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RESUMO

POTÊNCIA AERÓBIA EM CRIANÇAS E JOVENS

Autor: EMILSON COLANTONIO
Orientadora: PROFa. DRa. MARIA AUGUSTA PEDUTI DAL’MOLIN KISS

O objetivo geral do presente estudo foi analisar o comportamento dos
valores do pico de consumo de oxigênio (VO2pico) e de lactato, em grupos de
crianças e jovens não praticantes de natação e atletas de natação no período
etário de sete a 17 anos de idade; e ainda, a) investigar as possíveis diferenças
entre os valores de VO2pico dos grupos durante o período etário citado 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 citado, c) analisar a influência da massa corporal total na
variação do VO2pico tendo como fator interveniente à gordura corporal, d)
analisar as concentrações de lactato no sangue após esforço gradualmente
crescente até a exaustão para o período etário citado. O delineamento utilizado
foi transversal e contou com uma amostra de 145 crianças e jovens de sete a 17
anos de idade, com no mínimo três sujeitos de cada idade e gênero que foram
subdivididos

em

dois

grupos

–

controle

(escolares)

e

experimental

(nadadores).Cada grupo foi subdividido em três grupos etários (sete a 10, 11 a 14
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e 15 a 17 anos) perfazendo 12 subgrupos (seis no feminino e seis no masculino).
Após aprovação de Comissão de Ética Institucional e assinatura do termo de
consentimento informado os voluntários realizaram uma anamnese para avaliar o
histórico de saúde. Em laboratório, foram realizadas medidas antropométricas,
eletrocardiograma de repouso e teste funcional em esteira para a avaliação da
aptidão cardiorespiratória – VO2pico. Os resultados foram apresentados de forma
descritia e inferencial como análise descritiva, diagramas box-plot, ANOVA e
ANCOVA. O programa estatístico usado foi o SPSS versão 11.0. O nível de
significância adotado foi 0,05. 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. O delta de lactato (repouso e pós
exercício) é dependente do gênero, faixa etária e grupo de treinamento. Os
valores de VO2pico em escolares e nadadores sofrem influência da idade e do
gênero. Os valores de VO2pico das crianças e jovens de sete a 17 anos de idade
escolares e nadadores para diferentes faixas etárias sofrem influência da massa
corporal total, em especial da somatória de dobras cutâneas periféricas, tendo
como fator interveniente a gordura corporal. As variáveis de delta de lactato e
somatória de dobras cutâneas consideradas como covariáveis levaram ao
estabelecimento do modelo para VO2picorelcor (ml.kg-1.min-1) e VO2picorelcor
ajustado (ml.kg-0,67.min-1) com R2 elevados, mas maiores no último caso.
Palavras-chave: pico de consumo de oxigênio, lactato, massa corporal,
composição corporal, escolares e nadadores.
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ABSTRACT

AEROBIC POWER IN CHILDREN AND YOUTHS

Author: EMILSON COLANTONIO
Adviser: PROFa. DRa. MARIA AUGUSTA PEDUTI DAL’MOLIN KISS

The general aim of this study was to analyze the behavior of the peak
oxygen uptake (VO2peak) values and lactate, in children and youths groups no
swimming practitioner and swimming athletes from seven to 17 years age group;
and even, a) to investigate the possible differences among VO2peak values of
groups during this age group related to gender and systematic training, b) to
analyze the influence of total body mass in VO2peak variation related to the age,
gender and training for this age group, c) to analyze the influence of total body
mass in VO2peak variation having as interventional factor the body fat, d) to
analyze the blood lactate concentrations after growing gradually effort until
exhaustion for this age group. The cross-sectional experimental design had a
sample with 145 children and youths from seven to 17 years old, with three
subjects at least of each age and gender subdivided in two groups – control
(pupils) and experimental (swimmers). Every group was subdivided in three age
groups (7-10, 11-14 and 15-17 years) making 12 sub-groups (6 female and 6
male). After approved Institutional Ethical Boarding and Informed Consent
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signed, the volunteers were submitted the anamnesis for participation health
screening. In the lab, were performed anthropometrical measurements, rest
electrocardiogram and functional test on a treadmill to asses the cardiorespiratory
fitness – VO2peak. The results were presented on a descriptive and inferential way
like descriptive analyses, diagrams box-plot, ANOVA e ANCOVA. The statistic
program used was the SPSS version 11.0. The significance level adopted was
0,05. The VO2peakabs, VO2peakrelcor e VO2peakrelcor adjusted means values
between children and youths of different age groups pupils and swimmers in
both genders are not equivalent, with exception on the girls from seven to 10
years old age group. The lactate delta (rest and after exercise) is dependent of the
gender, age group and training group. The VO2peak means values in pupils and
swimmers suffer influence of the age and the gender. The VO2peak values of the
children and youths from seven to 17 years old pupils and swimmers for
different age groups suffer influence of the total body mass, in special of the
peripheral skinfolds sum, having as interventional factor the body fat. The
variables lactate delta and skinfolds sum here considered like covariate leaded to
the establishment of the model for VO2peakrelcor (ml.kg-1.min-1) and
VO2peakrelcor adjusted (ml.kg-0,67.min-1) with higher R2, but greater in the last
case.
Keywords: peak of oxygen uptake, lactate, body mass, body composition, pupils
and swimmers.
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