2. aquele gerado de outro composto de fosfato (sistema ATPCP); 3. o ATP produzido pela quebra das moléculas de glicose (sistema
glicolítico); 4. a geração de ATP com a ajuda do oxigênio (sistema oxidativo).
O metabolismo é o processo de armazenamento e liberação de energia
dos nutrientes químicos. Na TABELA 3 são apresentados os valores estimados
das contribuições das diferentes fases do metabolismo durante uma competição
de natação. Pode-se observar na referida tabela os tempos de competição para
diferentes distâncias de provas, a porcentagem estimada do metabolismo ATPCP, percentual do metabolismo anaeróbio e percentual do metabolismo aeróbio
sob a predominância da glicose e das gorduras.
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TABELA 3 – Contribuições relativas de cada fase do metabolismo energético
em diversas provas de natação (adaptado de MAGLISCHO,
1993).

Metabolismo aeróbio
Tempos de

Distâncias das

% do

% do

% do

% do

Competição

provas

metabolismo

metabolismo

metabolismo

metabolismo

ATP-CP

anaeróbio

da glicose

das gorduras

10-15s

25m

80

20

desprezível

desprezível

19-30s

50m

50

48

2

desprezível

40-60s

100m

25

65

10

desprezível

1:30-2 min

200m

10

60

25

desprezível

2-3 min

200m

10

50

40

desprezível

4-6 min

400m

5

45

50

desprezível

7-10 min

800m

5

30

60

5

10-12 min

1.000m

4

25

65

6

14-22 min

1.500m

2

20

70

8

_______________________________________________________________________________________

Esses valores mostrados na tabela acima se aplicam apenas aos nadadores
de alto nível. Essas porcentagens podem ser enganosas quando direcionadas a
nadadores masters, jovens e atletas com capacidade abaixo da média.
TROUP et al. (1992), buscaram determinar como a contribuição da
energia anaeróbia em diferentes distâncias da natação competitiva poderia variar
em função do nível de performance dos nadadores e se os ajustes no VO2 em
intensidades máximas de natação são diferentes entre nadadores de alto e baixo
nível de performance.
Baseado na performance de 200 m nado livre, os autores dividiram os
nadadores em dois grupos distintos: os de baixa performance (n=30) e os de alta
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performance (n=34). Todos nadadores completaram o teste de economia de
natação para determinação da demanda de O2 correspondente às intensidades de
trabalho para 100, 200 e 400 m de natação. Cada nadador retornou ao laboratório
em dias alternados para completar percursos de natação nas intensidades
prescritas. Durante esses percursos de natação gases expirados foram coletados
continuamente ao mesmo tempo com o VO2 acumulado determinado em
incrementos de 10 s.
O déficit de O2 foi calculado como as diferenças entre as demandas de O2
e VO2 total acumulado e usado para descrever a capacidade anaeróbia e o
percentual de contribuição de energia anaeróbia. Foram coletadas também
amostras de sangue arterializado para análises de excesso de basicidade, pH,
lactato e capacidade de tamponamento.
Os resultados sugeriram que a uma mesma intensidade relativa de
trabalho a capacidade anaeróbia varia com o nível de performance, as
contribuições de energia anaeróbia diferem com o nível de rendimento e que os
nadadores com um mais alto nível de performance ajustam o trabalho a uma taxa
mais rápida.
Na natação competitiva, o custo energético durante as provas e o
suprimento muscular é derivado dos estoques de fosfágenos, glicose e oxidação
de carboidratos. Portanto, a oxidação de gordura assume um papel negligenciável
para os eventos competitivos da natação.
Tal fato pode ser confirmado através das [La] observado após os eventos
competitivos em natação (AVLONITOU, 1996; BONIFAZI, MARTELLI,
MARUGO, SARDELLA & CARLI, 1993; MADER, HECK & HOLLMANN,
1978; MADSEN & LOHBERG, 1987; SAWKA, KNOWLTON, MILES &
CRITZ, 1979), ou durante os treinamentos de alta intensidade (BONIFAZI,
SARDELLA & LUPO, 2000; HOUSTON, WILSON, GREEN, THONSON &
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RANNEY, 1981; LA HARPE, ROSTAN, DI PRAMPERO & CERRETELLI,
1989; OLBRECHT et al., 1985; PELAYO, MUKIKA, SYDNEY & CHATARD,
1996; WAKAYOSHI et al., 1993a).
Entretanto, a oxidação da gordura é muito mais importante durante a
natação de intensidade moderada (LAVOIE, CONSINEAU, PERONNET &
PROVENCHER, 1983; OLBRECHT et al., 1985) e durante a natação de longa
duração (HARALAMBIE & SENSER, 1980; OLBRECHT et al., 1988;
VANHEEST, MAHONEY & HERR, 2004).
4.4.2.1 Custo aeróbio da natação
A quantidade de energia gasta para diferentes atividades varia em relação
à intensidade e às técnicas dos nados utilizados em natação. As medidas do uso
da energia durante a natação são usualmente estimadas pela monitoração do
consumo de oxigênio durante a natação submáxima em velocidades abaixo
daquelas utilizadas em competição.
Esses valores tipicamente ignoram os aspectos anaeróbios do exercício,
visto que a energia derivada do sistema ATP-CP e glicolítico não estão incluídas
nessas estimativas. Esse é um ponto importante já que a eficiência dos nadadores
e a energia utilizada em velocidades que requerem energia em excesso da
capacidade aeróbia podem ser bem diferentes daquelas estimadas durante a
natação submáxima (COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON, 1992).
KJENDLIE,

INGJER,

MADSEN,

STALLMAN

e

STRAY-

GUNDERSEN (2004), examinaram algumas possíveis diferenças na economia
de natação em crianças e adultos na nadar o nado crawl em situação submáxima.
Para calcular a economia de natação foram utilizadas escalas pelo tamanho
corporal utilizando a massa corporal, a superfície da área corporal e o
comprimento corporal. As crianças apresentaram um mais baixo VO2 absoluto a
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uma determinada velocidade em relação aos adultos. Quando a escala utilizada
foi o tamanho corporal, ou seja, massa corporal e /ou superfície da área corporal,
as crianças apresentaram um maior consumo de oxigênio relativo do que os
adultos.
O VO2 dividido pelo comprimento corporal não apresentou diferenças
significativas entre os dois grupos. O custo de O2 para nadar 1m a uma
velocidade de 1,00 m.s-1 foi mais baixo nas crianças do que nos adultos,
provavelmente devido ao mais baixo atrito observado nas crianças.
Os autores concluíram que ao utilizar a escala pela área da superfície
corporal ou massa corporal as crianças são menos econômicas do que os adultos,
ao utilizar a escala pelo comprimento corporal as crianças são igualmente
econômicas e quando se considera o custo energético por metro e VO2 absoluto
as crianças são mais econômicas do que os adultos.
4.4.2.2 Influência dos quatro nados da natação
Antes do surgimento do “swimming flume”, o tanque utilizado para
avaliações fisiológicas e biomecânicas para a natação, os trabalhos realizados
com testes de VO2 foram limitados apenas ao nado crawl e nado peito. Mais
adiante, os trabalhos subseqüentes mostraram grandes diferenças entre desses
valores para os quatro nados (ASTRAND & EGLESSON, 1972; COSTILL,
1966; COSTILL, KOVALESKI, PORTER, KIRWAN, FILDING & KING,
1985; COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON, 1992; HOLMER, 1972,
1974; HOLMER & ASTRAND, 1972; MAGEL & FAULKNER, 1967).
A TABELA 4 abaixo mostra uma estimativa da energia aeróbia gasta
para cada técnica de nado em uma velocidade relativamente baixa (1 m.s-1). A
natação envolve movimentos contra a resistência da água e isso pode variar
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consideravelmente com a massa corporal, idade, sexo e habilidade técnica
(eficiência) do nadador.

TABELA 4 – Consumo de oxigênio (VO2) e freqüência cardíaca (FC) de
nadadores universitários realizando cada técnica de nado a uma
mesma

velocidade

(COSTILL,

MAGLISCHO

&

RICHARDSON, 1992).

Velocidade

VO2

(m.s-1)

(l.min-1)

FC
(bpm-1)

Técnica de nado
____________________________________________________________________________
Crawl

1,0

1,83

125

Costas

1,0

2,42

138

Borboleta

1,0

2,85

150

Peito

1,0

3,42

162

A destreza para realizar algum exercício habilidoso resulta na reduzida
demanda de energia. A energia gasta durantes a natação é utilizada, em parte,
para pagar o custo de manter o corpo sobre a superfície da água e gerar a força
requerida para vencer a resistência da água ao movimento.
A energia necessária para nadar é dependente do tamanho corporal e
flutuação. A efetiva aplicação da força contra a água é a maior determinante de
economia nessa atividade.
Os nadadores de elite nadam com um determinado tipo de braçada, para
uma velocidade específica, com um VO2 mais baixo (maior economia) que os
nadadores relativamente destreinados ou amadores. Os nadadores altamente
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experientes utilizam maior quantidade de energia que eles geram por braçada
para superar as forças de atrito (resistência dinâmica).
Conseqüentemente, eles percorrem maior distância por braçada que os
nadadores menos experientes, que desperdiçam uma quantidade considerável de
energia de maneira ineficaz para se movimentar na água (TOUSSAINT &
HOLLANDER, 1994).
Em um estudo dos anos setenta, HOLMER (1972) comparou os níveis de
VO2 e as velocidades de nado peito, crawl e costas em três diferentes níveis de
capacidade de nadar. A amostra contou com dois grupos de sujeitos sendo grupo
A e B. No grupo A havia três categorias de nadadores: 1. nadadores amadores
que não participava de treinamento de natação; 2. nadadores suecos treinados de
nível nacional que treinavam regularmente uma vez por dia e 3. nadadores
suecos de nível internacional que treinavam duas vezes por dia, diariamente.
A uma dada velocidade de natação os nadadores treinados estavam aptos
a nadar com um mais baixo VO2 do que aqueles não treinados. Em um dado VO2
os nadadores treinados também nadaram a uma velocidade mais rápida do que os
não treinados.
Neste mesmo estudo, o autor verificou que o nado crawl se mostrou a
mais econômica técnica de nado da natação competitiva, seguida pela técnica de
costas e peito. Com exceção do nado peito, o nadador de nível internacional
evidenciou, para uma determinada velocidade, um VO2 mais baixo que os seus
congêneres treinados e destreinados.
Os eventos da natação competitiva são compostos por duas técnicas de
nado praticadas com movimentos simultâneos e simétricos (borboleta e peito) e
duas técnicas de nado praticadas com movimentos alternados e assimétricos
(crawl e costas).
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De acordo com HOLMER (1974), o nado crawl é o mais econômico das
técnicas de nado, requisitando 71% da energia gasta para nadar peito a uma
mesma velocidade. O nado costas se encontra, provavelmente, muito próximo ao
nado crawl em termos de economia fisiológica, entretanto levemente acima dos
valores médios encontrados para o nado crawl. Enquanto o nado borboleta
apresenta valores próximos ao nado peito, porém os valores médios de VO2
encontrados para o nado borboleta se mostraram superiores ao nado peito.
TOUSSAINT e HOLLANDER (1994) observaram que em virtude das
grandes acelerações e desacelerações características dos ciclos das braçadas do
nado borboleta e peito a energia gasta para ambos é quase o dobro daquela
necessária para nadar crawl e costas nas mesmas velocidades.
4.4.2.3 Diferenças de gênero no custo energético da natação
O custo aeróbio do nado crawl tem sido mostrado ser significantemente
mais alto para os homens do que para as mulheres em experiências de
treinamento similares (DI PRAMPERO, PENDERGAST, WILSON & RENNIE,
1974; PENDERGAST, DI PRAMPERO, CRAIG, WILSON & RENNIE, 1977).
Essas diferenças têm sido atribuídas ao maior tamanho corporal que
reflete em um atrito corporal também maior, a densidade corporal que costuma
ser menor no corpo da mulher em relação ao do homem e facilita a flutuação
para as mulheres e um maior torque do centro de volume encontrado nos
nadadores homens quando comparados com as nadadoras (GAGNON &
MONTPETIT, 1981).
Em um trabalho conduzido por MONTPETIT, LAVOIE e CAZORLA,
(1983), os investigadores observaram uma diferença significativa em 68
nadadoras e nadadores entre o custo efetivo (l.min-1) do nado crawl em algumas
velocidades avaliadas. Através da utilização de equações de regressão para o
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nado crawl, sexo e nível de habilidade os pesquisadores perceberam um maior
aumento do VO2 em l.min-1 equivalente ao aumento da velocidade de nado para
os homens do que para as mulheres.
Foi observado também que os nadadores juniores nadavam mais
economicamente do que aqueles considerados de elite, principalmente as
nadadoras. Isso pode ser explicado pelo fato que a maior parte do custo para
nadar crawl é influenciada pelo atrito e pelo peso na água os quais são menores
para os nadadores juniores, o que não quer dizer que a proficiência desses
nadadores seja maior do que dos nadadores de elite.
4.4.3

Contribuição relativa do arrasto e gravidade para o custo da natação
O arrasto é o termo usado para identificar a resistência em relação aos

movimentos dos nadadores para com a água, ou, em outras palavras, é a força
que se opõe ao movimento de um objeto (MAGLISCHO, 2003).
Assim como o ar, a água é considerada um semisólido. Entretanto, a água
é mil vezes mais densa do que o ar, o que proporciona uma considerável
reistência aos movimentos natatórios quando o atleta se desloca no ambiente
aquático.
MAGLISCHO (2003) define dois tipos de arrasto, isto é, as forças de
arrasto que seguram os nadadores, também denominado arrasto resistivo e as
forças de arrasto que aceleram os nadadores para frente denominado arrasto
propulsivo.
4.4.3.1 Considerações teóricas
De acordo com os princípios da mecânica dos fluídos quando um corpo
submerge a força de flutuação (empuxo) age no plano vertical para cima através
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de um ponto do volume do fluido deslocado, que é conhecido como centro de
flutuação ou centro de volume (CV). Assim, o CV é o ponto em torno do qual o
volume de um corpo é igualmente distribuído em todas as direções (HALL,
1993).
Um nadador quando submerso na água está instável no sentido rotacional
por causa da força de flutuação e o peso corporal produzirem u, torque. Para se
tornar estável o centro de gravidade (CG), o ponto de aplicação da força peso
que corresponda ao CG do corpo todo, e o CV devem estar alinhados e nesse
caso o corpo assume a posição vertical.
Quando um nadador está nadando na posição horizontal, o corpo tende a
fazer rotação com a aceleração angular a qual é diretamente proporcional ao
torque. Com o aumento da rotação sobre o eixo transverso um maior ângulo de
ataque ocorre e com isso a resistência também aumenta. O ângulo de ataque,
formado pela extensão do corpo na posição horizontal, varia entre os seres
humanos o que implica na geração de forças corretas para empurrar o corpo para
trás o que levará ao deslocamento na água. Em velocidades mais baixas as
correções dinâmicas são mais freqüentes do que em altas velocidades.
Esse efeito rotacional pode ser compensado através de alguns fatores
como um efetivo batimento de pernas e o componente da força de sustentação da
água no corpo utilizando ângulos corretos para a velocidade relativa, o que leva a
um aumento do gasto energético.
Teoricamente então, o gasto energético em natação pode ser dividido em
dois componentes: 1. o custo da manutenção da posição horizontal, relacionado
ao combate do efeito rotacional e 2. o custo do movimento translacional que se
refere a vencer o atrito (PENDERGAST, DI PRAMPERO, CRAIG & RENNIE
1978).
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4.4.3.2 Contribuição da gravidade e transferência de movimento no custo
total
Estudos nessa área mostraram que a uma dada velocidade de nado de
peito grande parte da energia gasta (70%) se deve ao fato de manutenção do
corpo na posição horizontal, e que ainda, o aumento da energia gasta aumenta de
acordo com o aumento da velocidade de nado (ASMUSSEN & HOHWÜCHRISTENSEN, 1973).
Para o nado crawl, observações indicaram um aumento linear do gasto
energético para vencer o atrito em velocidades acima de 1,26 m/s
(MONTPETIT, 1982a, 1982b). O autor identificou também que o custo para
superar o atrito aumenta com o aumento da velocidade de nado, enquanto o custo
de oposição à força da gravidade diminui. Isto é, se um nadador se desloca a 1,0
m/s o custo é igualmente proporcional para os dois componentes, entretanto, a
uma velocidade de 1,2 m/s o custo de superação do atrito representa 80% do
custo total.
4.4.4

Avaliação da aptidão aeróbia em natação
Apesar dos atuais avanços tecnológicos, o custo de uma avaliação do

VO2max em natação é muito alto e de pouco acesso para a maioria dos atletas. Nos
grandes centros de pesquisa e treinamento de países desenvolvidos é possível
encontrar um ergômetro apropriado para nadadores, isto é, um aquaergômetro ou
piscina ergométrica, conhecida internacionalmente como “swimming flume”.
A potência aeróbia máxima é amplamente utilizada como critério de
avaliação da aptidão aeróbia em esporte, apesar desse critério não ser apenas útil
para avaliar o componente aeróbio em uma programação de treinamento como
também para prescrever as intensidades de treinamento.
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Em natação, a grande dificuldade no passado era atender ao princípio da
especificidade. Essas avaliações devem ser conduzidas da forma mais próxima
da realidade do esporte praticado pelo atleta. Portanto, o ergômetro deve
propiciar essa semelhança requerida, além do próprio equipamento de análise de
gases o qual deve ser de tal forma a proporcionar o menor efeito que possa
interferir no gesto esportivo do avaliado.
4.4.4.1 Teste direto máximo em natação
COSTILL, MAGLISCHO e RICHARDSON (1992), citam como o
primeiro estudo de consumo de oxigênio em natação um trabalho realizado por
Dubois-Reynolds em 1905. Anos mais tarde, KARPOVICH e MILLMAN
(1944) tentaram quantificar a relação entre a velocidade de natação e a energia
gasta onde os nadadores mantinham respirações durante nados experimentais e
após os esforços realizando respirações na bolsa de Douglas. Os pesquisadores
coletaram o ar expirado por 20-40 min após a natação a uma dada velocidade e
calcularam o chamado débito de oxigênio. O VO2 em excesso em relação ao
nível de repouso foi julgado ser o custo de oxigênio da natação.
Os dados foram obtidos utilizando o nado crawl, costas, borboleta e
peito. Atualmente, sabe-se que esse procedimento é falho porque o VO2 pósexercício é elevado além do déficit de oxigênio ocorrido durante o exercício
(REILLY, 1990).
Provavelmente, o primeiro trabalho realizado que se tem registro
propondo a avaliação sistemática do VO2max em nadadores foi conduzido pelos
pioneiros ASTRAND e SALTIN (1961). Eles usaram o nado peito em piscina
carregando ao lado da borda da mesma uma bolsa coletora de gases.
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Posteriormente, ASTRAND et al. (1963) utilizaram a mesma técnica para avaliar
o VO2max nas quatro técnicas de nado.
MOSTERD e JONGBLOED (1964) utilizaram uma forma de avaliar essa
variável denominada natação estática ou “nadando no mesmo lugar” a qual
desafiava a comunidade aquática quando comparada com a natação normal em
piscina. Esses autores observaram que os nadadores realizavam os mesmos
movimentos em ambos os casos, porém na natação normal eles empurravam seus
corpos para frente, enquanto na natação estática eles apenas empurravam a água
para trás.
Como havia um questionamento sobre a confiabilidade das técnicas
antecedentes empregadas, COSTILL (1966) propôs um novo aparato para avaliar
a aptidão aeróbia dos nadadores com a técnica baseada na natação atada. Esse
ergômetro, no qual o nadador permanecia conectado a um sistema de polias com
pesos, primeiramente foi usado para o batimento de pernas com prancha onde o
mesmo mantinha o corpo estendido com a prancha a sua frente.
Em estudo posterior, MAGEL e FAULKNER (1967) compararam os
valores de VO2max utilizando a técnica de natação atada com a natação livre em
nadadores universitários americanos de alto nível. Os autores encontraram um
coeficiente de correlação alto entre as duas formas de avaliação (r=0,90).
Contudo, outros estudos mostraram alguns vieses relacionados à técnica
de natação atada como as diferenças de posição do corpo e a hidrodinâmica
(HOLMER, LUNDIN & ERIKSSON, 1974); a posição oblíqua assumida pelo
nadador com a aplicação de cargas pesadas trazendo dificuldades ao nadador em
encontrar suporte no fluxo turbulento (CAZORLA, MONTPETIT, FOUILLOT
& CERVETTI, 1982); as forças de atrito na natação atada são pelo menos o
dobro do que aquelas encontradas na natação livre (JENSEN & TIHANY, 1978);
apesar de outros estudos encontraram valores comparáveis àqueles medidos na
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natação livre (LE PERE & PORTER, 1975) e/ou na piscina ergométrica ou
“swimming flume” (BONEN, WILSON, YARKONY & BELCASTRO, 1980).
A técnica de avaliação em piscina convencional tem sido usada por
vários investigadores para avaliar o custo energético (ANDERSEN, 1960;
KLISSOURAS, 1968) e o VO2max em natação (CAZORLA et al., 1982;
LAVOIE, TAYLOR & MONTPETIT, 1981; McARDLE, GLASER & MAGEL,
1971).
Nessas avaliações a bolsa de coleta de gases é conduzida pelo avaliador
seguindo o nadador ao longo da borda da piscina. Foram criados diversos
protocolos a serem utilizados nos testes os quais variam de trabalho para
trabalho. A principal desvantagem do uso desse tipo de teste em natação é o
próprio equipamento como a máscara / válvula ligada a um tubo (espaço morto
aumentado) e toda a parafernália que acaba trazendo um desconforto para o
nadador que enfrenta alguma dificuldade para se deslocar adequadamente.
Outro problema encontrado com essa abordagem está relacionado às
interrupções realizadas em função da distância percorrida na piscina, seja 25 ou
50 m, o que dificulta ao nadador encontrar um estado estável de natação, já que
ele não pode realizar as viradas da mesma forma como é feita em uma prova de
natação devido ao equipamento atrelado ao mesmo. Um outro aspecto a ser
discutido está associado ao controle da velocidade do nadador que é dificultada.
Tal fato pode ser atenuado se for utilizado um sistema de ritmo através de uma
plataforma de luzes ascendendo e apagando ao logo da lateral da piscina, porém
mesmo assim, o ritmo é interrompido pelas viradas a cada 25 ou 50 m (REILLY,
1990).
Em natação, outra forma na qual o VO2max pode ser obtido é através da
utilização da piscina ergométrica ou “swimming flume”. Nesse equipamento a
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água circula especialmente disposta onde o nadador pode nadar no mesmo lugar
e em várias velocidades.
Em comunicação especial dos anos setenta, ASTRAND e ENGLESSON
(1972), descreveram tecnicamente o “swimming flume”. Em um tanque, a água
pode circular em um espaço de 2,5 m de largura e 1,2 m de profundidade vertical
em curva formando um “looping” sobre dois planos, As bombas são de 1,2 m de
diâmetro e cada uma delas pode bombear mais de 180.000 litros de água por
minuto. O ângulo das calhas propulsoras atreladas às bombas pode variar com
um simples botão de controle, alimentado por um dispositivo eletrônico. Os
motores eletrônicos têm uma potência de 40 hp, assim a velocidade da água
através do retorno pode variar de zero a mais de 2,0 m/s com precisão de 0,02
m/s. A mais alta velocidade corresponde a prova de natação 100 m em 50 s.
A área do tanque de teste, em sua parte mais alta e curva, formam um
canal de 4 m de comprimento. Em virtude das curvaturas das calhas guiadas
encontradas nas extremidades do tanque de teste, o fluxo pode ser mantido de
forma quase laminar e essencialmente homogêneo na parte central do canal onde
o sujeito está nadando. Entretanto, as variações na velocidade do volume de água
que, normalmente, afetam o nadador são menos que cerca de 5%.
O conteúdo total de água do tanque é de 38.000 litros. Este é conectado a
um sistema de limpeza de uma piscina em separado. A temperatura da água pode
variar de +10° C a mais de 40° C. A segurança está garantida por uma rede
fixada no final do canal de teste, alem de uma parada de emergência acionada
por uma caixa controle.
Em um dos lados do tanque existe um visor de vidro como segurança de
2,5 x 1,5 m para observações, para tirar fotos e filmagens subaquáticas do
nadador. As dimensões gerais na área externa do “swimming flume” são: 7,3 m
de comprimento, 3,1 de largura e 3,3 m de altura.
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Os autores mencionam que as aplicações desse equipamento são, em
especial, designadas à pesquisa em fisiologia, cinesiologia, treinamento,
instrução e terapia. Com o uso do mesmo, é possível medir o VO2, a ventilação
pulmonar e freqüência cardíaca em nadadores de vários padrões acima dos
recordistas mundiais nadando diferentes velocidades e estilos.
O uso desse equipamento ficou principalmente conhecido através de
HOLMER (1974), o qual também mostrou a utilidade do mesmo para o estudo
das respostas hemodinâmicas e metabólicas em natação, apesar de haverem
algumas

limitações

quanto à

acessibilidade

(HOLMER,

LUNDIN

&

ERIKSSON, 1974).
Seja qual for uma das três formas de avaliar em natação esta apresenta
certas particularidades e costumam produzir resultados similares em condições
experimentais, estado de treinamento e nível do nadador.
Em geral, o VO2max na natação para nadadores não treinados tem sido
reportado como mais baixo do que os valores encontrados para corrida (-19%) e
ciclismo (-7,5%), aproximadamente (ASTRAND & SALTIN, 1961; ASTRAND
et al., 1963; DIXON & FAULKNER, 1971; HOLMER, 1972; MAGEL &
FAULKNER, 1967; McARDLE, GLASER & MAGEL, 1971).
Em nadadores de elite o VO2max tem se mostrado 6,7% mais baixo do que
na corrida e aproximadamente igual ao ciclismo (HOLMER, LUNDIN &
ERIKSSON, 1974). Tais diferenças têm sido atribuídas à redução da atividade da
massa muscular durante a natação (HOLMER, LUNDIN & ERIKSSON, 1974)
ou a adaptação local nos músculos esqueléticos treinados (MAGEL et al., 1975;
McARDLE, MAGEL, DE LUCA, TOMER & CHASE, 1978; NYGAARD &
NIELSEN, 1978).
DAL MONTE e FAINA (1999) lembram que em natação ocorrem
algumas manifestações orgânicas específicas dessa prática esportiva. A redução
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da freqüência cardíaca máxima (FCmax) parece ser justificada pelo efeito
bradicárdico do meio aquático e da posição horizontal que favorece o retorno
venoso ao coração promovendo a diminuição da FC e aumento do volume
sistólico. Além dos valores de VO2max menores encontrados, a variação da
ventilação máxima também ocorre (-18%), o que leva a suposição que em
natação os pulmões possuem uma capacidade maior de extração de oxigênio
devido a uma melhor relação ventilação / perfusão, a qual parece ser justificada
por uma maior homogeneidade tanto da circulação quanto da ventilação
pulmonar ocasionada pela típica posição horizontal da natação que determina
uma maior proporção de sangue oxigenado.
Atualmente, alguns países desenvolvidos possuem centros de pesquisa e
treinamento onde é possível a realização de testes dessa natureza utilizando o
“swimming flume” como na Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Itália, Inglaterra,
França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, entre outros.
No Centro Olímpico de Treinamento Americano, em Colorado Springs
nos EUA, por exemplo, está instalado o “International Center for Aquatic
Research”, órgão de pesquisa ligado ao Comitê Olímpico Americano, o qual foi
orçado em US$ 1,2 milhões e conta um aquaergômetro construído dentro de uma
câmara hiperbárica onde é possível realizar várias simulações ambientais como
variação de temperatura da água, do ar, simulação da variação de pressão
atmosférica (até 6.000 m de altitude), controle da velocidade de natação (0 a 2,5
m/s), etc. Esse local conta ainda com um laboratório de bioquímica e
equipamentos para avaliações biomecânicas como filmagens subaquáticas
tridimensionais (TROUP, 1992).
O Brasil não conta com nenhum tipo de aquaergômetro semelhante para
a avaliação do VO2max em um atleta de natação realizando os movimentos
específicos da sua modalidade. Recentemente, poucos equipamentos portáteis de
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coleta de gases chegaram no Brasil, como o K4 B2 da empresa italiana
COSMED , que quando conectado a um conjunto de acessórios denominado
“Aquatrainer” (snorkel, válvula respiratória, tubo prolongador inspiratório e
expiratório, clipe de nariz, suporte para os tubos prolongadores, invólucro
protetor para o ergoespirômetro, etc), tem possibilitado esse tipo de avaliação em
piscina convencional.
Estudos iniciais demonstraram a influência desses equipamentos quando
utilizados em uma piscina convencional. A válvula respiratória teve uma baixa
resistência para o fluxo de ar (29 Pa a um fluxo de 8 l.s-1), e um espaço morto
pequeno (30 ml). A medida do atrito corporal total durante a natação enquanto o
uso do equipamento respiratório não demonstrou uma diferença significativa
quando comparada com a natação sem o equipamento; os autores concluíram que
o desenho da válvula respiratória é ideal, válida e confiável para medidas do
consumo de oxigênio durante a natação (TOUSSAINT, MEULEMANS, DE
GROOT, HOLLANDER, SCHREARS & VERVOON, 1987).
Estudos posteriores similares utilizando o K4 B2 e o Aquatrainer da
COSMED mostraram um alto coeficiente de correlação entre testes realizados
na piscina convencional e em laboratório (KESKINEN, 2000, 2002;
RODRIGUEZ, 2000, 2002).
Mesmo assim, outros ergômetros que envolvam uma grande massa
muscular, como a esteira rolante, normalmente são utilizados para a avaliação do
VO2max quando a amostra envolve avaliados atletas e não atletas de natação.
4.5

Treinamento desportivo
Desde a antiguidade o treinamento físico vem sendo praticado, estudado,

aprimorado e, assim, evoluído devido ao interesse de pesquisadores em
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investigar os efeitos agudos e crônicos causados pela prática sistemática dos
exercícios físicos e das atividades esportivas.
O treinamento físico é uma repetição sistemática de movimentos que
produzem reflexos da adaptação morfológica e funcional, com o objetivo de
aumentar o rendimento num determinado espaço de tempo (BARBANTI, 1996).
O treinamento é um processo pedagógico complexo, com muios aspectos
variados que tem uma forma específica de organização que converten-no em
uma ação sistemática, complexa e global, sobre a personalidade e o estado físico
do sujeito.
Por sua natureza, o treinamento é uma atividade motora específica,
sistemática, dirigida à formação e educação completa do atleta que envolve:
aquisição de múltiplos e variados conhecimentos especiais de habilidade motora
e capacidade esportiva; aumento da capacidade condicional de rendimento do
organismo; e controle da técnica desportiva e da forma de comportar-se em uma
competição (VERJOSHANSKI, 1990).
4.5.1

Treinamento de endurance em natação
O termo endurance tem sua origem no idioma francês e possui o

significado de capacidade de resistir. WILKE e MADSEN (1993) definem o
termo endurance como resistência à fadiga sob o estresse físico. Tal fato é
limitado, principalmente, por dois fatores: a) um fator central, associado com a
eficiência do sistema cardiovascular e respiratório; b) um fator local, relacionado
à eficiência das células musculares individuais.
Os americanos ligados ao treinamento esportivo utilizam muito esse
termo referindo-se à resistência. Em geral, a finalidade desse tipo de treinamento
consiste em melhorar a aptidão aeróbia.
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Para o nadador, o treinamento aeróbio busca fundamentalmente aumentar
o VO2max, a capacidade aeróbia (limiares) e estabelecer uma base aeróbia que
acaelera a recuperação do trabalho, facilitando o treinamento anaeróbio
(NAVARRO, ARELLANO, CARNER & GONZALEZ, 1990; NAVARRO,
FEAL & FONTOIRA, 2001).
4.5.2

Bases teóricas do treinamento de natação na infância e adolescência
As atividades físicas tais como na aprendizagem e técnica dos

movimentos esportivos estão associados com os processos intelectuais e
emocionais do praticante. Por essa razão, no treinamento dos esportes apesar da
predominante natureza física da atividade, a atenção também tem que ser dada
aos efeitos nas áreas intelectuais e emocionais. Além disso, no treinamento a
longo prazo deve ser incluído algum tipo de treinamento dos componentes
intelectuais, emocionais e de atitude mental como um pré-requisito para a
performance (WILKE & MADSEN, 1993).
Durante um programa a longo prazo, o volume total de treinamento
aumenta a cada ano. Segundo MATVEYVE e MOLTSINIKOLOV (1979), o
treinamento especializado de um esporte específico aumenta 100% do primeiro
ao terceiro ano de treinamento. Isso é possível desde que um aumento no volume
de treinamento possa ser alcançado com um limitado número de métodos e
formas de treinos usados como ocorre com a natação.
O treinamento de natação, baseado em apenas um limitado número de
métodos e formas, inevitavelmente resulta em medidas de treinamentos especiais
sendo empregadas em idade muito precoce (WILKE & MADSEN, 1993).
Admite-se que aplicações de medidas de treinos especiais durante os anos
iniciais de treinamento possam produzir um considerável sucesso, desde que as
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demandas de exercícios produzam estímulos pouco comuns ao organismo das
crianças e jovens e estimulem grandes adaptações. Entretanto, quando os
métodos e formas de treinamento das cargas são reduzidos e específicos, reservas
do potencial psico-físico são prematuramnte exauridas (WILKE & MADSEN,
1993).
Pelo menos durante o período de infância e puberdade deve ser evitada a
prática de repetidos estresses freqüentes que envolvem exclusivamente partes
individuais do corpo, órgãos ou funções. Para os autores acima citados, exercícos
físicos básicos variados e instruções esportivas são requeridas como uma base
para o desenvolvimento de boas performances em um esporte ou disciplina, já
que o jovem organismo necessita de estímulos variados de crescimento, os quais
o desenvolvimento máximo de vários fatores físicos determina a possível
performance.
A habilidade motora básica de uma criança pode se estabelecer próxima
dos 12 anos de idade e isso não é um problema em muitos esportes ou principais
movimentos (MALINA & BOUCHARD, 2002). Entretanto, não é possível,
usando métodos científicos confiáveis, prever a atitude específica de uma criança
para um esporte, para uma técnica de nado ou ainda para uma distância
específica de uma prova de natação (WILKE & MADSEN, 1993).
A

prioridade

deve

ser

enfocada

na

instrução

técnica

e

no

desenvolvimento da coordenação nesse estágio básico da natação. Em geral, se
antes dos 12 anos de idade a criança aprendeu a técnica do nado crawl como a
posição específica do corpo e o tempo relacionado aos padrões de movimentos
de braços e pernas, os mesmos padrões não serão aplicados mais quando ela
crescer, visto que a alavanca de força e as condições de peso terão mudao
aprecialvelmente (WILKE & MADSEN, 1993).
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Durante a puberdade as pernas alcançam o comprimento final, embora o
comprimento dos braços e, em especial, a largura dos ombros segue crescendo
até

mais

tarde

(MALINA &

BOUCHARD,

2002).

Esse

fenômeno,

freqüentemente, conduz a uma falsa conclusão que a criança a qual é talentosa
para um determinado esporte ou um(a) talentoso(a) nadador(ra) tem um
excepcional dom para ser um nadador do nado peito (WILKE & MADSEN,
1993).
Conseqüentemente, a principal preocupação quando treinando os
aspectos motores do esporte e uma grande parte do treinamento básico de
natação é a aprendizagem dos quatro nados competitivos e a consolidação destes
pela freqüente e correta rotina.
WILKE e MADSEN (1993) citam que se o programa de treinamento é
planejado levando em conta os interesses dos nadadores infanto-juvenis, com
uma visão para a maior possibilidade de sucesso e que este deve ser designado a
fazer uso dessas ondas de crescimento físico natural. Dessa forma, os autores
consideram três aspectos como importantes para a condução do treinamento de
crianças e jovens:
1.

As demandas nos jovens ocorrem na ordem fornecida pela
natureza da mesma forma que o crescimento. Essas cargas
resultariam em uma melhora sólida a longo prazo na
performance e evitaria desenvolvimentos adversos em relação
à saúde física e mental;

2.

Em vista de uma rápida efetividade de medidas para a
aprendizagem, com as práticas e treinamentos de habilidades
motoras não se deve dedicar muito tempo além daquele que é
absolutamente necessário. Os outros setores da vida de um
nadador, tais como escolar e treinamento profissional, vida
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familiar, relacionamentos, transações com pessoas fora do
esporte, satisfações intelectuais e musicais, não podem ser
completamente sacrificados pela falta de tempo.
3.

O sucesso demonstrável dos esforços de treinamento permite
aos nadadores jovens sentir, por eles mesmos, que uma
abordagem bem planejada e comprometida alcança as metas. A
autoconfiança geral aumenta como a crença das suas própprias
capacidades.

Em geral, aqueles nadadores jovens que foram submetidos a pesadas
cargas de treinamento precocemente obtiveram acelerada melhora em seus
resultados e conseqüentemente um rápido sucesso nas competições. Porém, esse
passageiro nível de performance representará uma futura falha para atingir todo o
potencial na fase adulta, além de significar uma fase curta no período de alta
performance e, ainda, o encurtamento da carreira do nadador (BLEY, 1977).
As crianças crescem rapidamente durante seus anos de pré-adolescência,
contudo, sua velocidade de crescimento acelera ainda mais nitidamente durante a
puberdade (MALINA & BOUCHARD, 2002). Habitualmente, as meninas
atingem a puberdade entre 11 e 13 anos e os meninos vivenciam tal fato um
pouco mais tarde, entre 13 e 15 anos de idade (BAR-OR, 1996; BROOKS &
FAHEY, 1984; MALINA & BOUCHARD, 2002; ROWLAND, 1996).
Algumas crianças amadurecem mais cedo que outras e essa precocidade
pode trazer uma vantagem perante as outras temporariamente. Porém, essa
vantagem temporária desaparece após a puberdade (ROWLAND, 1996). Em
geral, os meninos que amadurecem mais cedo tendem ser mais baixos e mais
musculosos na maturidade. Enquanto, as meninas tendem ser mais baixas e com
menos musculatura na parte superior do corpo. Esses fatores para ambos
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poderiam ser prejudiciais para o desempenho na maturidade (BROOKS &
FAHEY, 1984).
Em média, os indivíduos que amadurecem mais tarde excedem o
desempenho nas mensurações de potência muscular (BEUNEN & MALINA,
1988); capacidade anaeróbia (PATERSON & CUNNINGHAM, 1985); e
endurance aeróbia (KEMPER et al., 1986).
4.5.2.1 Treinamento aeróbio básico de natação
De acordo com MAGLISCHO (1993), as crianças são capazes de treinar
por tanto tempo e com tanto esforço quanto os adultos. De fato, a criança pode
estar mais bem preparada para esse treinamento, caso seja mantido um ritmo que
esteja relacionado à sua capacidade. Elas são capazes de fornecer oxigênio para o
corpo tanto quanto os adultos e podem treinar mais próximo de velocidades
máximas sem cansar.
O único ponto negativo do treinamento de endurance para os grupos
infanto-juvenis é que as crianças não nadam de forma tão econômica quanto os
adultos, pois elas cansam mais cedo quando tentam nadar no mesmo nível de
esforço absoluto que um nadador mais velho (MAGLISCHO, 1993).
A metragem de treinamento de endurance deve ser adaptada de acordo
com a capacidade dos nadadores por faixa etária, desde que estes estejam
treinando regularmente por pelo menos um ou dois anos. Esse tipo de natação de
endurance básica deve ser realizada em sua maior parte por exercícios de técnica
de nado e exercícios de braços e pernas (MAGLISCHO, 1993).
O volume de treinamento assim como a intensidade deve contar com um
incremento gradual com o decorrer dos anos de treinamento entre o período que
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vai, normalmente, dos sete-oito anos aos 13-14 anos de idade (WILKE &
MADSEN, 1993).
O monitoramento do treinamento pode ser realizado através do controle
da FC, que em crianças tem um comportamento mais elevado do que em adultos;
através de valores de lactato sangüíneo, os quais em crianças pré-púberes e
púberes apresentam valores mais baixos em relação a um mesmo nível de
esforço comparado a um adulto (WILLIAMS & ARMSTRONG, 1991b;
WILLIAMS, ARMSTRONG & KIRBY, 1990); ou ainda através de testes e
séries controles não invasivos como para determinação da velocidade de limiar
anaeróbio através do teste de 30 minutos ou T30 (OLBRECHT et al., 1985).
As crianças são treináveis como os adultos desde que o programa de
treinamento destinado a elas seja adequado com as suas reais necessidades. Há
evidências na literatura de que as crianças quando treinam melhoram o nível do
VO2max entre sete e 26% (ROWLAND, 1985), ou mesmo o limiar anaeróbio
entre cinco a 25% (TANAKA & SHINDO, 1985).
4.5.2.2 Periodização do treinamento na infância e adolescência
De acordo com WILKE e MADSEN (1993), a duração dos vários ciclos
depende das exigências e condições do esporte envolvido. De acordo com a
filosofia do treinamento a longo prazo, nos anos iniciais de treinamento é
recomendável que o treinamento anual seja dividido em até três macrociclos (1014 semanas), cada macrociclo dividido em dois mesociclos (cinco-seis semanas),
cada mesociclo dividido em seis microciclos (cinco-seis sessões).
Tanto os microciclos, mesociclos quanto os macrociclos possuem uma
variação da carga total em forma de onda e/ou degraus, ou seja, ocorrem
alternâncias entre fases de recuperação com cargas mais baixas e períodos com
cargas mais altas, o que também é observado quando da aplicação dos níveis de
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intensidade. Essa configuração evidencia que os picos de volume são
acompanhados de declínios dos níveis de intensidade (WILKE & MADSEN,
1993).
A teoria do treino não desvendou ainda um modelo teórico de
enquadramento da carga nos diferentes estágios de preparação dos mais jovens
(MARQUES & OLIVEIRA, 2001). A intervenção dos treinadores tem sido, no
essencial, suportada por alguns princípios e orientações normativas. Como
orientação fundamental, todos os componentes de carga (volume, freqüência,
densidade e intensidade) devem aumentar gradualmente com a idade de
preparação, de acordo com os princípios do aumento sistemático de carga e
individualidade. Como orientação complementar, no aumento dos componentes
de carga a primazia deve ser dada ao volume, o que significa que no controle da
dinâmica de carga a quantidade deve crescer mais rapidamente do que a
intensidade (MARQUES & OLIVEIRA, 2001).
4.5.2.3 Treinamento a longo prazo
A prática esportiva mundial tem demonstrado de modo cada vez mais
claro que o desempenho esportivo para o alto nível de rendimento só pode ser
alcançado quando fundamentos necessários para o mesmo são desenvolvidos na
infância e juventude, o que pressupõe um planejamento sistemático de um
processo de treinamento a longo prazo (WEINECK, 1999).
De acordo com a literatura, esse tipo de treinamento desenvolvido com
essa abordagem tem duração de seis a 10 anos, conforme a modalidade esportiva,
e se fundamenta num processo de treinamento a longo prazo normalmente
dividido em três níveis: 1. formação básica; 2. treinamento específico e 3.
treinamento de alto nível (BÖHME, 2000; BOMPA, 1994; WEINECK, 1999)
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No primeiro ano de treinamento, normalmente, o desenvolvimento da
técnica básica do nado crawl e costas costumam ser o principal enfoque. O ano é
planejado de forma que os padrões de movimentos sejam aprendidos na água e
em seco dentro do tempo disponível para a aquisição do conhecimento esportivo.
O planejamento formal não é relevante e a distribuição do treinamento em três
dias por semana pode evitar uma densidade excessiva de estresse similar para as
crianças (WILKE & MADSEN, 1993).
As crianças devem se envolver com um pequeno número de competições
e estas podem servir como testes de habilidades e objetivos de treinos, as quais
devem ser aprendidas e praticadas em períodos logo após a realização desses
testes.
É recomendável, também, que as crianças tenham envolvimento com
outros esportes e atividades recreativas, principalmente na escola, o que
contribuirá para que o seu acervo motor seja ampliado por diferentes tipos de
estímulos oferecidos. Essa diversidade de estímulos pode favorecer a um estado
motivante e evitar um estereótipo cada vez mais precoce no esporte que, em
geral, pode conduzir ao abandono da atividade esportiva mais cedo por
esgotamento (“burnout”) ou comprometer a longevidade da carreira esportiva
(MARQUES & OLIVEIRA, 2001; TOURINHO FILHO & ROCHA, 1999;
WILKE & MADSEN, 1993).
No segundo ano de treinamento a ênfase será dada para a técnica básica
do nado borboleta e peito. Ao final do segundo ano de treinamento as crianças
possuem uma considerável agilidade na água expressa não apenas pela leveza na
prática dos movimentos de natação, mas, também, pela rápida e correta
aprendizagem das novas tarefas aquáticas. Portanto, desde o início do
envolvimento com o treinamento de natação a flexibilidade faz parte das rotinas
diárias de treinos (WILKE & MADSEN, 1993).
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O objetivo de treinamento é a melhora da endurance básica de natação, a
qual poderá ser alcançada através do uso do método contínuo, intervalado, a
combinção de ambos ou, ainda, o fartlek (WILKE & MADSEN, 1993).
Segundo esses autores, ao final desse segundo ano de treinamento é
interessante que a criança tenha domínio dos quatro nados, isto é, que seja capaz
de nadar 100 m medley individual. As práticas das técnicas de mergulhos, saídas,
viradas, revezamentos, regras oficiais, jogos aquáticos, entre outras são
atividades que também devem ser estimuladas ao longo desse período de
treinamento (WILKE & MADSEN, 1993).
Para o terceiro ano de treinamento é reservado pela primeira vez um
programa anual dividido em três macrociclos. O jovem nadador gradualmente
começará a participar de competições fora do seu clube, as quais exigirão uma
preparação. Assim, os nadadores vão se acostumando com a idéia de três picos
anuais que deverão coincidir com essas competições.
Ao final do terceiro ano de treinamento os nadadores deverão ser capazes
de nadar de forma competitiva os quatro nados corretamente, pelo menos três
exercícios de técnica para cada nado, alternância de ritmo de natação, nadar 8001000 m continuamente, exercícios fora da água como corrida, flexibilidade e
força isométrica, participar de jogos aquáticos e desportivos (WILKE &
MADSEN, 1993).
Durante o quarto ano de treinamento o objetivo principal é o
desenvolvimento da endurance muscular que pode ser alcançada através da
prática de outras atividades esportivas como saltar, correr, exercícios de solo,
jogos, ciclismo e, ainda, utilizando o treinamento em circuito alternando cargas
para braços, pernas e tronco. Apesar do treinamento da endurance muscular ser
de natureza geral, os braços, ombros e tronco são frequentemente mais
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solicitados, inicialmente utilizando o peso do próprio corpo ou através do uso de
estensores.
Ao final do quarto ano de treinamento os nadadores devem ser capazes
de realizar de forma contínua 200 m medley individual realizando as viradas de
forma correta, nadar 1000-15000 m livre em um ritmo estável com a segunda
metade da distância a uma velocidade mais forte (passagem negativa), nadar
séries longas com intervalo de repouso parcial como 8 x 200 m com 30s de
descanso, nadar de 600-800 m em velocidade variada (fartlek), realizar
mergulhos de uma plataforma, realizar saídas de competição do bloco de partida
com 10 m de deslize e impulso da parede da piscina com sete metros de deslize,
participar de jogo de polo aquático adaptado, suportar o peso do próprio corpo de
cinco a oito segundos ou caminhar com apoio das mãos por alguns metros,
participar de estações de treinamento em circuito, correr em ritmo moderado 3045 min, realizar um programa de aquecimento antes da primeira prova, conhecer
as regras oficiais e os regulamentos da natação competitiva (WILKE &
MADSEN, 1993).
De acordo com esses autores, o objetivo principal do quinto ano de
treinamento é a melhora da velocidade básica. Além da velocidade de
movimentos faz-se necessário também a prática da potência e a coordenação.
Esse objetivo pode ser alcançado através de tiros com saída do bloco de partida,
com impluso na parede da piscina ou tiros na posição estacionária na água. É
importante que essas práticas não excedam a distância de 12-15 m, enfocando o
metabolismo anaeróbio aláctico, evitando a fadiga muscular, favorecendo a
coordenação neuromuscular e uma aceleração efetiva.
Ao final do quinto ano de treinamento o jovem nadador deve conhecer e
ser capaz de nadar constinuamente a uma velocidade constante 1500 m nado
livre; nadar tiros curtos em velocidade sem que haja mudança ou perda da
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qualidade técnica; nadar distâncias médias com palmar e bóia de braço;
completar provas individuais de 400 m ou mais mantendo as passagens
adequadas; realizar exercícios para sentir a água e incorporá-los no programa de
aquecimento; treinos de execícios para endurance muscular fora da água; nadar
com “snorkel” e máscara confortavelmente; conhecer noções de pressão,
imersão, condução e salvamento submerso; descrever e demonstar os padrões de
movimentos dos nados; explicar o mecanismo de liberação de energia para a
contração muscular; realizar medidas regulares de massa corporal, pulso de
repouso e durante o trabalho, anotar esses valores com as performances de
treinamento (WILKE & MADSEN, 1993).
De acordo com o pensamento desses autores, a partir do sexto ano de
treinamento deve ocorrer uma classificação diferenciando aqueles nadadores
considerados velocistas e os não velocistas. O trienamento de potência e força
muscular será introduzido, principalmente para os velocistas e, na sua maioria,
realizada fora da água. Por outro lado, os nadadores de meia distância e de longa
distância devem ter um incremento da quantidade de treinamento na água, em
especial o treinamento de endurance básica.
Após o sexto ano de treinamento os nadadores devem ser capazes de
nadar as provas de revezamento em pelo menos duas disciplinas; realizar
exercícios de endurance muscular utilizando o peso do próprio corpo,
equipamentos ou máquinas; realizar séries de pelo menos 60 repetições
utilizando extensores duplos com carga leve; realizar exercícios de sensibilidade
e coordenação na água; nadar 400 m medley com técnica perfeita e competência;
entender e explicar os métodos e sessões de treinamento; manter uma agenda de
treinamento diário regular, incluindo detalhes de auto-observações; fazer
previsões realisticas de sua própria performance e resultados de competições
com base no rendimento dos treinos e comparar com o resultado atual; saber
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detectar a possível causa para um resultado discrepante entre predito e realizado;
estabelecer com o treinador a ênfase a ser dada em uma certa prova para a
próxima temporada; ter conhecimento dos diferentes níveis de recordes
relacionados à sua performance (WILKE & MADSEN, 1993).
Durante o sétimo ano de treinamento, a diferença essencial em
comparação aos anos anteriores é o estresse sistemático da endurance de
velocidade de natação associada à fase anaeróbia láctica (WILKE & MADSEN,
1993).
O treinamento para aumentar a endurance da velocidade, ou capacidade
anaeróbia, constitui a carga mais dura de treinamento de natação tanto
fisicamente quanto mentalmente (MAGLISCHO, 2003). Esse tipo de
treinamento é exigido quando se assume ter atingido o mais alto nível de
velocidade básica e endurance básica, associada à capacidade aeróbia do
nadador.
Ao final do sétimo ano de treinamento de natação os nadadores devem
conhecer e serem capazes de nadar séries de treinamento de repetições e
intervalos rápidos; realizar pelo menos cinco exercícios de força máxima com
barras, deitado ou sentado, e com equipamentos; participar de competições de
nível nacional em prova de meia e longa distância; participar de provas
individuais ou revezamentos de nível regional; planejar, nadar e analisar as
principais táticas de provas com o treinador em relação aos oponentes; realizar
100 repetições de exercícios de endurance muscular específico da prova fora da
água; participar de esportes suplementares e acampamentos nos períodos de
férias de verão; observar e analisar a técnica de nado de outros nadadore;
explicar e aplicar os métodos de treinamento de força máxima e endurance
básica seus efeitos; elaborar um cardápio adequado de alimentos pré-competitivo
e logas sessões de treinos; listar os seus rivais e seus potenciais; fazer uma
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previsão real de performances pessoais para a próxima temporada; planejar os
picos de treinamento e planos de trabalhos escolares e distribuir essas tarefas no
calendário anual (WILKE & MADSEN, 1993).
Ao contrário dos anos anteriores, não existem novos objetivos de
treinamento para o oitavo ano de treinamento. A ênfase será no aumento da carga
de treinamento com atenção para a duração que necessitará de duas horas
semanais adicionais para os nadadores velocistas e de meia distância, além de
três horas semanais adicionais para os fundistas. A distância anual adicional
aproximada para os velocistas será de 140 km, 330 km para os nadadores de
meia distância e 660 km para os fundistas (WILKE & MADSEN, 1993).
Ao final do oitavo ano de treinamento o nadador deve conhecer e ser
capaz de nadar séries fortes e divididas (“broken”) na forma simulada da
distância da prova; realizar pelo menos 15 exercícios de força máxima com
equipamentos, banco de natação e barras; fixar o número de exercícios repetidos
em séries de endurance muscular específica equivalente ao número de
movimentos da sua prova principal; combinar a intensidade de exercícios de
flexibilidade com o aumento do treinamento de força; nadar com diferentes tipos
de intervalos de descanso e treinamento hipóxico; atingir os índices de pelo
menos duas provas indivuais do campeonato nacional; explicar e aplicar simples
técnicas auto controle mental; planejar e conduzir um microciclo ou macrociclo
em

conjunto

com

o

treinador

e

executá-lo

parcialmente;

competir

deliberadamente em algumas provas sem a presença do técnico; descobrir e
anotar por tentativa e erro de algum aspecto favorável ou não durante o período
de polimento; analisar o desenvolvimento do próprio desempenho e dos seus
rivais ao longo dos anos; comparar o desenvolvimento da própria performance
com os nadadores de nível internacionais; transcrever idéias relacionadas à
distribuição pluri anual dos esforços entre treinamento profissional/educacional e
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o compromisso com a natação, como base para uma consideração de pais e do
treinador (WILKE & MADSEN, 1993).
5

METODOLOGIA

5.1

Amostra
As crianças e jovens avaliados encontravam-se em um período etário

entre sete e 17 anos, caracterizando assim um estudo transversal. A amostra total
foi constituída por 145 crianças e jovens, com no mínimo três sujeitos de cada
idade e gênero, subdividido em dois grupos distintos, Escolares (Esc) e
Nadadores (Nad). Cada grupo foi dividido em três subgrupos etários perfazendo
12 subgrupos.
O grupo de escolares foi formado por alunos de escolas da rede estadual
de ensino da Zona Leste da Cidade de São Paulo, os quais apenas participavam
das aulas de educação física na escola e não estavam engajados em nenhum tipo
de treinamento esportivo sistematizado.
Os escolares avaliados com idades entre sete a 10 anos pertenciam a E.E.
Carlos Escobar; os escolares com idades entre 11 a 14 anos pertenciam a E.E.
Benedita Ribas Furtado Silveira, E.E. Vila Yolanda II e E.E. Prof. Santos Amaro
da Cruz; os escolares com idades entre 15 e 17 anos pertenciam a E.E. Prof.
Santos Amaro da Cruz, E.E. Prof. Ascendino Reis e E.E. Oswaldo Catalano.
Por outro lado, o grupo de nadadores foi formado por crianças e jovens
que, além de participar das aulas de educação física na escola, também estavam
envolvidos com treinamento regular de natação e faziam parte das equipes de
competição do Sport Club Corinthians Paulista, A Hebraica, Universidade Santa
Cecília e Clube de Regatas Santista.
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A amostra total contou com 145 voluntários distribuídos em diferentes
grupos divididos como a seguir:

Escolares
Grupo controle – considerados não atletas: 76 indivíduos

40 voluntárias do sexo feminino, sendo do mínimo três de cada idade
entre sete e 17 anos de idade:
EscFem1 – grupo etário de sete (n=3), oito (n=3), nove (n=3) e dez (n=3)
anos de idade;
EscFem2 – grupo etário de 11 (n=5), 12 (n=3), 13 (n=3) e 14 (n=3) anos
de idade;
EscFem3 – grupo etário de 15 (n=4), 16 (n=5) e 17 (n=5) anos de idade.

36 voluntários do sexo masculino, sendo do mínimo três de cada idade
entre sete e 17 anos:
EscMasc4 – grupo etário de sete (n=3), oito (n=3), nove (n=3) e dez
(n=3) anos de idade;
EscMasc5 – grupo etário de 11 (n=4), 12 (n=4), 13 (n=4) e 14 (n=3) anos
de idade;
EscMasc6 – grupo etário de 15 (n=3), 16 (n=3) e 17 (n=3) anos de idade.

Nadadores
Grupo experimental – considerados atletas: 69 indivíduos

34 voluntárias do sexo feminino, sendo no mínimo três de cada idade
entre sete e 17 anos:
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NadFem7 – grupo etário de sete (n=3), oito (n=3), nove (n=4) e dez (n=3)
anos de idade;
NadFem8 – grupo etário de 11 (n=3), 12 (n=3), 13 (n=3) e 14 (n=3) anos
de idade;
NadFem9 – grupo etário de 15 (n=3), 16 (n=3) e 17 (n=3) anos de idade.

35 voluntários do sexo masculino, sendo do mínimo três de cada idade
entre sete e 17 anos:
NadMasc10 – grupo etário de sete (n=3), oito (n=3), nove (n=4) e dez
(n=3) anos de idade;
NadMasc11 – grupo etário de 11 (n=3), 12 (n=3), 13 (n=3) e 14 (n=4)
anos de idade;
NadMasc12 – grupo etário de 15 (n=3), 16 (n=3) e 17 (n=3) anos de
idade.
Devido ao modelo transversal do presente estudo, o grupo de nadadores
foi formado por indivíduos de diferentes níveis de envolvimeto com a natação.
Os sujeitos com idades compreendidas entre sete e 10 anos freqüentavam
a piscina de segunda a sexta-feira, ou seja, uma freqüência média de cinco vezes
por semana, não incluindo os dias em que estavam envolvidos com competições
no fim de semana.
Essas crianças participavam de competições de nível regional e estadual.
Em média, tinham um envolvimento com a natação que variava de três a oito
anos; estavam envolvidos com o treinamento regular de natação pelo menos a
um ano; a duração dos treinamentos atingia de 100 a 120 min com uma
metragem média diária de 2.000 a 2.500 m.
Os nadadores com idades entre 11 e 14 anos treinavam em média seis
vezes por semana, isto é, de segunda a sábado, não inclindo os compromissos
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competitivos. Esses jovens participavam de competições de nível regional,
estadual e alguns de nível nacional.
Em certos períodos do treinamento, os nadadores mais velhos realizavam
duas vezes por semana um treino complementar, totalizando dois períodos de
treinamento. Todos estavam envolvidos com o treinamento regular de natação há
pelo menos dois anos.
Em média, a duração dos treinamentos diários alcançava de 120 a 150
min com uma metragem diária de 5.000 m, incluindo um trabalho realizado fora
da água de ginástica e musculação.
Os nadadores com idades entre 15 e 17 anos treinavam em regime de
dois períodos de treinos de segunda-feira a sábado, quando não estavam
envolvidos com os compromissos competitivos. Esses jovens participavam de
competições de nível regional, estadual, nacional e alguns de nível internacional.
Todos os atletas desse período etário estavam envolvidos com a natação
competitiva há vários anos. Os atletas estavam engajados com o treinamento
regular de natação em um período por dia há pelo menos quatro anos e há pelo
menos um ano treinavam diariamente em dois períodos.
Em média, a duração do treino matutino era menor do que o treino
vespertino perfazendo um total de 100 a 120 min e o enfoque dado era para o
treino técnico de natação. Enquanto que o treino realizado no período da tarde
abrangia um maior período de tempo e de atividades com enfoque nas
adaptações metabólicas e neuromotoras do treinamento.
Nesse referido período, os atletas cumpriam uma rotina de treinos que
durava em torno de 240 min incluindo ginástica, musculação e natação atingindo
uma metragem total de 6.000 a 8.000 m por dia.
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5.2

Coleta de Dados
O presente projeto de pesquisa foi submetico à Comissão de Ética da

Universidade Cidade de São Paulo – UNICID e após sua aprovação foi realizada
a etapa de recrutamento dos voluntários através de visitas às escolas e aos clubes.
Nessas visitas, o contato era feito com o (a) diretor (a) da instituição para
quem era entregue a documentação necessária para realização da pesquisa
incluindo uma cópia reduzida do projeto de pesquisa, cópias do termo de
consentimento informado para pesquisa científica (anexo) e formulários para a
anamnese (anexo).
Os próprios diretores faziam contato com os professores de educação
física ou os técnicos de suas instituições. Então, era marcada uma reunião com os
mesmos para o esclarecimento de maiores detalhes e, assim, os professores ou
técnicos realizavam a seleção dos indivíduos necessários para a pesquisa.
Posteriormente, era feito um agendamento com as crianças e jovens, os
quais deveriam realizar apenas uma visita ao Laboratório de Pesquisas em
Educação Física e Fisioterapia – LAPEFFI da UNICID.
Após a assinatura do termo de consentimento informado para pesquisa
científica e o preenchimento do formulário da anamnese, com a utilização de
formulários apropriados (em anexo) foram realizadas medidas antropométricas,
eletrocardiograma (ECG) de repouso, aferição da pressão arterial (PA) de
repouso, teste ergoespirométrico em esteira rolante, com coleta de sangue para
análise das [La] em repouso e ao final do teste, além da medida da PA após o
esforço, respectivamente.
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5.3

Anamnese
Os avaliados responderam um questionário (em anexo) que busca obter

informações sobre o histórico familiar de saúde além de fatores risco, os quais
visam preservar a integridade física dos sujeitos, seguindo a proposta de
(MATSUDO, 1983).
No presente estudo, os avaliados realizaram o preenchimento do
formulário da anamnene juntamente com os seus pais já que haviam vários itens
a serem respondidos os quais talvez eles não soubessem responder sozinhos.
5.4

Medidas de Massa Corporal e Estatura
As medidas de massa corporal (MC) e estatura (E) foram realizadas por

um mesmo avaliador de acordo com a padronização proposta por GORDON,
CHUMLEA e ROCHE (1988):

a) MC: com o sujeito em pé sobre a plataforma da balança, com o mínimo
de vestuário possível, se registra a MC com a aproximação de 0,1 kg. Foi
utilizada uma balança da marca Fillizolla®, com escala de 0 a 150 kg.
b) E: o sujeito deve ter sua MC distribuída sobre ambos os pés e estes
devem estar com os calcanhares unidos mantendo as bordas mediais em ângulo
aproximado de 60°. A parte superior do tronco e parte posterior da cabeça em
contato com a escala. A cabeça deve ser mantida no plano horizontal de
Frankfurt, sendo então realizada uma inspiração máxima para a mensuração da
altura do vértex. Tal medida será realizada por meio de um estadiômetro fixo da
marca Sanny® registrando-se a E com aproximação de 0,1 cm.
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5.5

Medidas de espessura de dobras cutâneas
O aparelho utilizado para a execução das medidas de espessura de dobras

cutâneas foi o compasso de dobras cutâneas Sanny®, de fabricação nacional, que
apresenta uma precisão de leitura de 0,1 mm. Este aparelho apresenta uma
pressão constante de 10 g/mm2 sobre o tecido a ser medido.
As medidas de espessura de dobras cutâneas foram sempre realizadas no
hemi-corpo direito do avaliado. Devido à variabilidade destas medidas, elas
devem ser executadas três vezes de forma não consecutiva em cada ponto
anatômico, ou seja, são medidas todas as dobras cutâneas, em seguida repete-se a
operação e ao final, mais uma vez. O objetivo desse procedimento é evitar vicio
de medida (HARRISON, BUSKIRK, LINDSAY CARTER, JOHNSTON,
LOHMAN, POLLOCK, ROCHE & WILMORE, 1988).
Quando encontrada uma diferença superior a 5% entre uma medida e as
demais realizadas no mesmo ponto de reparo, era realizada uma nova série de
medidas. Além desse cuidado, foi adotada a mediana das medidas obtidas em
cada local, para eliminar os valores extremos.
Conforme a padronização descrita por HARRISON et al. (1988), as
dobras cutâneas utilizadas foram: triciptal (TR); biciptal (BI); subescapular (SB);
supra-ilíaca (SI); abdominal (AB); coxa (CX) e panturrilha medial (PM). Todas
as medidas de dobras cutâneas foram realizadas por um mesmo avaliador na
tentativa de dirimir o problema de variação inter-avaliadores.
5.6

Medida de pressão arterial em repouso
No presente estudo para a medida da PA foram adotados os

procedimentos citados pelo AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE
(2000), utilizando um esfignomanômetro de coluna de mercúrio da marca
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Taycos®. Da mesma forma, as aferições de PA antes e após o esforço foram
realizadas por um mesmo avaliador.
As medidas de PA não foram analisadas nesse estudo, apenas foram
realizadas com o objetivo de monitoramento e critério de possível interrupção do
teste de esforço.
5.7

Eletrocardiograma de repouso e durante o esforço
No presente estudo, a utilização do ECG em repouso e durante o esforço

teve como principal objetivo auxiliar o monitoramento das alterações cardíacas,
diagnóstico de possíveis problemas cardíacos e critério de exclusão de
participação dos

testes

de

esforço.

O

equipamento

utilizado

foi o

eletrocardiógrafo Ergo PC 13 Micromed®.
Os procedimentos para a preparação do avaliado foram realizados em três
etapas: 1) a assepsia dos pontos anatômicos utilizados; 2) fixação dos eletrodos
nos pontos anatômicos e a conexão dos seus respectivos cabos; 3) teste
exploratório através da obtenção dos traçados basais do ECG. O avaliado
manteve-se por pelo menos 10 min em decúbito dorsal e relaxado para não haver
a mínima interferência na leitura do registro eletrocardiográfico.
Durante o período de teste de esforço o avaliado também foi monitorado
quanto

aos

registros

eletrocardiográficos

através

da

utilização

do

eletrocardiógrafo Ergo PC 13 Micromed®.
5.8

Coleta de sangue e análise do lactato em repouso
A coleta de sangue em repouso foi realizada após o ECG de repouso

através de punção do lóbulo da orelha em sua parte inferior, após prévia
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aplicação da pomada Finalgon Extra Stark Salbe (Laboratório Thomae Alemanha), com objetivo de se obter hiperemia do local. Antes de cada coleta
uma assepsia completa no local era realizada e a primeira gota era desprezada
para evitar contaminação da amostra pelo suor ou outra substância qualquer.
Para cada amostra havia o cuidado de se obter uma grande e única gota
de sangue. Esta era colocada sobre a zona de teste amarela da tira reativa BMLactate e analizada no Lactímetro ACCUTREND - Boehringer Mannhein - de
características minifotométricas.
5.9

Teste para avaliação do pico de consumo de oxigênio
Para a avaliação do VO2pico em esteira rolante foi adotado o Protocolo de

BRUCE, KUSUMI e HOSMER (1973) adaptado, conforme sugestão de BAROR (1983, 1996), para crianças de sete anos e outras idades. Os procedimentos
do protocolo de BRUCE, KUSUMI e HOSMER (1973) foram:
Aquecimento: velocidade inicial de 2,7 km/h e inclinação de 10%
durante três minutos.
Sobrecarga: após os três minutos iniciais, os incrementos serão de 1 km/h
e 2% de inclinação a cada minuto até a exaustão.
Critérios de interrupção do teste: aumento da PA sistólica de forma
abrupta; aumento desproporcional da PA diastólica; alterações no ECG; valores
da FC próximas da máxima estimada; exaustão conforme o avaliado.
O ergômetro utilizado foi a Esteira Rolante Inbrasport® ATL a qual
atinge uma velocidade de 0 a 24 km/h, inclinação de 0 a 26% e com capacidade
para pessoas de até 180 kg.
O Software AeroGraph – AeroSport® acompanha o equipamento
VO2000 – Inbramed® utilizado para a análise metabólica de gases. O Aerograph
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apresenta os resultados de uma análise metabólica de gases, mostrando em
tempo real até 18 curvas simultâneas. Cada um de seus nove gráficos é
totalmente configurável, permitindo a plotagem de todas as variáveis de acordo
com a preferência do usuário.
O sistema de medida metabólica VO2000 consiste de um transdutor de
pressão e um analisador de gases preciso e confiável, utilizados em conjunto com
um computador. Através da tecnologia patenteada pela MedGraphics®, a
unidade coleta e mede pequenas amostras de gases espiradas pela respiração do
avaliado e gera informações metabólicas por meio de comunicação serial como o
VO2, VCO2, volume de ar expirado em litros por minuto (VE), os quais podem
gerar outras medidas relacionadas, como o RER, utilização de substrato expresso
em gramas ou em porcentagem de gordura e carboidratos, METS, kcal por
minuto e O2/kg ou oxigênio consumido por kg de peso corporal. Um
freqüêncímetro é acoplado para medir a freqüência cardíaca, permitindo o
cálculo do pulso de O2.
Os testes foram realizados em ambiente exclusivo para esse
procedimento com condições ambientais de laboratório estáveis no que se refere
à temperatura (21ºC) e pressão barométrica. Durante o teste ergoespirométrico
era permitida apenas a permanência no ambiente de laboratório de no máximo
três avaliadores e o avaliado para evitar possíveis efeitos deletérios das
condições do ar. A cada novo teste o analisador de gases executava de forma
automática a calibração eletrônica corrigida para a pressão barométrica e a
temperatura atual.
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5.10

Coleta de sangue e análise de lactato logo após o esforço
Os procedimentos de coleta de sangue para a análise do La em repouso

descritos anteriormente foram seguidos também para a coleta de sangue logo
após o esforço. Cada coleta foi realizada logo após o término do teste para
avaliação do VO2pico com o objetivo de obter o valor de pico das [La].
Dessa forma, dado o comando de parada da esteira rolante, com avaliado
ainda em cima da mesma, após a retirada da máscara do ergoespirômetro, o
avaliador realizava os procedimentos de coleta de sangue. Logo após a realização
da coleta de sangue o avaliado caminhava lentamente durante 1 min para que
fosse promovida sua recuperação.
5.11

Medida de pressão arterial após o esforço
Após a realização da recuperação de 1 min caminhando na esteira, era

realizada a aferição da PA do avaliado após o esforço, seguindo os mesmos
procedimentos já descritos anteriormente. Uma nova assepsia era realizada no
avaliado

com

a

retirada

dos

eletrodos

utilizados

durante

o

teste

ergoespirométrico.
5.12

Análise Estatística
Os resultados serão apresentados de forma descritiva e inferencial. Na

análise descritiva os dados foram resumidos em médias e desvios padrão.
Também foram construídos diagramas do tipo “Box-Plot”.
A Análise de Variância (ANOVA) a um fator foi utilizada para analisar
as diferenças entre grupos (nadadores e escolares), gêneros e faixas etárias. Para
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avaliar as correlações entre as variáveis contínuas foram calculados os
coeficientes de correlação linear de Pearson.
Em seguida, foram utilizados modelos de Análise de Covariância
(ANCOVA) para analisar conjuntamente o efeito dos três fatores (grupo, gênero
e faixa etária), considerando ainda a influência da variação de lactato e da
gordura corporal (covariáveis). Todas as interações foram testadas.
Para ilustrar os resultados, foram construídos gráficos de perfis com as
médias ajustadas pelo modelo final. O programa estatístico usado foi o SPSS
versão 11.0. O nível de significância adotado foi 0,05.
6.

Resultados

6.1

Análise Descritiva
A amostra analisada neste estudo foi contituída por 145 crianças e jovens

de ambos os gêneros, entre sete e 17 anos, sendo 69 nadadores considerados
atletas e 76 escolares não praticantes de natação, considerados não atletas.
A seleção da amostra foi planejada de modo que houvesse pelo menos
três representantes de cada idade em cada gênero e em cada grupo (nadadores e
escolares). Para a análise foram consideradas as idades em três grupos etários:
sete a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 a 17 anos.
A TABELA 5 mostra a distribuição segundo a idade, gênero e nível de
treinamento e a TABELA 6 mostra essa distribuição por grupo etário.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

122

TABELA 5 – Distribuição da amostra segundo idade, gênero e nível de
treinamento.

Idade
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

Escolares
Fem
Masc
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
3
4
3
4
3
3
4
3
5
3
5
3
40
36

Nadadores
Fem
Masc
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
34
35

TABELA 6 – Distribuição da amostra segundo grupo etário, gênero e nível de
treinamento.
Escolares

Nadadores

Grupo etário

Fem

Masc

Fem

Masc

7 a 10

12

12

13

13

11 a 14

14

15

12

13

15 a 17

14

9

9

9

Total

40

36

34

35

A caracterização da amostra (média e desvio padrão) está apresentada na
TABELA 7, incluindo E, MC, somatória de dobras cutâneas periféricas
(tricipital, bicipital, coxa e panturrilha medial), somatória de dobras cutâneas
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centrais (abdômen, subescapular e suprailíaca), somatória de dobras cutâneas
totais e os correspondentes grupos etários.

TABELA 7 – Características da amostra: grupo etário (anos), estatura (cm),
massa corporal (kg), somatória de dobras cutâneas periféricas
(ΣDCp), somatória de dobras cutâneas centrais (ΣDCc) e
somatória de dobras cutâneas totais (ΣDCt).

Grupo

Gênero

Grupo
etário

Esc

Fem

7 a 10

Masc

Nad

Fem

Masc

E (cm) MC (kg) ΣDCp
(mm)

ΣDCc
(mm)

ΣDCt
(mm)

N

130,82 + 27,97 +
8,71
6,39

31,67 +
13,25

23,31 + 66,41 +
15,90
37,44

12

11 a 14 151,51 + 42,04 +
8,92
11,22

43,69 +
13,88

39,62 + 89,98 +
20,03
35,01

14

15 a 17 161,54 + 59,91 +
3,50
10,58

69,31 +
18,23

72,69 + 157,66 +
18,78
43,00

14

7 a 10

130,02 + 27,56 +
5,88
2,94

26,02 +
8,10

16,41 + 46,46 +
6,20
14,49

12

11 a 14 153,97 + 46,05 +
11,17
12,06

30,90 +
10,69

29,55 + 65,29 +
16,38
27,63

15

15 a 17 175,89 + 64,47 +
8,52
13,75

30,50 +
22,63

36,82 + 70,99 +
27,83
52,51

9

7 a 10

134,91 + 31,76 +
7,83
8,49

38,78 +
18,03

31,10 + 76,11 +
28,07
48,72

13

11 a 14 157,88 + 52,03 +
7,66
6,98

38,39 +
9,05

37,89 + 82,54 +
13,77
23,45

12

15 a 17 161,41 + 55,58 +
6,92
4,12

45,44 +
10,07

54,09 + 106,42 +
19,55
28,86

9

7 a 10

137,22 + 34,58 +
10,36
8,49

36,27 +
13,85

27,68 + 70,15 +
17,49
32,76

13

11 a 14 157,48 + 45,08 +
9,50
8,04

23,48 +
6,58

20,81 + 47,45 +
6,78
12,31

13

15 a 17 174,46 + 69,28 +
7,82
11,10

26,88 +
9,64

35,02 + 65,39 +
16,93
23,39

9

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

124

O valor médio da FC de repouso dos escolares do sexo feminino com
idades entre sete e 10 anos foi de 80,83 + 10,36 bpm, entre 11 e 14 anos foi
85,36 + 8,50 bpm e entre 15 e 17 anos foi 78,79 + 12,93 bpm. Para os escolares
do sexo masculino entre sete e 10 anos o valor médio da FC de repouso foi de
80,50 + 8,72 bpm, entre 11 e 14 anos foi 76,60 + 11,61 bpm e entre 15 e 17 anos
foi 73,00 + 8,06 bpm.
Para as atletas de natação com idades entre sete e 10 anos de idade, o
valor médio da FC de repouso foi de 79,00 + 10,34 bpm, entre 11 e 14 anos foi
64,17 + 8,31 bpm e entre 15 e 17 anos foi 63,33 + 10,09 bpm. Para os nadadores
entre sete e 10 anos o valor médio da FC de repouso foi de 78,54 + 11,44 bpm,
entre 11 e 14 anos foi 64,31 + 10,16 bpm e entre 15 e 17 anos foi 60,22 + 8,91
bpm.
O valor médio da FC de pico dos escolares do sexo feminino com idades
entre sete e 10 anos foi de 171,92 + 22,80 bpm, entre 11 e 14 anos foi 182,29 +
15,52 bpm e entre 15 e 17 anos foi 179,71 + 19,34 bpm. Para os escolares do
sexo masculino entre sete e 10 anos o valor médio da FC de pico foi de 170,33 +
13,98 bpm, entre 11 e 14 anos foi 183,67 + 12,82 bpm e entre 15 e 17 anos foi
187,00 + 9,45 bpm.
Para as atletas de natação com idades entre sete e 10 anos de idade, o
valor médio da FC de pico foi de 182,08 + 16,90 bpm, entre 11 e 14 anos foi
186,00 + 12,12 bpm e entre 15 e 17 anos foi 177,00 + 9,22 bpm. Para os
nadadores entre sete e 10 anos o valor médio da FC de pico foi de 180,77 +
16,94 bpm, entre 11 e 14 anos foi 186,69 + 13,26 bpm e entre 15 e 17 anos foi
184,67 + 11,48 bpm.
A TABELA 8 mostra os valores médios e desvio padrão de La final,
delta de La absoluto em mM e delta de La percentual (%), por grupo etário,
gênero entre escolares (Esc) e nadadores (Nad).
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TABELA 8 – Valores médios e desvio padrão de lactato final, delta de lactato
absoluto e delta de lactato percentual por grupo etário e gênero
entre escolares e nadadores.
Grupo Gênero

Grupo
etário

Lactato
final
(mM)

Esc

Fem

Masc

Nad

Fem

Masc

Delta de
Delta de
lactato
lactato
absoluto percentual
(mM)
(%)

N

7 a 10

3,60 +
1,06

1,86 +
1,06

119,34 +
87,73

12

11 a 14

4,28 +
1,13

2,68 +
1,17

177,69 +
89,76

14

15 a 17

6,83 +
2,28

5,11 +
2,17

311,42 +
152,8

14

7 a 10

3,72 +
1,24

1,79 +

91,19 +

12

0,96

48,23

11 a 14

5,37 +
1,96

3,85 +
1,96

273,34 +
165,37

15

15 a 17

5,93 +
2,76

4,23 +
2,52

253,47 +
127,09

9

7 a 10

4,28 +
1,37

2,62 +
1,36

179,47 +
135,85

13

11 a 14

5,46 +
2,49

3,88 +
2,46

277,51 +
167,44

12

15 a 17

6,87 +

322,31 +
210,01

9

2,08

4,97 +
1,95

7 a 10

4,85 +
1,95

3,44 +
1,79

246,43 +
132,72

13

11 a 14

7,15 +
2,25

5,44 +
2,28

351,04 +
192,39

13

15 a 17

7,84 +
2,17

5,89 +
2,01

350,44 +
193,60

9
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O valor médio do La sangüíneo final dos escolares do sexo feminino com
idades entre sete e 10 anos foi de 3,60 + 1,06 mM, entre 11 e 14 anos foi 4,28 +
1,13 mM e entre 15 e 17 anos foi 6,83 + 2,28 mM. Para os escolares do sexo
masculino entre sete e 10 anos o valor médio do La sangüíneo final foi de 3,72 +
1,24 mM, entre 11 e 14 anos foi 5,37 + 1,96 mM e entre 15 e 17 anos foi 5,93 +
2,76 mM.
Para as atletas de natação com idades entre sete e 10 anos de idade, o
valor médio do La sangüíneo final foi de 4,28 + 1,37 mM, entre 11 e 14 anos foi
5,46 + 2,49 mM e entre 15 e 17 anos foi 6,87 + 2,08 mM. Para os nadadores
entre sete e 10 anos o valor médio do La sangüíneo final foi de 4,85 + 1,95 mM,
entre 11 e 14 anos foi 7,15 + 2,25 mM e entre 15 e 17 anos foi 7,84 + 2,17 mM.
Na FIGURA 1 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes das concentrações de La final em mM de escolares do sexo
feminino, nadadoras e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 1 – Box-plot do lactato final (mM) de escolares do sexo feminino (não
atletas) e de nadadoras (atletas) por grupo etário.

Na FIGURA 2 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes das concentrações de La final em mM de escolares do sexo
masculino, nadadores e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 2 - Box-plot do lactato final (mM) de escolares do sexo masculino (não
atletas) e de nadadores (atletas) por grupo etário.

Na FIGURA 3 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes do delta de La absoluto em mM de escolares do sexo
feminino, nadadoras e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 3 – Box-plot do delta lactato absoluto (mM) de escolares do sexo
feminino (não atletas) e de nadadoras (atletas) por grupo etário.

Na FIGURA 4 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes do delta de La absoluto em mM de escolares do sexo
masculino, nadadores e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 4 – Box-plot do delta lactato absoluto (mM) de escolares do sexo
masculino (não atletas) e de nadadores (atletas) por grupo etário.

Na FIGURA 5 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes do delta de La percentual de escolares do sexo feminino,
nadadoras e nos diferentes grupos etários.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

131

FEMININO

Delta lactato percentual (%)

1000

800

600
51

400
49

10

200

Grupo
0

Não atleta
Atleta

-200
N=

12

13

7 a 10

14

12

11 a 14

14

9

15 a 17

Grupo etário

FIGURA 5 – Box-plot do delta lactato percentual (%) de escolares do sexo
feminino (não atletas) e de nadadoras (atletas) por grupo etário.

Na FIGURA 6 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes do delta de La percentual de escolares do sexo masculino,
nadadores e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 6 – Box-plot do delta lactato percentual (%) de escolares do sexo
masculino (não atletas) e de nadadores (atletas) por grupo etário.
Os valores de VO2pico absoluto (VO2picoabs) expressos em l.min-1, VO2pico
relativo (VO2picorel) expressos em ml.kg-1.min-1, VO2pico relativo corrigido
(VO2picorelcor) expressos em ml.kg-0,67.min-1 e seus respectivos desvios padrão
dos escolares e nadadores por grupo etários são mostrados na TABELA 9.
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TABELA 9 – Valores médios e desvios padrão de: VO2picoabs (l.min-1),
VO2picorel (ml.kg-1.min-1) e VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) e
número de casos de escolares e nadadores, separados por
gênero e faixa etária.

Grupo
Esc

Gênero
Fem

Masc

Nad

Fem

Masc

VO2picorel

VO2picorelcor

N

Faixa
etária

VO2picoabs
-1
(l.min )

7 a 10

0,94 + 0,30

33,40 + 6,85

100,09 + 23,08

12

11 a 14

1,38 + 0,37

33,24 + 4,55

112,77 + 14,97

14

15 a 17

1,83 + 0,32

30,66 + 4,00

117,79 + 14,60

14

7 a 10

1,00 + 0,16

36,50 + 5,12

108,74 + 14,77

12

11 a 14

1,98 + 0,51

43,46 + 6,35

152,24 + 22,50

15

15 a 17

2,78 + 0,39

44,44 + 8,64

173,37 + 28,68

9

7 a 10

1,18 + 0,28

37,77 + 7,07

116,92 + 20,39

13

11 a 14

2,21 + 0,40

42,61 + 6,35

156,57 + 23,62

12

15 a 17

2,42 + 0,45

43,42 + 6,80

163,59 + 26,83

9

7 a 10

1,60 + 0,45

46,15 + 6,66

147,66 + 24,90

13

11 a 14

2,59 + 0,65

57,03 + 6,75

200,23 + 30,00

13

15 a 17

3,86 + 0,44

56,28 + 6,28

226,61 + 19,51

9

-1

-1

(ml.kg .min )

(ml.kg

-0,67

-1

.min )

Na FIGURA 7 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes de VO2picoabs (l.min-1) de escolares do sexo feminino,
nadadoras e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 7 - Box-plot do VO2picoabs (l.min-1) de escolares do sexo feminino (não
atletas) e de nadadoras (atletas) por grupo etário.

Na FIGURA 8 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que mostra
os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e dos
valores aberrantes de VO2picoabs (l.min-1) de escolares do sexo masculino,
nadadores e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 8 - Box-plot do VO2picoabs (l.min-1) de escolares do sexo masculino
(não atletas) e de nadadores (atletas) por grupo etário.
A FIGURA 9 mostra os valores médios de VO2picoabs (l.min-1) para
escolares e nadadores em cada gênero e nas suas respectivas faixas etárias.
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FIGURA 9 – Valores médios de VO2picoabs (l.min-1) para escolares e nadadores
em cada gênero e nas suas respectivas faixas etárias.

Na FIGURA 10 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que
mostra os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e
dos valores aberrantes de VO2picorel (ml.kg-1.min-1) de escolares do sexo
feminino, nadadoras e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 10 - Box-plot do VO2picorel (ml.kg-1.min-1) de escolares do sexo
feminino (não atletas) e de nadadoras (atletas) por grupo etário.

Na FIGURA 11 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que
mostra os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e
dos valores aberrantes de VO2picorel (ml.kg-1.min-1) de escolares do sexo
masculino, nadadores e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 11 - Box-plot de VO2picorel (ml.kg-1.min-1) de escolares do sexo
masculino (não atletas) e de nadadores (atletas) por grupo etário.
A FIGURA 12 mostra os valores de VO2picorel (ml.kg-1.min-1) para
escolares em cada gênero e nas suas respectivas faixas etárias.
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FIGURA 12 – Valores médios de VO2picorel (ml.kg-1.min-1) para escolares e
nadadores em cada gênero e nas suas respectivas faixas etárias.

Todas as diferenças entre escolares e nadadores por faixa etária foram
significativas, com exceção do sexo feminino de sete a 10 anos de idade.
Na FIGURA 13 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que
mostra os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e
dos valores aberrantes de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) de escolares do sexo
feminino, nadadoras e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 13 - Box-plot de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) de escolares do sexo
feminino (não atletas) e de nadadoras (atletas) em função dos
grupos etários.

Na FIGURA 14 pode-se observar o gráfico do tipo “Box-Plot” que
mostra os valores da mediana, do intervalo interquartílico, da amplitude total e
dos valores aberrantes de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) de escolares do sexo
masculino, nadadores e nos diferentes grupos etários.
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FIGURA 14 - Box-plot de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) de escolares do sexo
masculino (não atletas) e de nadadores (atletas) em função dos
grupos etários.
A FIGURA 15 mostra os valores médios de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1)
para escolares e nadadores em cada gênero e nas suas respectivas faixas etárias.
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FIGURA 15 – Valores médios de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) para escolares e
nadadores em cada gênero e nas suas respectivas faixas etárias.

As comparações entre escolares e atletas em cada gênero e nas suas
respectivas faixas etárias foram analisadas através de ANCOVA para os valores
médios de VO2picoabs (l.min-1), VO2picorel (ml.kg-1.min-1) e VO2picorelcor (ml.kg.min-1), considerando o Delta de La absoluto (mM) e ΣDCp (mm) como

0,67

covariáveis. A seguir, foi analisada a influência das variáveis antropométricas
MC (kg), ΣDCp (mm), ΣDCc (mm), ΣDCt (mm) e metabólicas La final (mM),
Delta de La absoluto (mM) e Delta de La percentual (%) por meio de correlações
com o VO2picorel. Foi verificado que existe correlação significante com as
variáveis referentes à gordura corporal e variação de La.

143

A TABELA 10 apresenta os valores de soma do quadrado do tipo III para
diferentes variáveis e interações.

TABELA 10 - Valores da soma do quadrado do tipo III para diferentes variáveis
e interações.
Fonte

dos
quadrados

Graus de

Quadrado

liberdade

médio

F

Sig.

do tipo III
Modelo corrigido

9745.792a

12

812.149

21.695

.000

Intercepto

12594.453

1

12594.453

336.434

.000

MC

310.536

1

310.536

8.295

.005

Atleta

3974.619

1

3974.619

106.173

.000

Sexo

4105.933

1

4105.933

109.681

.000

Fx.etar.

1167.177

2

583.589

15.589

.000

Atleta*sexo

75.753

1

75.753

2.024

.157

Atleta*fxetar

154.018

2

77.009

2.057

.132

Sexo*fxetar

471.441

2

235.721

6.297

.002

Atleta*sexo*fxetar

40.320

2

20.160

.539

.585

Erro

4941.440

132

37.435

Total

2651139.982

145

Total corrigido

14687.232

144

a. R2 = 664 (R2 ajustado = .633)

A TABELA 11 mostra os coeficientes de correlação de Pearson entre as
variáveis e o VO2picorel e ambas foram incluídas no modelo como covariáveis.
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TABELA 11 – Coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis e o
VO2picorel, com os respectivos níveis de significância.
Correlação com VO2picorel
Variáveis

Total

Fem Esc

MC (kg)

0,130

-0,285

0,221

0,094

0,338

p (0,118)

(0,075)

(0,208)

(0,586)

(0,047)

-0,520

-0,347

-0,437

-0,497

-0,413

p (<0,001)

(0,028)

(0,010)

(0,002)

(0,014)

-0,381

-0,333

-0,330

-0,296

-0,110

p (<0,001)

(0,036)

(0,057)

(0,079)

(0,528)

-0,472

-0,341

-0,387

-0,408

-0,303

p (<0,001)

(0,031)

(0,024)

(0,013)

(0,077)

0,068

0,195

0,473

0,519

(0,676)

(0,270)

(0,004)

(0,001)

0,079

0,250

0,531

0,510

(0,626)

(0,153)

(0,001)

(0,002)

0,083

0,406

0,508

0,406

(0,610)

(0,017)

(0,002)

(0,015)

ΣDCp
(mm)
ΣDCc
(mm)
ΣDCt
(mm)

La final
0,399
(mM) p (<0,001)
Delta de 0,424
La
p (<0,001)
absoluto
(mM)
Delta de 0,415
La
p (<0,001)
percent.
(%)

Fem Nad Masc Esc Masc Nad

Convém observar que estas variáveis não podem entrar juntas no mesmo
modelo devido à forte correlação entre elas (problema de multicolinearidade),
como pode ser observado na TABELA 12.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

145

TABELA 12 – Multicolinearidade entre as variáveis ΣDCp, ΣDCc, ΣDCt, Delta
de lactato absoluto e Delta de lactato percentual (%).

Variáveis

Correlação (r)

p-valor

ΣDCp e ΣDCc

0,887

<0,001

ΣDCc e ΣDCt

0,959

<0,001

ΣDCp e ΣDCt

0,958

<0,001

Delta lactato absoluto e Delta (%)

0,830

<0,001

Para a escolha dos modelos de ANCOVA foram testadas todas as
interações entre as variáveis foram testadas só permanecendo aquelas que foram
estatisticamente significantes. A TABELA 13 mostra os resultados da ANCOVA
escolhidos para VO2picorel e utilizando o Delta de La absoluto (mM) e a ΣDCp
(mm) como covariáveis. Obteve-se um coeficiente de correlação múltipla (R2) de
R2 = 0,739 e ajustado de R2 = 0,725.
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TABELA 13 – Modelo escolhido para VO2picorel – estimativa dos parâmetros:
Coeficientes (Coef), Erro padrão de estimativa (Ep), graus de
liberdade (g.l.), valor de F (F) e probabilidade (p-valor) em
relação ao grupo (Esc e Nad), gênero (fem e masc), grupos
etários e as covariáveis delta de lactato absoluto (mM) e ΣDCp
(mm).

Fonte de variação

Coef

Ep

g.l.

F

p-valor

Intercepto

55,437

2,091

1

1058,637

<0,001

Esc

-9,654

1,317

1

73,627

<0,001

Grupo etário = 7
a 10

-4,286

1,318

2

7,702

0,001

Grupo etário =
11 a 14

-0,279

1,167

Gênero = FEM

-7,771

1,357

1

36,923

<0,001

Delta de lactato
absoluto

1,218

0,246

1

24,578

<0,001

ΣDCp

-0,234

0,030

1

61,177

<0,001

Esc * Fem

3,229

1,789

1

3,257

0,073

Erro
R2= 0,739 (R2 ajustado = 0,725)

0,812

137

Para o cálculo do valor estimado por este modelo de ANCOVA utilizouse:
Gênero:
Sexo feminino = 1 e Sexo masculino = 0
Grupos:
Escolares = 1 e Nadadores = 0
Faixa etária:
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07 a 10 anos = 1,0
11 a 14 anos = 0,1
15 a 17 anos = 0,0.

Todos os fatores (grupo, gênero e faixa etária) e covariáveis (Delta de La
absoluto e ΣDCp) foram estatisticamente significantes. A interação que
permaneceu no modelo foi entre grupo e gênero. Isto ocorreu porque as
diferenças entre escolares e nadadores são mais acentuadas no gênero masculino
do que no feminino, conforme podemos observar nos gráficos a seguir com as
médias ajustadas.
É interessante observar que, em todos os grupos etários, o VO2picorel
ajustado das meninas atletas foram semelhantes aos dos meninos não atletas, e
ainda, não houve diferença entre as faixas etárias 11 a 14 e 15 a 17 anos. A
FIGURA 16 mostra as médias ajustadas pela ANCOVA para os valores de
VO2picorel ajustado (ml.kg-1.min-1).
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Médias ajustadas pela ANCOVA
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FIGURA 16 – Médias ajustadas pelo modelo ANCOVA de VO2picorel (ml.kg1

.min-1) ajustado e grupo etário para escolares (não atletas) do

sexo feminino e masculino, nadadores (atletas) do sexo feminino
e masculino.

As correlações de VO2picorelcor com as diversas variáveis encontram-se
na TABELA 14. Em relação ao VO2picorelcor obteve-se novo modelo com a
ANCOVA. Todas as interações entre as variáveis foram testadas e só
permaneceram no modelo final aquelas que foram estatisticamente significantes.
A TABELA 14 mostra a estimativa dos parâmetros do modelo ANCOVA para o
VO2picorelcor utilizando o delta de lactato absoluto (mM) e ΣDCp (mm) como
covariáveis. Obteve-se um coeficiente de correlação múltipla (R2) de 0,791 e
ajustado de R2 = 0,773.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

149

TABELA 14 – Modelo escolhido pela ANCOVA para VO2picorelcor ajustado estimativa dos parâmetros: Coeficientes (Coef), Erro padrão de
estimativa (EP), Teste t (t), probabilidade (p-valor) e Intervalo
de Confiança (IC) em relação ao grupo (Esc e Nad), gênero (fem
e masc) e grupos etários e as covariáveis delta de lactato
absoluto (mM) e ΣDCp (mm).
Parâmetro

Coeficiente

EP

t

p-valor

I.C. (95%)

Intercepto

216,006

9,992

21,619

<0,001

196,242

235,771

Não atleta

-41,356

6,705

-6,168

<0,001

-54,618

-28,093

Fxetar=7 a 10 anos

-91,167

13,145

-6,936

<0,001

-117,169

-65,165

Fxetar=11 a 14 anos

-27,770

13,256

-2,095

0,038

-53,992

-1,548

Gênero Feminino

-47,631

7,369

-6,464

<0,001

-62,208

-33,054

Delta lactate

3,120

1,485

2,101

<0,001

0,182

6,058

S.D.Per

-0,388

0,127

-3,050

0,003

-0,640

-0,136

Não atleta * Fxetar=7 a 10 anos

21,782

9,409

2,315

0,022

3,170

40,395

Não atleta * Fxetar=11 a 14 anos

3,192

8,698

0,367

0,714

-14,013

20,397

Gen Feminino * Fxetar=7 a 10 anos

32,895

9,120

3,607

<0,001

14,854

50,936

Gen Feminino * Fxetar=11 a 14 anos

16,669

8,751

1,905

0,059

-0,640

33,978

Delta * Fxetar=7 a 10 anos

6,586

2,621

2,513

0,013

1,402

11,769

Delta * Fxetar=11 a 14 anos

0,671

2,046

0,328

0,743

-3,376

4,718

Para o cálculo do valor estimado por este modelo de ANCOVA utilizouse:
Gênero:
Sexo feminino = 1 e Sexo masculino = 0
Grupos:
Escolares = 1 e Nadadores = 0
Faixa etária:
07 a 10 anos = 1,0
11 a 14 anos = 0,1
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15 a 17 anos = 0,0.
O modelo considerando o VO2picorelcor com o expoente -0,67 (ml.kg0,67

.min-1) apresentou melhor ajuste do que o modelo com o VO2pico relativo sem

a correção (ml.kg-1.min-1). No entanto, foram incluídos mais termos de interação,
o que traz maior complexidade quanto à interpretação dos parâmetros.
Por exemplo, neste novo modelo houve interação entre faixa etária e
Delta de La. Isto ocorreu porque a correlação entre o Delta de La e o VO2picorel
cor vai diminuindo com o aumento da idade (r=0,668 para 7-10 anos, r=0,511
para 11-14 anos e r=0,209 para 15-17 anos). Houve também interação entre faixa
etária e gênero e faixa etária e grupo (escolares ou nadadores).
Assim como no modelo anterior, todos os fatores (grupo, gênero e faixa
etária) e covariáveis (Delta de La e ΣDCp) foram estatisticamente significantes.
A partir das estimativas dos parâmetros do modelo, foi construído um
gráfico com as médias ajustadas. Na FIGURA 17 pode-se perceber que, em
todas as faixas etárias, o VO2picorelcor ajustado das nadadoras é semelhante ao
dos meninos escolares. Nas faixas etárias de 7-10 e 11-14 anos, os valores
médios de VO2picorelcor ajustado das nadadoras foram ligeiramente maiores que
os valores médios dos meninos escolares.
Já na faixa etária de 15-17 anos, os valores médios de VO2picorelcor
ajustado das nadadoras apresentaram uma leve elevação em relação aos meninos
escolares, os quais sobrepuseram às nadadoras. As meninas escolares têm, em
média, um menor VO2picorelcor ajustado, independentemente da faixa etária. Por
outro lado, os valores médios de VO2picorelcor ajustado são maiores para os
nadadores em todas as faixas etárias.
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Médias ajustadas pela ANCOVA
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FIGURA 17 – Médias ajustadas pelo modelo ANCOVA de VO2picorelcor
ajustado (ml.kg-0,67.min-1) por faixa etária para escolares (não
atletas) do sexo feminino e masculino e de nadadores (atletas)
do sexo feminino e masculino.
7.

DISCUSSÃO

Os valores médios encontrados das medidas antropométricas no presente
estudo, como E e MC, estão de acordo com a literatura (MALINA, 1984;
MALINA & BOUCHARD, 2002). Houve um ganho mais acentuado para o
grupo etário de sete a 10 anos em relação ao grupo etário de 11 a 14 anos,
quando comparado ao grupo etário de 15 e 17 anos de idade. Tal fato ocorreu
tanto para os escolares como para os nadadores de ambos os gêneros.
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Em geral, há um ganho mais rápido dessas variáveis na primeira infância,
uma certa estabilidade na segunda infância e um novo aumento do ganho na
puberdade. No que se refere a E, ocorre um aumento mais lento durante a
adolescência e/ou eventual diminuição do crescimento na direção da obtenção da
E de adulto. Por outro lado, a MC normalmente continua a aumentar durante
toda a vida adulta em ambos os gêneros (MALINA, 1984; MALINA &
BOUCHARD, 2002).
BAR-OR (1996), lembra que pode haver pequenas diferenças entre
gêneros após o estirão. Normalmente, os meninos se tornam mais longos e mais
pesados em comparação com as meninas, exceto no início da adolescência onde
as meninas são temporariamente mais altas e mais pesadas, indicando a
maturação mais precoce das mesmas.
No presente estudo a E aumentou para todos os grupos etários tanto dos
escolares como dos nadadores para ambos os gêneros, sendo que os maiores
aumentos foram verificados entre o grupo etário de sete a 10 anos e 11 a 14 anos
de idade.
MALINA e BOUCHARD (2002) acrescentam que durante o crescimento
na adolescência tanto a E quanto a MC sofrem uma aceleração, porém, em
média, as meninas param de crescer em E por volta dos 16 anos de idade.
Enquanto os meninos continuam crescendo por dois anos ou mais, de acordo
com os resultados deste estudo.
Confrontando os valores médios de E entre escolares e nadadores em
suas respectivas faixas etárias e gêneros ficou evidente que os maiores valores
foram encontrados nos nadadores em relação aos escolares. Para a MC o
comportamento foi semelhante exceto para as meninas na faixa etária de 15 a 17
anos, onde as meninas escolares mostraram-se com valores médios de MC mais
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elevados (59,91 + 10,58 kg) em relação às nadadoras da mesma faixa etária
(55,58 + 4,12 kg).
Apesar desse comportamento da E e MC é interessante notar que a
quantidade de gordura corporal, avaliada através somatória de dobras cutâneas,
foi menor entre os nadadores em todas as idades e gêneros exceto para a faixa
etária de sete a 10 anos de idade, tanto para os valores médios da somatória de
dobras cutâneas total como periférica ou mesmo central.
FRANÇA, MATSUDO e SESSA (1988), analisaram o comportamento
das dobras cutâneas de crianças e jovens de oito a 18 anos de idade levando em
consideração idade, gênero, e maturação sexual e observaram diferenças
significativas com o decorrer da idade entre os avaliados do sexo feminino e
masculino, havendo um aumento crescente com a idade para as meninas e uma
tendência de estabilidade desses valores para os meninos.
MUKHOPADHYAY,

BHADRA

e

BOSE

(2005),

encontraram

diferenças significativas na adiposidade corporal entre meninos e jovens de 1017 anos de idade que praticavam exercícios físicos regulares e sedentários, com
os menores valores encontrados para os meninos fisicamente ativos.
Comportamento semelhante foi observado por ARA, VICENT-RODRIGUEZ,
JIMENEZ-RAMIREZ, DORADO, SERRANO-SANCHEZ e CALDERT (2004)
em 114 meninos e jovens que participavam de atividades esportivas comparados
àqueles que não praticavam e, ainda, por MOORE, GAO, BRADLEE,
CUPPLES, SUNDARAJAN-RAMAMURTI, PROCTOR, HOOD, SINGER e
ELLISON (2003) que em estudo longitudinal suportaram a hipótese que o
envolvimento de crianças em atividades físicas na infância pode conduzir a
aquisição de menos gordura corporal na adolescência.
EISENMANN, WOMACK, REEVES, PIVARNIK e MALINA (2001),
investigaram 48 meninos e 22 meninas com idades entre 10-19 anos de idade que
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praticavam corridas de longa distância e encontraram relações consistentes entre
volume de treinamento, VO2pico, ΣDC e colesterol-HDL. Os pesquisadores
mostraram que os resultados indicaram uma relação complexa entre volume de
treinamento, VO2pico, gordura corporal e colesterol-HDL e, sobretudo, a única
contribuição do VO2pico como um importante preditor de colesterol-HDL em
jovens corredores de distância.
Os valores médios de freqüência cardíaca de repouso (FCrep) dos
nadadores deste estudo mostraram-se sempre inferiores quando observados para
a mesma faixa etária e gênero entre os escolares. Isto é, parece haver um efeito
crônico de bradicardia de repouso em função do treinamento de natação. Em
conseqüência de um condicionamento aeróbio, a FCrep pode reduzir em cerca de
10 a 15 bpm. Esta redução é primariamente atribuída a um tônus vagal
aumentado, diminuição do tônus simpático e redução na freqüência intrínsica de
disparo do nodo sino-atrial (ACSM, 2000).
Quanto a freqüência cardíaca de pico (FCpico), houve um aumento dos
valores médios dessa variável entre sete e 10 anos e 11 e 14 anos de idade entre
escolares e nadadores seguida de uma tendência de queda entre 11 e 14 anos e 15
e 17 anos de idade no presente estudo. De acordo com o ACSM (2000), a
freqüência cardíaca máxima não se altera ou apenas reduz levemente pelo
condicionamento aeróbio ou pela idade, e ainda, sofre o efeito de uma ampla
variabilidade individual.
Os valores médios de La final (mM), Delta de La absoluto (mM) e Delta
de La percentual (%) por faixa etária e gênero entre escolares e nadadores deste
estudo mostraram um crescente aumento entre todas as faixas etárias em ambos
os gêneros tanto para escolares quanto para nadadores.
O comportamento em relação às concentrações de La sangüíneo deste
estudo é corroborado por trabalhos clássicos da literatura (ASTRAND, 1952;
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ERIKSSON, PERSON & THOREL, 1971; MORSE, SCHULTZ & CASSELS,
1949; ROBINSON, 1938), como também por publicações subseqüentes
(CUMMING et al., 1980; CUMMING, HASTMAN & McCORT, 1985;
DAVIES, BARNES & GODFREY, 1972; FALGAIRETTE et al., 1991; SARIS
et al., 1985; WILLIAMS, ARMSTRONG & KIRBY, 1990; WILLIAMS &
ARMSTRONG, 1991a; WIRTH et al., 1978; YOSHIZAWA et al., 1989) e
ainda, em estudos longitudinais como o de PATERSON, CUNNINGHAM e
BUMSTEAD (1986).
No presente estudo, os valores de La final (mM), Delta de La absoluto
(mM) e Delta de La percentual (%) dos meninos foram sempre superiores em
relação aos valores das meninas tanto para escolares quanto para nadadores em
suas respectivas faixas etárias. ASTRAND (1952) foi o primeiro a comparar
meninos e meninas em suas respostas ao La em exercício. Nesse experimento,
ele não encontrou diferenças significativas entre o pico de [La] em meninos e
meninas antes do período da puberdade, mas no período etário entre 12-18 anos
as meninas obtiveram valores mais altos.
Não existe um consenso na literatura em relação aos efeitos do gênero
nos níveis de pico de La pós-exercício sendo que alguns autores não observaram
diferenças nessas condições (CUMMING, HASTMAN & McCORT, 1985;
DAVIES, BARNES & GODFREY, 1972; SHEPHARD et al., 1969; VAN
PRAAGH et al., 1990), enquanto outros autores encontraram valores médios de
pico de La no sangue maiores nas meninas do que nos meninos (WILLIAMS &
ARMSTRONG, 1991a).
Neste estudo, os valores médios de La final (mM), Delta de La absoluto
(mM) e Delta de La percentual (%) foram sempre superiores para os nadadores
em relação aos escolares. Esses resultados podem refletir uma mais precoce
maturação do metabolismo anaeróbio desses atletas conduzido pelo treinamento
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sistematizado de natação, além do envolvimento com a natação competitiva que
possui em seus programas de competição uma predominância maior de provas
com características anaeróbias do que provas com características aeróbias. De
acordo com TROUP e TRAPPE (1994), aproximadamente 80% de todos os
eventos dos programas das competições de natação são de 200 m ou menos, isto
é, abaixo de dois minutos de duração. Portanto, o treinamento em velocidades
máximas se faz necessário para que ocorram as devidas adaptações necessárias
na utilização da energia pela via anaeróbia.
Os resultados do presente estudo evidenciaram um aumento constante
dos valores médios de VO2picoabs (l.min-1) para todas as faixas etárias
independentemente do gênero e grupo (escolares e nadadores).
Face aos resultados encontrados na TABELA 8, verificou-se que houve
uma leve tendência de elevação dos valores de VO2picoabs entre os escolares do
sexo feminino para todas as faixas de idade. Dos sete aos 10 anos e dos 11 aos
14 anos de idade a diferença foi de 0,44 + 0,07 l.min-1 e entre 11 a 14 anos e 15 a
17 anos de idade a diferença foi de 0,45 + 0,05 l.min-1. Para os escolares do sexo
masculino de sete a 10 anos e de 11 a 14 anos de idade a diferença foi de 0,98 +
0,36 l.min-1 e entre 11 a 14 anos e 15 a 17 anos de idade a diferença foi de 0,80 +
0,12 l.min-1.
Já para os nadadores do sexo feminino de sete a 10 anos e de 11 a 14
anos de idade, a diferença foi de 1,03 + 0,12 l.min-1 e entre 11 a 14 anos e de 15
a 17 anos de idade a diferença foi de 0,21 + 0,05 l.min-1. Para os nadadores do
sexo masculino de sete a 10 anos e de 11 a 14 anos de idade, a diferença foi de
0,99 + 0,20 l.min-1 e entre 11 a 14 anos e 15 a 17 anos de idade a diferença foi de
1,27 + 0,21 l.min-1.
Os valores médios encontrados de VO2picoabs para os nadadores neste
estudo foram sempre superiores àqueles encontrados para os escolares em ambos
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os gêneros e, ainda, os meninos apresentaram valores sempre superiores dessa
variável em relação às meninas com os maiores aumentos apresentados entre 11
a 14 anos e 15 a 17 anos de idade apenas para os nadadores de ambos os sexos.
O grupo estudado apresentou valores de VO2picoabs (l.min-1) sempre superiores
para os meninos em relação aos valores encontrados para as meninas em suas
respectivas faixas etárias, tanto para escolares quanto para nadadores.
Em geral, a literatura mostra que para os meninos ocorre um aumento
anual de 11,1% em função da idade cronológica para valores absolutos de
VO2max (l.min-1) entre as idades de oito a 16 anos (ANDERSEN et al., 1976;
KOBAYASHI et al., 1978; SPRYNAROVA, PARIZKOVA & BUNE, 1987),
apresentando os maiores aumentos entre 12-13 anos e 13-14 anos (MIRWALD
& BAILEY, 1986). Para as meninas, os autores observaram um comportamento
semelhante sendo que entre oito e 13 anos ocorreu um aumento de 11,6% com os
maiores aumentos entre 11-12 anos e 12-13 anos de idade (MIRWALD &
BAILEY, 1986).
Em estudos transversais, os resultados indicaram uma manutenção ou
queda dessa variável dos 13 aos 15 anos em indivíduos não atletas (ANDERSEN
et al, 1976; NAKAGAWA & ISHIKO, 1970). ARMSTRONG et al. (1991b),
investigaram o VO2pico de 226 meninos e 194 meninas entre 11-16 anos e
observaram um aumento com a idade cronológica em ambos os sexos e, ainda,
que aos 12 anos os meninos exibiram um aumento significantemente mais
acentuado (p<0,05) do que as meninas. ARMSTRONG e WELSMAN (1994),
também verificaram que o VO2maxabs foi 12% maior em meninos do que em
meninas aos 10 anos, 23% maior aos 12 anos, 31% aos 14 anos e 37% aos 16
anos de idade.
ARMSTRONG, WELSMAN e WINSLEY (1996), observaram que essa
diferença do VO2max em relação aos gêneros já se manifesta nos sujeitos pré-
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pubescentes, tanto para valores absolutos quanto para valores relativos, o que
também foi confirmado por ARMSTRONG, WELSMAN e KIRBY (1998).
Em estudos longitudinais, para os valores de VO2maxabs essas tendências
de diferenças entre gêneros foram confirmadas (ARMSTRONG et al., 1990;
KRAHENBUHL, SKINNER & KOHRT, 1985). Outros trabalhos mostraram
que os meninos apresentaram manutenção do VO2max entre 8-16 anos
(ANDERSEN et al., 1976), enquanto as meninas demonstraram um inequívoco
decréscimo dessa variável em função da idade para sujeitos não atletas
(ARMSTRONG & WELSMAN, 1994).
Além do reconhecido aumento do VO2maxabs com o crescimento, a maior
parte da incerteza persiste no entendimento dos fatores pelos quais se estabelece
esse aumento, o mais apropriado meio de “normatizar” o VO2max pelo tamanho
corporal é a explicação a respeito das diferenças entre gêneros (ROWLAND,
1996).
Uma das mais freqüentes explicações para os maiores valores de VO2max
dos meninos seria o acúmulo maior de gordura subcutânea que ocorre nas
meninas durante o período próximo à puberdade (ANDERSEN et al., 1976;
WELSMAN, 1997). Por outro lado, GORAN et al. (2000) não encontraram
influência da gordura corporal total sobre a potência aeróbia máxima em estudo
trnasversal. Os autores sugeriram que as possíveis diferenças encontradas no
VO2max entre meninos e meninas estariam relacionadas com a maior massa
magra encontrada nos meninos, resultados também encontrados no trabalho de
ARMSTRONG e WELSMAN (2001). Para valores relativos de VO2max
expressos em ml.kg-1.min-1 a influência da idade e do gênero nem sempre se
comporta da mesma forma.
Não existe um entendimento padronizado sobre a maneira pela qual o
VO2max pode ser ajustado mais apropriadamente ao tamanho corporal, ou seja, o
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papel do aumento do tamanho da massa versus as mudanças funcionais na
determinação de consumo de O2, os mecanismos que distinguem as diferenças
entre meninos e meninas e os meios pelos quais as mudanças no VO2max podem
contribuir para a melhora no desempenho de endurance (ROWLAND, 1996).
No que se refere aos valores de VO2picorel do presente estudo, estes se
mostraram inalterados dos sete aos 10 anos de idade e 11 aos 14 anos para as
meninas escolares, seguido de um decréscimo não significativo no período dos
11 aos 14 anos e 15 aos 17 anos de idade (-2,58 + 0,55 ml.kg-1.min-1). Já para os
meninos escolares, houve uma tendência de aumento entre as três faixas etárias,
sendo que os maiores aumentos foram observados no período dos sete aos 10
anos e 11 aos 14 anos de idade (6,96 + 1,23 ml.kg-1.min-1), em relação ao período
dos 11 aos 14 anos e 15 aos 17 anos de idade (0,98 + 2,29 ml.kg-1.min-1). Entre o
período dos 11 aos 14 anos e 15 aos 17 anos de idade houve uma tendência de
estabilidade dessa variável.
Para os valores de VO2picorel entre as nadadoras, houve uma tendência de
aumento dessa variável para todas as faixas etárias com um maior incremento
sendo observado no período dos sete aos 10 anos e 11 aos 14 anos de idade (4,84
+ 0,72 ml.kg-1.min-1), em relação ao período de 11 aos 14 anos e 15 aos 17 anos
de idade (0,81 + 0,35 ml.kg-1.min-1). Por outro lado, os nadadores apresentaram
acentuada elevação desses valores no período dos sete aos 10 anos e 11 aos 14
anos de idade (10,88 + 0,09 ml.kg-1.min-1), seguido de um suave declínio dos 11
aos 14 anos e 15 aos 17 anos de idade (-0,75 + 0,47 ml.kg-1.min-1).
Os meninos atingiram valores de VO2picorel superiores em relação às
meninas tanto para escolares quanto para nadadores em suas correspondentes
faixas etárias, sendo que os nadadores sempre atingiram valores superiores em
relação aos escolares em ambos os gêneros e em todas as faixas etárias,
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semelhante aos resultados encontrados por ARMSTRONG e WELSMAN (2001)
em meninas e meninos não atletas de 11 aos 17 anos de idade.
ARMSTRONG et al. (1995) obtiveram resultados semelhantes aos
observados pelo presente estudo quando investigaram indivíduos não atletas prépubescentes, os quais os meninos também atingiram valores superiores àqueles
encontrados nas meninas (51 vs 45 ml.kg-1.min-1). Comportamento semelhante
pôde ser observado por ARMSTRONG et al. (1991a), que ao estudarem crianças
e jovens ingleses de 11 – 16 anos de idade notou um aumento do VO2pico com a
idade cronológica e, ainda, um aumento significantemente mais alto verificado
para os meninos em relação às meninas.
GEITHNER, THOMIS, VANDEN EYNDE, MAES, LOOS, PEETERS,
CLAESSENS, VLIETINCK, MALINA e BEUNEN (2004), em estudo
longitudinal seguiram o crescimento do VO2pico de 83 crianças e jovens dos 10
aos 18 anos de idade (48 meninos e 35 meninas). Os investigadores notaram que
o VO2pico aumenta em ambos os gêneros através da adolescência, com os
meninos atingindo valores mais altos do que as meninas em todas as idades e,
ainda, os coeficientes de correlação entre as idades de pico de velocidade da
estatura, pico de velocidade de massa corporal e pico de velocidade do pico de
VO2 sugerem um fator geral de maturidade para o tamanho corporal e a potência
aeróbia.
BENEFICE, MERCIER, GUERIN e PREFAUT (1990), encontraram
valores superiores de VO2maxabs e variáveis antropométricas em 45 meninos prépubertários, pubertários e pós-pubertários nadadores em comparação a 94
meninos que não estavam envolvidos com nenhum tipo de treinamento
específico. O mesmo não foi observado por FALGAIRETTE, DUCHE, BEDU,
FELLMANN e COUDERT (1993), ao estudarem 53 meninos pré-pubertários, 26

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

161

nadadores e 16 não ativos, com idade média de 11 anos, os quais não
apresentaram diferenças significativas para o VO2maxrel (ml.kg-1.min-1).
NIKOLIC e ILIC (1992) avaliaram o VO2max de jovens treinados (18
nadadores juniores) e não treinados (escolares) com idade média de 15 anos. Os
pesquisadores não encontraram diferenças estatísticas significantes entre as
variáveis E, MC, % gordura e capacidade vital entre os dois grupos. Porém, os
valores de VO2maxabs, VO2maxrel expresso por kg da MC e VO2maxrel expresso
pela massa magra, foram 31,5%, 21,2% e 20,6%, respectivamente, mais altos
para os nadadores do que para os escolares (p<0,05). Os autores sugerem que o
treinamento físico proporcionou esse aumento significante do VO2max nos jovens
sujeitos.
EKELUND, FRANKS, WAREHAM e AMAN (2004), testaram se
existiam diferenças entre VO2 de repouso, VO2 submáximo e VO2max entre
adolescentes com massas corporais normais e obesos após ajustes para
diferenças de massa livre de gordura e massa gorda. Os investigadores
verificaram que quando a composição corporal é controlada de forma apropriada
para o VO2 de repouso, VO2 submáximo e VO2max não ocorreram diferenças
entre adolescentes normais e obesos. Segundo os autores, os dados sugerem que
os valores mais elevados de VO2max observados nos adolescentes obesos foram
em decorrência de uma mais elevada massa gorda e não devido ao aumento do
VO2max mesmo eles sendo fisicamente menos ativos.
BAXTER-JONES, GOLDSTEIN e HELMS (1993), em um estudo de
desenho misto transversal / longitudinal com cinco idades “cohorts” (oito, 10,
12, 14 e 16 anos), as quais foram seguidas por três anos consecutivos, avaliaram
o VO2max de 453 atletas de futebol, natação, ginástica e tênis. Os autores
utilizaram um modelo de regressão multi-nível para identificar os efeitos
independentes das variáveis preditoras enquanto efeitos adicionais do
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crescimento, tal como mudanças no tamanho corporal. Quando a idade, E e MC
foram controladas, foram observados aumentos significantes do VO2max nos
meninos e nas meninas no período pubertário, embora esses aumentos
significantes não tenham sido observados nos períodos etários subseqüentes nas
meninas (p<0,05). Dentre os demais atletas, os nadadores obtiveram os mais
altos valores de VO2maxrel (p<0,001) para todas as idades.
Quanto aos valores de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) do presente estudo,
estes se mostraram mais adequados no que se refere a uma melhor distinção do
comportamento dessa variável ao longo do período etário estudado. A literatura
tem demonstrado que o expoente -0,67 separa adequadamente as diferenças entre
a massa corporal e o VO2pico e, ainda, tem revelado algumas descobertas
interessantes que desafiam o entendimento convencional sobre crescimento e
maturação da aptidão aeróbia (WELSMAN, 1997).
Os resultados deste estudo mostraram que os valores médios de
VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) aumentaram em todas as faixa etárias para ambos
os gêneros e entre escolares e nadadores. Os meninos sempre apresentaram
valores médios dessa variável superiores àqueles encontrados nas meninas tanto
para escolares quanto para nadadores. Os nadadores apresentaram valores
médios dessa variável sempre superior aos encontrados nos escolares em ambos
os gêneros, com exceção das meninas dos sete aos 10 anos de idade.
Os maiores aumentos do VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1) foram sempre
observados no período dos sete aos 10 anos e dos 11 aos 14 anos de idade em
ambos os gêneros tanto para escolares quanto para nadadores. Para as meninas
escolares e nadadoras nota-se uma elevação menos acentuada dos valores médios
dessa variável entre o período dos 11 aos 14 anos e dos 15 aos 17 anos de idade
quando comparadas aos meninos no mesmo período, fato que pode ser explicado
pela maturação biológica mais precoce apresentada pelas mesmas.
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Os valores médios aqui apresentados de VO2picorelcor (ml.kg-0,67.min-1)
foram ajustados utilizando como covariáveis a gordura corporal, isto é,
somatória de dobras cutâneas periféricas (mm) e as concentrações de lactato, ou
seja, o delta de lactato absoluto (mM). Na literatura existem poucos estudos que
esclareceram a relação entre o VO2max e o tamanho corporal em crianças e jovens
em desenvolvimento (ROWLAND, 1996). As abordagens analíticas parecem
prover um maior discernimento sobre essas questões. Ainda assim, são
necessárias mais informações considerando a influência de certas variáveis, as
quais podem confundir as tentativas de identificar um único fator para
“normatisar” o VO2max pelo aumento do tamanho corporal (ROWLAND, 1996;
WELSMAN, 1997).
BEUNEN et al. (2002), verificaram que o VO2pico é amplamente
explicado pela MC, mas o nível de atividade física e sua interação com o estado
maturacional contribuem independentemente com o VO2pico, mesmo depois da
MC ser ajustada. Esses resultados ratificam àqueles encontrados em estudos
anteriores que examinaram a influência das diferenças corporais, estado
maturacional e a interpretação do VO2max ou VO2pico (ARMSTRONG &
WELSMAN, 2001; EISENMANN et al., 2001; MATECKI et al., 2001;
THOMIS et al., 2000; WELSMAN et al., 1996).
PETTERSEN e FREDRIKSEN (2003), observaram que apesar do
aumento da performance de corrida durante a infância, o VO2pico expresso em
relação à MC se manteve estável para os meninos e mostrou uma tendência de
queda para as meninas com 13-14 anos de idade. Entretanto, quando o VO2pico
foi relacionado com a área de superfície corporal, o aumento foi maior e de
acordo com o aumento de performance de corrida. Segundo os autores, a massa
corporal aumentada tem um efeito de mascarar o aumento do VO2pico. Os
mesmos mencionam que os estudos que utilizaram essa abordagem (ml.kg-
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0,67

.min-1) têm mostrado similares efeitos de treinamento em crianças e

adolescentes.
No presente estudo, foi verificado que quanto menores foram os valores
de ΣDC, em especial as ΣDCp, maiores foram os valores médios encontrados de
VO2pico. Por outro lado, quanto maiores foram os valores médios das [La], em
especial a variação do La, aqui representado pelo Delta de La, maiores foram
também os valores médios encontrados de VO2pico.
Em recente acesso ao “MEDLINE PUBMED” (último acesso em
26/12/05), não foram encontrados trabalhos na literatura que tenham utilizado
como covariável do comportamento do VO2pico as [La] em crianças e jovens.
Neste estudo pode-se verificar que houve um aumento dos valores das
[La], em especial do Delta de La, com um concomitante aumento dos valores
médios do VO2pico em todas as faixas etárias, sendo que os meninos apresentaram
valores superiores àqueles encontrados nas meninas e, ainda, os nadadores de
ambos os gêneros atingiram valores médios de delta de lactato superiores aos
escolares.
Alguns fatores podem ser sugeridos para explicar essas diferenças entre
os escolares como um predominante envolvimento por parte dos meninos nas
atividades físicas e esportivas na escola em relação às meninas; a presença
marcante da testosterona que está associada ao aumento da força muscular; o
desenvolvimento da aptidão anaeróbia através da maior presença das atividades
enzimáticas glicolíticas.
Quanto aos nadadores, além de estarem passando pelo mesmo processo
biológico estão envolvidos com a rotina do treinamento de natação sistematizado
a qual podem conduzir às alterações observadas neste estudo. Em geral, há um
consenso na literatura em afirmar que não existem efeitos do treinamento
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desportivo aeróbio na infância (BAR-OR, 1996; MALINA & BOUCHARD,
2002; ROWLAND, 1996).
Conforme obtido neste trabalho, apenas para o sexo feminino, mesmo
assim os dados de VO2picorelcor mostraram-se nos limites de significância
(p=0,06), houve semelhança com a literatura. No sexo masculino houve efeito de
terinamento aeróbio mesmo nas faixas etárias infantis. Em quase todas as idades
o VO2picoabs, VO2picorelcor e VO2picorelcor ajustado foi maior para nadadores do
que para escolares, com exceção da faixa etária de sete a 10 anos em que foram
semelhantes.
8.

CONCLUSÕES
Os resultados desse estudo permitem as seguintes conclusões para a

amostra estudada:

a) Os valores médios de VO2picoabs, VO2picorelcor e VO2picorelcor
ajustado entre crianças e jovens de diferentes faixas etárias de
escolares e nadadores em ambos os gêneros não são
equivalentes, com exceção das meninas da faixa etária de sete a
10 anos;
b) O Delta de La (repouso e pós exercício) é dependente do
gênero, faixa etária e grupo de treinamento;
c) Os valores de VO2pico em escolares e nadadores sofrem
influência da idade e do gênero;
d) Os valores de VO2pico das crianças e jovens de sete a 17 anos de
idade escolares e nadadores para diferentes faixas etárias sofrem
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influência da MC total, em especial da ΣDCp, tendo como fator
interveniente a gordura corporal;
e) As variáveis Delta de La e ΣDCp consideradas como
covariáveis levaram ao estabelecimento do modelo para
VO2picorelcor (ml.kg-1.min-1) e VO2picorelcor ajustado (ml.kg0,67

.min-1) com R2 elevados, porém maiores no último caso.
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ANEXO II – Termo de consentimento informado para pesquisa científica
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PESQUISA
CIENTÍFICA.
Prezados Pais e Atletas,
O esporte está cada dia mais presente no cotidiano das crianças e jovens.
Porém, muito do treinamento aplicado nesses indivíduos são adaptações do
modelo adulto. Portanto, muitas questões ainda não estão muito claras sobre tais
procedimentos e seus efeitos na formação desses jovens.
Nos dias atuais a produção do conhecimento associada à Ética tem sido
considerada de suma importância para a sociedade moderna.
Para tanto, o presente termo tem como objetivo principal torná-los
conscientes das etapas a serem realizadas durante o projeto de pesquisa em
questão, e ainda, faz-se necessário o consentimento dos senhores pais para a
participação dos vossos filhos como voluntários desse trabalho.
Desde já, cabe lembrar que a participação é totalmente voluntária onde a
pessoa tem plena liberdade de não querer participar se assim o desejar. E, ainda,
qualquer voluntário poderá, a qualquer momento, sair do projeto de pesquisa sem
que isso possa lhe acarretar qualquer penalidade.
O projeto de pesquisa contará com as seguintes etapas:
1) Entrevista para obter o máximo de informações possíveis sobre o
avaliado;
2) Teste eletromiográfico de repouso onde será observado se o avaliado
tem algum problema no coração que o impeça de fazer um teste com
esforço físico;
3) Avaliações como peso, altura, tamanho do tronco e das pernas,
distância atingida pelo avaliado quando está com seus braços afastados,
avaliação da quantidade de gordura corporal e da musculatura;
4) Avaliação funcional do avaliado através de teste de corrida contínua em
esteira rolante para a determinação da sua condição física máxima;
6) Análise sangüínea (uma gota de sangue), em repouso e após logo os
testes de esforço.
Os testes serão realizados em apenas um dia e de acordo com agendamento
prévio. Os testes poderão ser interrompidos a qualquer momento devido a sinais
de fadiga. O próprio avaliado poderá fazê-lo quando desejar caso esteja se
sentindo extenuado ou desconforto de qualquer natureza.
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ANEXO II – Termo de consentimento informado para pesquisa científica.
(Cont.)
Outras informações:
a) Podem ocorrer alterações orgânicas durante a realização de qualquer tipo
de teste de esforço que podem ser respostas atípicas de pressão arterial,
arritimias, desmaios, tonturas e em raríssimas situações ataque cardíaco e
morte. Portanto, pessoal treinado e qualificado estará à disposição para
qualquer tipo de intervenção. Os avaliadores e as pessoas envolvidas nesse
projeto não serão responsáveis por acidentes não previstos destes testes
citados;
b) Pais e atletas deverão perguntar sobre qualquer procedimento utilizado
que lhes cause dúvidas. Qualquer pergunta ou dúvida, solicitar por
informações adicionais;
c) Os resultados obtidos poderão ser utilizados para publicação com
cunho científico ajudando no diagnóstico e prescrição do treinamento
físico e performance.
d) Os voluntários desse projeto de pesquisa não terão nenhum benefício
pessoal, submeter-se-ão a riscos e estarão contribuindo para a o aumento
do conhecimento na área de ciências do esporte.
Nós lemos e entendemos os procedimentos dos testes e avaliações que serão
executadas. Nós, responsáveis pelos avaliados, estamos de acordo com a
participação de nossos filhos neste projeto de pesquisa bem como autorizamos a
publicação dos resultados obtidos para o desenvolvimento da ciência no esporte.

___________________________
Assinatura e RG do responsável

__________________________
Assinatura e RG do avaliado

Data:____/____/____
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ANEXO III – Formulário de anamnese geral
ANAMNESE GERAL
1. Identificação:
Nome:...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................
Escola:..................................................................................................Série:............................
Data de nascimento:........../........../.......... Idade:............ Sexo:............. Cor:............................
Natural (cidade):.............................................................Estado:...............................................
Nome do pai:.............................................................................................................................
.....................................................................................................Profissão:..............................
Nome da mãe:...........................................................................................................................
.....................................................................................................Profissão:..............................
Endereço:...................................................................................................................................
Bairro:..............................................CEP:......................................Tel:.....................................
2. Saúde:
Responda marcando um X de acordo com as siglas: Sim (S), Não (N), ou Não Sei (NS)
Doença anterior:
Doença reumática
Febre Tifóide
Escarlatina
Tuberculose
Paralisia Infantil
Hepatite
Epilepsia
Convulsões

S

S

N
S
S
S
S
S
N
S

NS
N
N
N
N
N
NS
N

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Teve qualquer doença séria não mencionada acima ou internações hospitalares?
Qual (ais)?................................................................................................................................
Vacinas:
Tétano
Pólio (Sabin)

S
S

N
N

NS
NS

Data:......../......../........
Data:......../......../........

Cirurgias: Descreva todas as operações com a respectiva data.
1..................................... Data:......../......../........ 2.............................. Data:......../......../........
3..................................... Data:......../........./........ 4............................. Data:......../......../........
Alergias:
Penicilina
Asma/bronquite
Novacaina
Sulfa
Pólen

S
S

N
N
S
S
S

NS
NS
N
N
N

NS
NS
NS

Medicamentos em uso:........................................Qualquer substância em uso:.....................................
Histórico Familiar:
Idade do pai.................Idade da mãe..................nº de irmãos................nº de irmãs.................
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ANEXO III – Formulário de anamnese geral (Cont.).
Algum membro da família apresenta (ou) qualquer das seguintes doenças?
Diabetes
Câncer

S
S

N
N

NS
NS

Doença do coração

S

N

NS

Só responda Sim se o sintoma for freqüente ou tenha surgido nos últimos meses:
Pele:
Suor excessivo
Manchas

N
N
N

NS
NS
NS

Olhos:
Visão embassada
S
Infecções freqüentes S
Usa lentes
S
Usa óculos
S

N
N
N
N

NS
NS
NS
NS

Nariz:
Corrimento nasal
S
Sangramento nasal S
Obstrução nasal
S

N
N
N

NS
NS
NS

N
N
N

NS
NS
NS

Gastro-intestinal:
Náusea
S
Má digestão
S
Diarréia
S
Dor abdominal
S
Vômitos
S
Alergias alimentares S
Prisão de ventre
S
Hemorróidas
S

N
N
N
N
N
N
N
N

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Músculo-esquelético:
Torções
S
Fraturas
S
Desvio na coluna
S
Pé chato
S

N
N
N
N

NS
NS
NS
NS

Alterações de temperatura

Pescoço:
Dor
Rigidez
Diminuição da mobilidade

S
S
S

S
S
S

_______________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável.

Cabeça:
Dor de cabeça freqüente
Crise de desmaio
Vertigens freqüentes
Traumatismo

S
S
S
S

N
N
N
N

NS
NS
NS
NS

Ouvidos:
Diminuição da audição
Pus no ouvido
Zumbido
Dor de ouvido

S
S
S
S

N
N
N
N

NS
NS
NS
NS

Boca e garganta:
Sangramento
Dor de dente
Rouquidão
Feridas / aftas
Amidalites
Dificuldade de engolir

S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Cardiorespiratório:
Dificuldade de respirar
Palpitação
Tosse
Catarro
Catarro com sangue

S
S
S
S
S

N
N
N
N
N

NS
NS
NS
NS
NS

Genito-urinária:
Ardor ao urinar
Sangue na urina
Corrimentos
Doenças venéreas
Urina muito forte
Fimose
Alterações menstruais

S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Sistema Nervoso:
Nervosismo
Adormecimentos
Paralisia
Tremores

S
S
S
S

N
N
N
N

NS
NS
NS
NS

Data:......../........../..........
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ANEXO IV – Ficha de coleta de dados
FICHA DE COLETA DE DADOS
Nome:.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Data do teste:................................Data de nascimento:.............................Idade:......................
Endereço:......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bairro:............................Cidade:...................................UF:.........CEP:......................................
Fone - Residencial:............................Trabalho:...........................Celular:............................
Anamnese:.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Medidas Antropométricas:
Estatura (cm):................Massa (kg):...................IMC (massa/estatura2):..................(kg/m2)
Cintura (cm):.................. Quadril (cm):................... ICQ (cintura/quadril)...................(cm)
Dobras Cutâneas:
1. Triciptal (mm):.........../............../............ 2. Subescapular (mm):.........../.........../.............
3. Biciptal (mm):............/............./...........4. Supra-ilíaca (mm):.........../............../................
5. Abdominal (mm):.........../............/...........6. Coxa (mm):............/............../......................
7. Panturrilha medial (mm):........../............./.............
Gordura total - Σ7DC (mm):...........................
Gordura do tronco - Σ3DC (mm):...................
Gordura de membros - Σ4DC (mm):...............
Flexibilidade – Teste de sentar e alcançar (cm):............../............../................
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ANEXO IV – Ficha de coleta de dados (Cont.).
Nome:............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Estatura (cm):................. Massa (kg): ................Idade:......................Sexo:........................
Avaliação Funcional:
FCrepouso (bpm):..................................... Lactatorepouso (mM):................................................
VO2pico
Valor relativo (ml.kg-1.min-1) .............................Valor absoluto (l.min-1) ...........................
Velocidade de VO2pico (km/h):...........................
FCmax (bpm): ...............................
Velocidade máxima (km/h):...............................
VO2 de limiar anaeróbio (ml.kg-1.min-1)............................. (l.min-1) ...................................
Velocidade de limiar anaeróbio (km/h):..............................
FClimiar (bpm): ......................................
% em relação à velocidade de VO2pico:.................................
% em relação à velocidade máxima:....................................
Lactato 1 min ao final do teste ergoespirométrico (mM) :..................................................
Freqüência Cardíaca
1º minuto:..............

7º minuto:...............

2º minuto:..............

8º minuto:...............

3º minuto:..............

9º minuto:...............

4º minuto:..............

10º minuto:..............

5º minuto:..............

11º minuto:...............

6º minuto:..............

12º minuto:...............
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