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EPIGAFRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Há homens que lutam um dia e são bons, há 

outros que lutam um ano e são melhores, há os 

que lutam muitos anos e são muito bons. Mas 

há os que lutam toda a vida e estes são 

imprescindíveis.” 

Bertolt Brecht 
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RESUMO 

Hausen, Matheus. Análise das respostas fisiológicas no combate de taekwondo 
e proposta de métodos específicos de avaliação cardiorrespiratória. 2015. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015 
 

Estudos anteriores se propuseram a analisar as respostas fisiológicas do combate de 
taekwondo. Entretanto, a medida direta de consumo de oxigênio não foi realizada ou 
não foram utilizados controles metodológicos que propiciassem a combatividade entre 
os participantes durante a medida direta, como sistema de pontuação e uma 
instrumentação que permitisse trocas de golpes entre os atletas. Esta escassez de 
informações sobre as respostas fisiológicas do combate é acompanhada pela 
ausência de propostas específicas de avaliação cardiorrespiratória para este grupo.  
O presente estudo teve o objetivo de caracterizar as respostas fisiológicas do combate 
de taekwondo, através de uma simulação específica, e propor métodos específicos 
de avaliação cardiorrespiratória para a modalidade. Doze atletas masculinos de 
taekwondo visitaram o laboratório em quatro ocasiões separadas: 1) Avaliação 
antropométrica, anamnese, teste cardiopulmonar de exercício na esteira rolante 
(TCPE); 2) Teste cardiopulmonar de taekwondo contínuo (TKDC); 3) Teste 
cardiopulmonar de taekwondo intervalado (TKDI); e 4) Simulação de combate. As 
visitas 2, 3 e 4 foram contrabalanceadas. Em relação ao tratamento estatístico, a 
normalidade dos dados foi verificada com o teste de Shapiro-Wilk, antes das 
descrições e comparações. Os dados paramétricos foram testados com a ANOVA 
para medidas repetidas com Post-hoc de Bonferroni. Em caso de dados não 
paramétricos, foi utilizado o teste de Friedman, com o post-hoc de Dunn quando 
necessário. A simulação de combate apresentou respostas próximas de competições 
oficiais, com uma frequência cardíaca média de 177 ± 10 bpm (93,0 ± 5,0% FCPICO) e 
uma lactatemia pico de 12,5 ± 2,8 mmol.L-1 e foi verificado um consumo de oxigênio 
médio de 36,6 ± 3,9 mL-1.kg-1.min-1 (73,0 ± 5,9%). Também foram verificados 
momentos de alta intensidade, atingindo valores de pico de consumo de oxigênio 
(V̇O2PICO) de 44,8 ± 5,0 mL.kg-1.min-1, e de frequência cardíaca (FCPICO) de 190 ± 13 
bpm. Os testes cardiopulmonares de taekwondo apresentaram valores de pico 
superiores ao teste de corrida, com o TKDI apresentando um V̇O2PICO 

significativamente superior ao TCPE (52,7 ± 4,3 e 49,9 ± 3,6 mL.kg-1.min-1, 
respectivamente), ambos os testes de taekwondo, TKDC e TKDI, apresentaram 
valores de FCPICO significativamente superiores ao TCPE (199 ± 11, 201 ± 8 bpm e 
191 ± 10 bpm, respectivamente). Além disso, também foram verificadas diferenças 
significativas no limiar ventilatório 1 e na FC do limiar ventilatório 2. A simulação de 
combate apresentou validade externa, em comparação às respostas verificadas em 
estudos com competições oficiais, através de controles metodológicos que 
incentivaram a combatividade durante a análise. Os testes cardiopulmonares de 
taekwondo apresentaram respostas superiores aos testes de corrida em esteira 
rolante, confirmando a importância da especificidade para avaliação deste grupo. 

Palavras-chave: Artes marciais; consumo de oxigênio; frequência cardíaca; teste de 
esforço. 
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ABSTRACT 

Hausen, Matheus. Analysis of physiological responses to the taekwondo combat 
and a proposal of specific methods for cardiorespiratory assessment. 2015. 
Dissertation (Master in Cardiovascular Sciences) - Fluminense Federal University, 
Niterói, 2015. 
 

Previous studies have proposed to analyze the physiological responses of taekwondo 
fighting. However, the direct measurement of oxygen consumption was not performed 
or were not used methodological controls that could provide the fighting between the 
participants during the direct measurement, as scoring system and an instrumentation 
that would allow exchange of blows among athletes. The absence of information on 
the physiological responses combat is also accompanied by the absence of specific 
proposals of cardiorespiratory assessment to this group. This study aimed to 
characterize the physiological responses of taekwondo combat through a specific 
simulation, and propose specific methods of cardiorespiratory evaluation for the sport. 
Twelve male athletes of taekwondo visited the laboratory on four separate occasions: 
1) Anthropometric assessment, interview, Cardiopulmonary exercise test on a treadmill 
(CPET); 2) Continuous Cardiopulmonary taekwondo test (TKDC); 3) Interval 
Cardiopulmonary taekwondo test (TKDI); and 4) Combat Simulation. The order of visits 
2, 3 and 4 were counterbalanced. Regarding the statistical treatment, the normality of 
the data was verified with the Shapiro-Wilk test before the descriptions and 
comparisons. Parametric data were tested with repeated measures ANOVA with 
Bonferroni post-hoc. In case of non-parametric data, the Friedman test was performed, 
with Dunn post-hoc. The combat simulation presented responses similar to official 
competitions, with a mean heart rate (HR) of 177 ± 10 bpm (93.0 ± 5.0%), a peak blood 
lactate concentration of 12.5 ± 2.8 mmol L-1 and was found a mean oxygen uptake 
(V̇O2) of 36.6 ± 3.9 mL-1.kg-1.min-1 (73.0 ± 5.9%). High intensity moments were also 
reported, with a peak V̇O2 of 44.8 ± 5.0 mL.kg -1.min-1 (89.1 ± 6.2%), and peak HR of 
190 ± 13 bpm (98.0 ± 3.2%). The cardiopulmonary taekwondo tests showed peak 
values significantly higher than the running test. TKDI yielded a peak V̇O2 significantly 
higher than CPET (52.7 ± 4.3 and 49.9 ± 3.6 mL.kg-1.min- 1, respectively), both 
taekwondo tests, TKDC and TKDI, yielded  significantly higher peak HR values  than 
the CPET (199 ± 11, 201 ± 8 bpm and 191 ± 10 bpm, respectively). In addition, 
significant differences were also found in the ventilatory threshold 1, and in HR of the 
ventilatory threshold 2. The combat simulation showed external validity, when 
compared the responses reported in studies with official competitions, through 
methodological controls that encouraged combativeness during analysis. The 
cardiopulmonary taekwondo tests showed higher responses to running tests on a 
treadmill, confirming the importance of specificity for the evaluation of this group 

 
Keywords: Martial arts; oxygen uptake; heart rate; exercise test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O taekwondo é uma arte marcial contemporânea criada em 1955 e possui 

diversos estilos e regras competitivas. O estilo regido pela Federação Mundial de 

Taekwondo (WTF) constitui parte do programa oficial olímpico desde 2000, sendo 

responsável pela distribuição de 32 medalhas por edição nos Jogos Olímpicos de 

verão, desde os jogos de Sydney 2000 (IOC, 2011). A modalidade é praticada entre 

lutadores de mesma categoria de peso e graduação, em uma área de 64 m2, durante três 

rounds de dois minutos. Os rounds apresentam uma dinâmica intermitente constituída por 

ataques de alta intensidade e intervalos de recuperação ativa (Bridge; Jones; Drust, 

2011; Santos; Franchini; Lima-Silva, 2011). Por ser uma modalidade recente, o 

interesse de pesquisa no taekwondo cresceu significativamente nas últimas décadas 

(Bridge et al., 2014).  

No esforço de compreender esta dinâmica específica da modalidade, alguns 

estudos se propuseram a analisar as respostas fisiológicas durante simulações de 

combate. Durante um combate simulado, Bouhlel et al. (2006) encontraram valores 

finais de frequência cardíaca (FC) de 197 ± 2 bpm e uma lactatemia pico ([La-]PICO) de 

10,2 ± 1,2 mmol.L-1 ao longo do combate. Butios e Tasika (2007) também verificaram 

valores médios de FC entre 150 e 165 bpm e [La-]PICO de 4,2 mmo.L-1, em combates 

simulados. Ambos os estudos verificaram combates com três rounds de três minutos, 

porém o regulamento sofreu alterações e definiu a estrutura temporal em três rounds 

de dois minutos.  

A partir de 2009, diversas mudanças foram realizadas no regulamento da 

modalidade como a implementação de sistema de pontuação eletrônico, adição de 

pontos extras para chutes com giros e punição para inatividade superior a dez 

segundos (WORLD TAEKWONDO FEDERATION, 2014). Desta forma, os estudos 

disponíveis analisaram o combate com uma dinâmica diferente da proporcionada pelo 

regulamento vigente. Além da escassez de estudos utilizando as regras mais 

recentes, a ausência de dados relacionados ao consumo de oxigênio durante o 

combate torna a caracterização metabólica inconclusiva, dificultando a prescrição de 

um programa de treinamento que simule as demandas energéticas do combate.  

Foi verificado que apenas um estudo apresentou, além da FC e [La-], o 

consumo de oxigênio (V̇O2) durante uma simulação de combate de taekwondo 
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(CAMPOS et al., 2012). Durante a simulação, os autores encontraram V̇O2 médio de 

49,9 ± 7,1 mL.kg-1.min-1, FC média de 167 ± 2 bpm e [La-] PICO de 7,0 mmol.L-1. 

Contudo, uma limitação deste estudo foi que, devido a questões de factibilidade, 

relacionadas à integridade do analisador de gases, somente o atleta avaliado pôde 

golpear o oponente (CAMPOS, 2011).  A ausência de ataques do oponente pode não 

representar adequadamente as interações táticas do combate e, possivelmente, 

alterar o ritmo e suas demandas fisiológicas. Além disso, a ausência de um sistema 

de pontuação e arbitragem pode ter contribuído para uma possível redução da 

combatividade durante simulação, uma vez que os participantes não possuíam 

nenhum incentivo para vencer o combate. 

Simulações de combate, sem interações ofensivas entre os atletas, podem não 

caracterizar a modalidade com a especificidade da competição. Bridge et al. (2013) 

verificaram diferenças significativas ao comparar um protocolo de combate (rotina de 

golpes previamente determinados, com um alvo estático) com um combate real de 

uma competição também chancelada pela WTF. A competição rendeu respostas 

significativamente superiores aos do protocolo (188 ± 8 bpm e 12.2 ± 4.6 mmol.L-1, 

contra 172 ± 4 bpm e 3.6 ± 2.7 mmol.L-1, respectivamente). As respostas hormonais 

(adrenalina e noradrenalina) também apresentaram-se superiores na competição, 

sugerindo um maior estresse psicofisiológico devido à combatividade da disputa 

oficial.  

Além da inespecificidade de simulações de combate, a utilização de protocolos 

de avaliação que não reproduzem a realidade da modalidade também precisa ser 

discutida. Esta ampla utilização foi relatada em uma recente revisão sobre o perfil 

fisiológico da modalidade: de vinte e oito estudos que apresentaram o 

condicionamento cardiorrespiratório de atletas de taekwondo, 12 utilizaram o exercício 

de corrida em esteira rolante, 13 utilizaram testes de campo de multi-estágios de 

corrida e dois utilizaram protocolos de ciclismo em ergômetro (BRIDGE et al., 2014). 

Entre os estudos que avaliaram atletas adultos em testes de campo de corrida, foram 

encontradas estimativas do V̇O2max entre 51,0 e 54,7 mL.kg-1.min-1. Chiodo et al. 

(2011) avaliaram diretamente o V̇O2 durante teste máximo de corrida em esteira 

rolante e relataram valores de V̇O2MAX de 63,2 ± 6,1 mL.kg-1.min-1, os níveis mais altos 

relatados na revisão. Apesar do esforço de aprimorar estimativas ou medir 
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diretamente o consumo em testes em ergômetros, a modalidade de corrida parece 

não corresponder com a especificidade dos gestos motores do taekwondo.  

Em estudo anterior, da mesma linha de pesquisa do presente estudo, Araújo  

(2014)  propôs dois testes cardiopulmonares específicos de taekwondo e os comparou 

ao teste máximo de corrida em esteira rolante. A amostra foi composta por quinze 

atletas do sexo masculino de nível nacional e regional. O teste incremental máximo 

específico contínuo apresentou valores de pico de V̇O2 (V̇O2PICO) similares aos do 

teste de corrida. Por sua vez, o teste específico intervalado, similar à estrutura 

temporal do combate, apresentou um valor de V̇O2PICO significativamente menor em 

comparação ao teste de corrida (46,38 ± 5,3 e 49,6 ± 5,3 mL.kg-1.min-1, 

respectivamente). A especificidade não proporcionou valores de pico superiores na 

modalidade específica. Além disso, os limiares ventilatórios 1 e 2 apresentaram-se 

muito próximos, sugerindo que os incrementos podem ter sido suficientemente 

abruptos para comprimir a zona entre os limiares. Algumas limitações adicionais do 

método foram a utilização de alvos conduzidos manualmente por um avaliador e a 

ausência de um controle do impacto dos chutes. O controle do impacto durante um 

teste de chutes poderia minimizar a economia de movimento, principalmente ao longo 

dos estágios finais, e determinar valores de pico e limiares ventilatórios mais 

adequadamente. Uma possível solução desta limitação aos testes de chutes seria a 

utilização de um alvo com sensor de impacto.  

Além da avaliação da potência aeróbia máxima, a utilização dos limiares 

ventilatórios na delimitação das zonas de treinamento apresenta-se como uma 

estratégia útil de prescrição do treinamento aeróbio (Lucía et al., 1999; Seiler; 

Kjerland, 2006). A importância da especificidade dos protocolos de avaliação já foi 

evidenciada em outras modalidades, como na natação (Rodríguez, 2000; Roels et al., 

2005), no remo (De Campos Mello et al., 2014; Stromme; Ingjer; Meen, 1977), no tênis 

(Girard et al., 2006) e no triátlon (Kohrt et al., 1987). As diferenças nestes testes 

parecem estar relacionadas ao volume da massa muscular envolvida no exercício e a 

característica dos gestos motores (Kohrt et al., 1987; Stromme; Ingjer; Meen, 1977).   

Devido à ausência de analisadores de gases em centros de treinamento, um 

teste que seja eficaz em estimar o V̇O2 é fundamental para a aplicação prática.  Para 

a confirmação desta eficácia, a relação do V̇O2 com medidas mais acessíveis, como 

a FC e a reserva da FC (FCR), deve apresentar linearidade e sua regressão deve 
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estar próxima da linha de identidade. Em protocolos de teste de corrida em esteira, 

com incremento em rampa, foi demonstrado que a relação entre V̇O2 e FCR foi mais 

forte do que entre V̇O2 e FC (Cunha et al., 2010). Entretanto, esta relação ainda não 

verificada em testes específicos de taekwondo. 

O estado da arte da modalidade apoia a premissa da contribuição significativa 

do sistema aeróbio na competição e, consequentemente, no treinamento de 

taekwondo. Porém, a escassez de evidências sobre o comportamento das variáveis 

cardiorrespiratórias do combate de taekwondo (Bridge et al., 2014), dificultam 

prescrição do treinamento aeróbio específico para a modalidade, com base em 

variáveis fisiológicas.   O que evidencia a necessidade de se desenvolver propostas 

de métodos precisos de avaliação cardiorrespiratória para a modalidade.  

Os estudos anteriores sobre respostas fisiológicas durante competições oficiais 

(Bridge; Jones; Drust, 2009; Bridge et al., 2013) apresentam valores superiores aos 

verificados durante simulações de combate sem interações ofensivas dos oponentes 

(Campos et al., 2012). Logo, uma simulação que compreenda a medida direta das 

variáveis cardiorrespiratórias e uma interação específica dos atletas permite 

caracterizar adequadamente a dinâmica das variáveis cardiorrespiratórias no 

taekwondo. Além disso, testes cardiorrespiratórios realizados através da execução de 

gestos do taekwondo podem ser capazes de avaliar a potência aeróbia máxima e 

determinar as zonas de treinamento mais precisamente para este grupo. Assim, 

atletas podem apresentar respostas diferenciadas em testes cardiopulmonares 

específicos, em comparação a outras modalidades (Stromme; Ingjer; Meen, 1977).   

Portanto, o presente estudo tem o objetivo de caracterizar as respostas 

fisiológicas do combate de taekwondo, por meio de uma simulação de combate com 

ciclos de ataques e defesas similares às competições oficiais, e propor métodos 

específicos de avaliação cardiorrespiratória para atletas de taekwondo.  

Logo, foram formuladas as seguintes hipóteses: a simulação de combate 

apresentará respostas similares aos verificados em estudos sobre competições 

oficiais; os testes cardiopulmonares de taekwondo apresentarão valores superiores 

ao teste cardiopulmonar de corrida em esteira rolante; os testes cardiopulmonares de 

taekwondo apresentarão valores de limiares superiores ao teste cardiopulmonar de 

corrida em esteira rolante; os testes cardiopulmonares apresentarão uma relação 

entre V̇O2 e FCR mais forte, em comparação a relação V̇O2 e FC. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Caracterizar as respostas fisiológicas de uma simulação de combate, com 

contato físico entre os oponentes, e propor métodos de avaliação cardiorrespiratória 

com movimentos específicos da modalidade.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

I. Verificar os valores de pico (V̇O2, FC e [La-]), médios (V̇O2, FC) e variação 

(Δ[La-]) e compará-los em cada round da simulação de combate; 

II. Verificar e comparar o V̇O2PICO, FCPICO, [La-]PICO,  duração dos testes valores de 

V̇O2 e FC nos limiares ventilatórios 1 e 2, nos cardiopulmonares de corrida e 

de taekwondo contínuo e intervalado; 

III. Verificar e comparar as variáveis das regressões (intercepto, coeficiente 

angular, coeficiente de determinação, erro padrão da estimativa), a linearidade 

e a proximidade da linha de identidade das relações V̇O2/FC e V̇O2/FCR nos 

testes cardiopulmonares de corrida e de taekwondo contínuo e intervalado 
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3 MÉTODOS 

3.1 AMOSTRA 

A amostra foi composta por doze atletas de taekwondo (Estilo WTF – 

Federação Mundial de Taekwondo), adultos, do sexo masculino, faixas pretas 1º Dan 

ou superior. Todos participavam de programas de treinamentos e competições oficiais 

do calendário nacional e internacional, regidos pela Federação Mundial de Taekwondo 

e Confederação Brasileira de Taekwondo.  

 Os participantes foram informados sobre os detalhes dos procedimentos do 

ensaio, seus riscos de realização, seus direitos enquanto participantes do estudo e 

foram requisitados a assinar um termo de consentimento livre esclarecido contendo 

as informações do experimento. Em relação aos benefícios, os atletas receberam um 

relatório contendo os parâmetros de desempenho, para utilização na prescrição da 

periodização do treinamento. O estudo, incluindo o termo de consentimento (Anexo 

1), foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas da Universidade Federal 

Fluminense - parecer 765.698 (Anexo 2), de acordo com as normas da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. 

Todos os participantes responderam ao questionário de aptidão para realização 

de exercício (PAR-Q) (Anexo 3). Indivíduos que apresentaram fisiopatologias ou 

lesões osteomioarticulares que comprometessem a realização segura dos 

procedimentos, ou que realizassem uso crônico de quaisquer medicamentos ou 

substâncias que interfiram no desempenho foram excluídos da amostra. Todos os 

atletas foram avaliados logo após a mesma fase de pico da periodização, ou seja, 

após as competições principais do circuito nacional (Setembro-Dezembro).  

3.2 DESENHO EXPERIMENTAL 

Os participantes visitaram o laboratório quatro vezes, com intervalos de dois a 

sete dias entre cada visita, no mesmo horário do dia. Na primeira visita, foram 

realizados avaliação antropométrica, um recordatório alimentar das últimas vinte e 

quatro horas, teste cardiopulmonar de corrida em esteira rolante (TCPE). As três 
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visitas seguintes foram ordenadas de forma contrabalanceada (figura1): 2) Teste 

cardiopulmonar específico de taekwondo contínuo (TKDC); 3) Teste cardiopulmonar 

específico de taekwondo intervalado (TKDI) e 4) Simulação de combate de taekwondo 

(SIMTKD). Os experimentos foram realizados em instalações climatizadas, no 

Laboratório de Biodinâmica e em uma sala de aula do Instituto de Educação Física, 

da Universidade Federal Fluminense - Niterói, RJ. 

 

Figura 1 – Desenho experimental 

 

3.3 CONTROLES METODOLÓGICOS PRÉVIOS AOS PROCEDIMENTOS 

Os participantes foram orientados a evitar esforços físicos intensos nas 24 

horas anteriores aos procedimentos. Com o objetivo de proporcionar um balanço 

energético similar, um recordatório alimentar foi utilizado para a elaboração de uma 

recomendação nutricional padrão, para ser seguida nas 24 horas anteriores a cada 

uma das visitas (Anexo 4). Para verificar o cumprimento da recomendação, um novo 

recordatório foi realizado em cada visita. Em relação ao nível de hidratação, todos os 

participantes receberam a recomendação de ingerir água normalmente.  
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Os participantes também receberam recomendação de não consumir 

quaisquer alimentos, bebidas ou suplementos alimentares que pudessem conter 

cafeína ou qualquer substância de função ergogênica nas 12 horas prévias aos testes. 

Os avaliados foram instruídos a não se alimentarem nas duas horas anteriores aos 

testes. Antes dos testes e da simulação de combate, todos os participantes foram 

submetidos a um repouso em decúbito dorsal durante 40 minutos. 

Antes da primeira visita de avaliação (v1), os participantes sem experiência 

prévia em testes, foram familiarizados aos equipamentos e aos protocolos. Foi 

realizado um exercício incremental de taekwondo (chutes no alvo ao comando de 

estímulos sonoros progressivos) e um exercício de corrida na esteira rolante, com os 

instrumentos dos testes e utilização da escala de percepção subjetiva de esforço 

(PSE).  

Os testes específicos e a simulação de combate foram previamente 

desenvolvidos em experimentos piloto.  Nos testes específicos e simulações de 

combate piloto, foram abordados aspectos como: adequação do incremento, escolha 

da técnica utilizada, instrumentação, incentivo à combatividade na simulação, 

estratégias de minimização da economia de movimento do participante, 

instrumentação segura, viabilização das mensurações fisiológicas diretas, critérios de 

término e confirmação de que os testes foram máximos. 

A percepção subjetiva de esforço (PSE) foi previamente treinada na 

familiarização.  A escala utilizada foi a BORG CR-10, de zero a dez (Borg, 1982). 

Durante os testes cardiopulmonares, a PSE foi perguntada a cada minuto e utilizada 

como critério de verificação da proximidade da fadiga e da interrupção dos testes. 

 

3.4 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL 

As medidas antropométricas e de composição corporal compreenderam 

estatura, massa corporal e percentual de gordura. As medidas foram verificadas 

através dos protocolos recomendados pela Sociedade Internacional de Avanços da 

Cineantropometria (ISAK) (Marfell-Jones; Stewart; Marfell-Jones, 2006). A medida da 

massa corporal foi realizada na balança W200/5 (Welmy, Santa Bárbara d´Oeste, 
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Brasil), com sensibilidade de dez gramas. A estatura foi verificada no estadiômetro da 

balança, com precisão de um milímetro.  

Para a determinação do percentual de gordura, foi utilizada a equação de 

densidade corporal para homens (Jackson; Pollock, 1978) (Equação 1) e da equação 

de Siri para percentual de gordura (Siri, [s.d.]) (Equação 2).  A equação de densidade 

corporal utiliza as medidas das dobras cutâneas: a) peitoral; b) axilar; c) tricipital; d) 

subescapular; e) abdominal; f) supra ilíaca e g) coxa.  As dobras cutâneas foram 

aferidas com o adipômetro Lange (Cambridge Scientific Industries, Cambridge, USA), 

com sensibilidade de um milímetro, de acordo com as recomendações da ISAK. 

 

Equação 1. Estimativa do percentual de gordura através da densidade corporal 

(Jackson; Pollock, 1978). 

 

𝑫𝑪 =  1.112 – [0.00043499 ×  𝑺𝑫]  +  [0.00000055 ×  (𝑺𝑫)2] – [0.00028826 ×  𝑰] 

 

DC: Densidade corporal. SD: Soma das dobras (mm): dobras cutâneas (em 

milimetros): a) peitoral; b) axilar; c) tricipital; d) subescapular; e) abdominal; f) supra 

ilíaca e g) coxa.  I: Idade. 

 

Equação 2. Estimativa do percentual de gordura através da densidade corporal (Siri, 

[s.d.]). 

 

%𝑮𝑪 =  (495 / 𝑫𝑪)  −  450. 

 

%GC: Percentual de gordura corporal. DC: Densidade corporal. 
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3.5 TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO DE CORRIDA 

 No teste cardiopulmonar de exercício, a modalidade de corrida foi empregada 

por apresentar maiores valores de consumo de oxigênio em comparação a outros 

exercícios realizados em ergômetros (Smith et al., 1996) (figura 2). O teste 

cardiopulmonar de corrida foi realizado na esteira ATL (Inbramed, Porto Alegre, 

Brasil). Inicialmente, os participantes preencheram o questionário de aptidão 

cardiorrespiratória para a predição do V̇O2MAX (Anexo 4), calculada através da 

Equação 3, para indivíduos do sexo masculino (Jackson et al., 1990; Matthews et al., 

1999). 

 

Figura 2 - Teste cardiopulmonar de corrida. 

 

 

Equação 3. Predição de aptidão cardiorrespiratória sem exercício (Jackson et al., 

1990; Matthews et al., 1999). 

 

𝑉̇𝑂2𝑚á𝑥. =  56,376 +  (1,589 ×  𝑹) – (0,289 ×  𝑰) – (0,552 ×  𝑷) 

 

R: Resposta do questionário; I: Idade; P: Percentual de gordura corporal. 
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 O protocolo de exercício de corrida foi constituído por um incremento em 

rampa, iniciando a partir de 60% da velocidade máxima prevista, programado para 

durar dez minutos (Da Silva et al., 2012) A inclinação da esteira durante o teste foi 

constante, fixada em 1% (Jones; Doust, 1996). Para estimar a velocidade máxima do 

teste, o consumo máximo de oxigênio previamente estimado pelo questionário de 

aptidão cardiorrespiratória foi inserido na equação metabólica de corrida em esteira 

rolante do Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) (Glass; Dwyer, 2007) 

(Equação 4).  

 

Equação 4. Equação metabólica de corrida em esteira rolante do ACSM (Glass; Dwyer, 

2007). 

 

𝑉̇𝑂2 =  (0,2 ×  𝑽)  +  (0,9 ×  𝑽 ×  𝑰)  +  3,5 

 

V: Velocidade (m/min); I: Inclinação da esteira rolante (%) 

 

 O aquecimento foi realizado na velocidade de 50% do consumo máximo de 

oxigênio estimado pela equação metabólica de corrida do ACSM com o questionário 

de atividade física (Da Silva et al., 2012). Todos os participantes foram encorajados 

verbalmente durante o teste. Não foi permitido que indivíduos segurassem o apoio de 

segurança do ergômetro durante o aquecimento e o teste. 

 Para a segurança dos avaliados, foi seguida recomendação do ACSM para 

interrupção dos testes na ocorrência de qualquer um dos seguintes critérios: a) 

manifestação de angina ou próximos à angina; b) Falta de ar, chiado no peito, cãibras 

nas pernas, ou claudicação; c) Sinais de má perfusão: tonturas, confusão, ataxia, 

palidez; cianose, náuseas ou pele fria e úmida; d) Falha da FC em aumentar com o 

incremento da intensidade do exercício; e) Pedido do participante para interromper o 

teste; f) Manifestações verbais ou física de fadiga severa; g) A falha nos equipamentos 

do teste.  

 Para que os testes fossem considerados máximos, deveriam cumprir ao menos 

três dos quatro critérios a seguir (Midgley et al., 2009): a) Alcançar a percepção 

subjetiva de esforço máxima, valor de 10 na escala de Borg CR-10 (Borg, 1982); b) 

Atingir uma frequência cardíaca ≥ 90% da FC máxima predita (220-idade) ou a 
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presença de um platô de FC (ΔFC em duas taxas de trabalho consecutivas < 4 

bpm.min-1); c) Presença de um platô de V̇O2 (ΔV̇O2 em duas taxas de trabalho 

consecutivas <2,1mL.kg-1.min-1);  d) Atingir uma razão de troca gasosa (R) > 1,1.  

 

3.6 TESTES CARDIOPULMONARES DE TAEKWONDO 

 Os testes específicos foram inspirados no teste cardiopulmonar tradicional de 

incremento em rampa. A técnica utilizada foi o chute semicircular médio (dolyo tchagi), 

uma das técnicas mais frequentes nas competições de taekwondo (Santos; Franchini; 

Lima-Silva, 2011). O incremento progressivo de carga foi realizado pela redução 

gradativa do intervalo entre chutes, que eram executados bilateralmente, num ritmo 

controlados por um sinal sonoro criado para os protocolos.  Na Tabela 1, estão 

apresentados os estágios do teste cardiopulmonar de taekwondo contínuo.  

 

Tabela 1 - Descrição dos estágios do teste cardiopulmonar de taekwondo contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 
Duração do 

estágio 
Duração 

acumulada 
Intervalo entre 

chutes 
Total de chutes 

Estágio 1 1 min 1 min 4,6 s 13 chutes 

Estágio 2 1 min 2 min 4,2 s 14 chutes 

Estágio 3 1 min 3 min 3,8 s 16 chutes 

Estágio 4 1 min 4 min 3,4 s 18 chutes 

Estágio 5 1 min 5 min 3,0 s 20 chutes 

Estágio 6 1 min 6 min 2,6 s 23 chutes 

Estágio 7 1 min 7 min 2,2 s 27 chutes 

Estágio 8 1 min 8 min 1,8 s 33 chutes 

Estágio 9 1 min 9 min 1,4 s 43 chutes 

Estágio 10 1 min 10 min 1,0 s 60 chutes 

Estágio 11 1 min 11 min 0,8 s 75 chutes 
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 O teste cardiopulmonar de taekwondo intervalado possui um incremento similar 

ao contínuo, com a adição de intervalos de recuperação passiva em posição sentada, 

a cada dois estágios, representando a estrutura temporal da modalidade. A descrição 

do teste intervalado está apresentada na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Descrição dos estágios do teste cardiopulmonar de taekwondo intervalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi utilizado um sensor de impacto para minimizar possíveis estratégias de 

economia de movimento do avaliado, principalmente nos estágios mais intensos. O 

sensor de impacto é constituído por um protetor de tórax, que faz parte de um sistema 

de pontuação eletrônica, utilizado em competições oficiais de taekwondo (WORLD 

TAEKWONDO FEDERATION, 2014). Para pontuar no colete eletrônico, cada chute 

precisa atingir um limiar de impacto, de uma unidade de medida arbitrária do sistema 

KP&P (KP&P, Seul, Coréia do Sul). Este limiar de impacto específico varia conforme 

a categoria de peso dos atletas.  O sistema eletrônico KP&P é homologado pela 

 
 

Duração do 
estágio 

Duração 
acumulada 

Intervalo 
entre chutes 

Total de 
chutes 

Estágio 1 1 min 1 min 4,6 s 13 chutes 

Estágio 2 1 min 2 min 4,4 s 14 chutes 

Intervalo 1 1 min 3 min - - 

Estágio 3 1 min 4 min 3,8 s 16 chutes 

Estágio 4 1 min 5 min 3,4 s 18 chutes 

Intervalo 2 1 min 6 min - - 

Estágio 5 1 min 7 min 3,0 s 20 chutes 

Estágio 6 1 min 8 min 2,6 s 23 chutes 

Intervalo 3 1 min 9 min - - 

Estágio 7 1 min 10 min 2,2 s 27 chutes 

Estágio 8 1 min 11 min 1,8 s 33 chutes 

Intervalo 4 1 min 12 min - - 

Estágio 9 1 min 13 min 1,4 s 43 chutes 

Estágio 10 1 min 14 min 1,0 s 60 chutes 

Intervalo 5 1 min 15 min - - 

Estágio 11 1 min 16 min 0,8 s 75 chutes 

Estágio 12 1 min 17 min 0,8 s 75 chutes 
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Federação Mundial de Taekwondo e utilizado nos eventos internacionais oficiais. O 

protetor de tórax foi colocado em uma torre de chutes, posicionado na altura do 

abdômen de cada participante, na postura específica de combate (Figura 3). 

 

Figura 3 - Teste cardiopulmonar de taekwondo 

 

 

 

 Anteriormente ao teste, um aquecimento foi realizado com a execução de seis 

chutes por minuto, com um intervalo fixo de dez segundos entre os golpes, durante 

três minutos. Entre os chutes, foi permitida a execução moderada de movimentações 

para a familiarização com o piso. A intensidade do aquecimento foi controlada pelo 

monitoramento do V̇O2, que deveria estar entre 40% e 60% do V̇O2PICO verificado no 

teste cardiopulmonar de corrida. Caso o V̇O2 estivesse fora da zona de intensidade 

fixada, o participante era orientado a aumentar ou diminuir a frequência das 

movimentações no intervalo de dez segundos entre os chutes do aquecimento. 

 A interrupção dos testes foi realizada conforme as recomendações do ACSM 

para critérios de términos de testes de exercício, com a inclusão de um critério 

específico, desenvolvido no experimento piloto: e) falha na execução de três chutes 

consecutivos com ao menos 90% do mínimo impacto válido. Para que os testes 

específico fossem considerados máximos, também foram utilizados os critérios 

propostos por Midgley et al. (2009).  
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 Imediatamente após o término dos testes específicos, os participantes 

realizaram um repouso em decúbito dorsal, durante 15 minutos. Os testes foram 

realizados em uma sala climatizada, temperatura mantida entre 18°C e 23°C, sobre 

um piso de borracha EVA. 

 

3.7 SIMULAÇÃO DE COMBATE DE TAEKWONDO 

Os atletas realizaram um combate com regras oficiais da Federação Mundial de 

Taekwondo (World Taekwondo Federation, 2014): durante três rounds de 2 minutos 

(tabela 3), com intervalos de um minuto na posição sentada, os indivíduos enfrentaram 

adversário da mesma categoria e nível competitivo, utilizando uniformes e proteções 

obrigatórias.  

 

Tabela 3 - Descrição da estrutura temporal da simulação de combate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os atletas puderam atacar todas as áreas permitidas, segundo as regras da 

modalidade (figura 4). Para garantir uma disputa espontânea entre os atletas, as 

pontuações foram contabilizadas através do sistema de pontuação eletrônica, com o 

limiar de impacto configurado conforme a categoria de peso de cada participante 

(World Taekwondo Federation, 2014). Penalidades foram aplicadas na ocorrência de 

infrações como falta de combatividade, saída da área de combate, golpes não 

permitidos. Um avaliador experiente na modalidade era responsável de atuar como 

 
Duração do 

estágio 
Duração acumulada 

Round 1 2 min 2 min 

Intervalo 1 1 min 3 min 

Round 2 2 min 5 min 

Intervalo 2 1 min 6 min 

Round 3 2 min 8 min 
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árbitro e conduzir o combate, aplicar a penalidade e computar pontos válidos na 

cabeça. Os participantes tinham acesso ao placar, apresentado em um monitor, 

durante todo combate. 

 

Figura 4 – Simulação de combate de taekwondo

 

 

 Durante a simulação de combate, somente o atleta avaliado foi instrumentado 

com o analisador de gases. Para a segurança dos participantes e a integridade do 

equipamento e da aquisição do sinal, utilizou-se uma proteção anti-impacto para o 

analisador de gases (figura 5). A proteção foi desenvolvida durante a execução do 

projeto, para proporcionar a análise cardiorrespiratória em situações de exercício com 

constante contato físico. Foi constituída com materiais leves com propriedades de 

absorção e dissipação de impacto. A qualidade da transmissão do analisador gases, 

dentro da proteção, foi previamente testada e validada durante uma situação piloto de 

exercício (teste cardiopulmonar de exercício de corrida - n = 6). A confiabilidade entre 

as medidas de V̇O2PICO com e sem proteção anti-impacto foi confirmada (Coeficiente 

de correlação intraclasse = 0,96 / p = 0, 001) (Hausen et al., 2014).  

 Os participantes foram instruídos a atacar as áreas permitidas, inclusive a 

cabeça. Logo, não foi permitido atacar a face para evitar choques mecânicos no 

pneumotacógrafo. Para a prevenção de possíveis lesões na face do participante, em 

caso de choques mecânicos e deslocamento do pneumotacógrafo, foi utilizada uma 

proteção de acrílico na face do participante. A proteção cobria toda a face, porém era 
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constituída por diversas passagens de ar, a fim de evitar possíveis alterações de 

temperatura e pressão na região protegida (figura 5). 

 

 

Figura 5 - Proteção anti-impacto para o analisador de gases e proteção da face. 

 

 

 

 

 Após a simulação de combate, os participantes realizaram um repouso em 

decúbito dorsal, durante 15 minutos. A simulação foi realizada em uma sala 

climatizada, com temperatura entre 18° C e 23° C, sobre uma área de 6x6 metros de 

piso de borracha (Figura 6). 
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Figura 6 - Área da simulação de combate de taekwondo. 

 

 

3.8 ANÁLISE DAS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS. 

 O registro e análise das respostas cardiorrespiratórias serão descritos a seguir, 

agrupadas por tipo de resposta (variáveis respiratórias, frequência cardíaca, 

lactatemia). 

 

3.8.1 Variáveis respiratórias  

 As medidas respiratórias V̇O2, V̇CO2 (produção de dióxido de carbono) e V̇E 

(volume expiratório) foram mensuradas pelo analisador de gases portátil VO2000 

(Medical Graphics, Saint Louis, EUA), validado por Byard; Dengel (2002), com módulo 

de telemetria e configurado para registrar os valores a cada 20 segundos. V̇O2, V̇CO2, 

V̇E e a FC foram registradas durante o repouso prévio aos quatro protocolos de 

exercício, durante os protocolos de exercício e durante os quinze minutos de 

recuperação pós-exercício passiva. Foi utilizado o pneumotacógrafo de baixo fluxo 

para o registro do repouso, e o pneumotacógrafo de médio fluxo para o registro 

durante os protocolos de exercício. Previamente a utilização de cada 
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pneumotacógrafo, foi realizada uma calibração automática do analisador, conforme 

recomendações do fabricante. 

 Na descrição do V̇O2 durante a simulação de combate, foram verificadas as 

seguintes variáveis: a) V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1) – o maior valor de V̇O2 observado em 

cada round ou na totalidade do combate; e b) V̇O2MÉDIO – a média do V̇O2 verificado 

em cada round ou na totalidade do combate. O cálculo do valor relativo do V̇O2PICO e 

V̇O2MÉDIO da simulação de combate foi realizado através a divisão pelo V̇O2PICO 

verificado no TCPE. A duração de cada teste e o tempo de obtenção do pico também 

foram descritas e comparadas a cada teste, através das variáveis Duração (s) e 

Tempo ao pico (%). A variável Tempo ao pico foi descrita através do percentual 

relativo à duração de cada teste. 

 Em relação a comparação dos testes cardiopulmonares de corrida e de 

taekwondo foram verificadas as seguintes variáveis de V̇O2: a) V̇O2PICO (mL.kg-1.min-

1) – o maior valor de V̇O2 observado em cada teste cardiopulmonar; b) V̇O2 no limiar 

ventilatório 1; c) V̇O2 no limiar ventilatório 2. O cálculo dos valores relativos do V̇O2 nos 

limiares ventilatórios foi realizado através da divisão pelo V̇O2PICO de cada teste.  

 Para a determinação dos limiares ventilatórios (LV1 e LV2), dois avaliadores 

analisaram os testes sem o conhecimento do participante e o tipo de teste: a) LV1 - 

caracterizado como o aumento da VE/V̇O2 acompanhado de aumento da fração 

expirada final de O2 (FEO2), sem mudança equivalente da VE/V̇CO2 e da fração 

expirada final de CO2 (FECO2) (Wasserman et al., 1973); b) LV2 - um aumento 

simultâneo da VE/V̇O2, V̇E/V̇CO2 e FEO2 com declínio da FECO2 (Beaver; 

Wasserman; Whipp, 1986). Em caso de uma discordância, os avaliadores se reuniram 

e determinaram o limiar mais adequado. O coeficiente de correlação intraclasse das 

determinações dos avaliadores foi de 0,94 (p <0,001).  Os tempos de ocorrência dos 

LV 1 e 2 foram descritos e comparados a cada teste através da variável Tempo (%), 

calculada com percentual relativo à duração de cada teste. 

 

3.8.2 Frequência Cardíaca 

A frequência cardíaca foi registrada pelo cardiofrequencímetro RS800cx (Polar 

Electro, Kempele, Finlândia), configurado para o registro a cada batimento. Foi 
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utilizado um elástico eletrodo na altura do tórax, conectado ao transmissor Wearlink® 

(Polar Electro, Kempele, Finlândia) sincronizado com o cardiofrequencímetro. 

Na descrição da FC durante a simulação de combate, foram verificadas as 

seguintes variáveis: a) FCPICO (bpm) – o maior valor da FC observada em cada round 

ou na totalidade do combate; b) FCMÉDIA (bpm) – a média de FC verificada em cada 

round ou na totalidade do combate. O cálculo dos valores relativos de FCPICO e FCMÉDIA 

da simulação de combate foi realizado através da divisão pela FCPICO verificada no 

TCPE. 

A descrição da FC na comparação entre os testes cardiopulmonares foi 

realizada utilizando as seguintes variáveis: a) FCPICO (bpm) – o maior valor de FC 

observado em teste cardiopulmonar; b) FC (bpm) no limiar ventilatório 1; c) FC (bpm) 

no limiar ventilatório 2. O cálculo dos valores relativos de FC, nos Limiares 

ventilatórios, foi realizado através da divisão pela FCPICO de cada teste. A FC dos 

limiares ventilatórios foi calculada através da média da FC durante cinco segundos 

até o instante de ocorrência dos limiares ventilatórios.  

A FCR foi determinada com o cálculo da média da FC durante os cinco minutos 

finais do repouso prévio aos testes. 

 

3.8.3 Lactatemia 

 A lactatemia foi verificada com o lactímetro portátil LactatePlus (Nova 

Biomedical, Walthan, EUA), validado  por Tanner; Fuller; Ross (2010). A coleta do 

lactato sanguíneo foi realizada através de uma higienização e uma punção na ponta 

dos dedos das mãos, por meio de uma lanceta descartável, sendo o sangue absorvido 

pelas tiras de análise fornecidas pelo fabricante.  

 A coleta de sangue na simulação de combate encontra-se no quadro 1. As 

variáveis de lactatemia verificadas na simulação de combate foram: a) [La-]PICO 

(mmol.L-1) - o maior valor de lactatemia observado após cada round; b) ∆[La-] (mmol.L-

1) – a diferença entre o valor verificado no fim de cada round e o valor verificado 

imediatamente antes de cada round. 
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 A coleta de sangue nos testes cardiopulmonares encontra-se descrita no 

quadro 2. A variável de lactatemia verificada nos testes cardiopulmonares foi [La-]PICO  

(mmol.L-1) - o maior valor de lactatemia observado durante ou após cada teste. 

 

 

Quadro 1 - Coleta de sangue na simulação de combate. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Coleta de sangue nos testes cardiopulmonares 

 

 

3.9 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 A análise dos dados foi realizada através dos programas de análise estatística 

SPSS 21.0 (IBM, Chicago, EUA) e MedCalc 14.8.1 (MedCalc Software bvba, Ostend, 

Bélgica). O nível de significância estatística adotado para todos os testes foi de p ≤ 

0,05.  Inicialmente, todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade de 

Repouso Durante o combate Recuperação 

No fim do repouso 

Início do round 1 
Fim do round 1 
Início do round 2 
Fim o round 2 
Início do round 3 
Término do Combate 

2 min após o término 
4 min após o término 
10 min após o término 
15 min após o término 

Teste Repouso Durante o teste Recuperação 

TCPE 
 (Corrida na Esteira) 

No fim do 
repouso; 

Após o aquecimento 
3 min de teste 
6 min de teste 

2 min após o término 

4 min após o término 

10 min após o término 

15 min após o término 

TKDC  
(Taekwondo Contínuo) 

  

No fim do 
repouso; 

Após o aquecimento 
3 min de teste 
6 min de teste 

2 min após o término 

4 min após o término 

10 min após o término 

15 min após o término 

TKDI  
(Taekwondo Intervalado) 

No fim do 
repouso; 

No início de cada intervalo 
No fim de cada intervalo 
  

2 min após o término 

4 min após o término 

10 min após o término 

15 min após o término 
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Shapiro-Wilk. Quando a normalidade foi confirmada, os conjuntos de dados foram 

descritos por média e desvio-padrão. As variáveis que apresentaram distribuição não 

paramétrica foram FCPICO (%) e FCMÉDIA (%) na simulação de combate, e Tempo ao 

pico (%) nos testes cardiopulmonares, sendo representadas por mediana e amplitude 

interquartílica. 

 Para a comparação das variáveis paramétricas entre os rounds na simulação 

de combate e entre os testes cardiopulmonares, foi utilizada a análise de variância 

(ANOVA) para medidas repetidas com post-hoc de Bonferroni, quando necessário. 

Foi utilizado o post-hoc de LSD para as variáveis V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1)   e FC (bpm) 

no limiar ventilatório 1, após a ANOVA ter confirmado diferença significativa (p = 0,046 

e p = 0,01, respectivamente) sem a confirmação de diferenças pelo post-hoc de 

Bonferroni (p = 0,08 e p = 0,05, respectivamente). Em todas as variáveis analisadas 

pela ANOVA, a esfericidade dos dados foi confirmada pelo teste de Mauchly.  

Para a comparação das variáveis não-paramétricas, foi utilizado o teste de 

Friedman com a realização do post-hoc de Dunn, quando necessário.  

Sobre os testes ANOVA e de Friedman, foram apresentados os valores de 

significância (p) e estatística F (F), com os graus de liberdade no numerador e no 

denominador sobescritos após o F. Além disso, o eta ao quadrado (η2) da ANOVA 

também foi apresentado.  

Para a verificação das relações V̇O2/FC e V̇O2/FCR, o erro padrão da 

estimativa, coeficiente de determinação, intercepto e coeficiente angular foram 

calculados por meio da regressão linear. A comparação das variáveis da foi realizada 

a análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas com post-hoc de Bonferroni, 

quando necessário. Em caso de variáveis não-paramétricas, foi utilizado o teste de 

Friedman com a realização do post-hoc de Dunn, quando necessário. Para a 

verificação da linearidade e proximidade à linha de identidade, foi utilizada a regressão 

de Passing-Bablok. 

 Os dados e detalhes dos testes estatísticos foram apresentados nos Apêndices 

1 e 2, respectivamente. 
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4 RESULTADOS 

 Os valores médios (± desvio padrão) de idade, massa corporal, estatura, índice 

de massa corporal e percentual de gordura dos participantes foram apresentados na 

tabela 4. Os demais resultados do estudo foram apresentados em duas sessões: 

Resultados da simulação de combate e resultados da comparação dos testes 

cardiopulmonares. 

 

Tabela 4 – Caracterização da amostra 

 

 

 

 

 

 

DP – Desvio Padrão; MC - Índice de massa corporal; %GC - Percentual de gordura corporal. 

 

 

 

4.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DE COMBATE 

 As figuras 7, 8 e 9 apresentam, respectivamente, a descrição do 

comportamento médio (± desvio padrão) do consumo de oxigênio, da frequência 

cardíaca e da lactatemia durante a simulação de combate.  

 

 

 

 

 

 

    Média ± DP 

Idade (anos)  20 ± 3 

Massa (kg) 67,6 ± 6,7 

Estatura (cm) 177 ± 8 

IMC  22 ± 2 

%GC (%) 7,8 ± 1,3 
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Figura 7. Comportamento médio (± desvio padrão) do consumo de oxigênio relativo (ao valor de V̇O2PICO 
verificado no teste cardiopulmonar de corrida) durante a simulação de combate. 

 

Os valores relativos de consumo de oxigênio foram calculados com o valor de pico observado no 
teste cardiopulmonar de corrida de esteira rolante. 

 

 

Figura 8. Comportamento médio (± desvio padrão) da frequência cardíaca relativa (ao valor de FCPICO 
verificado no teste cardiopulmonar de corrida) durante a simulação de combate. 

 

Os valores relativos de frequência cardíaca foram calculados com o valor de pico observado no teste 
cardiopulmonar de corrida de esteira rolante. 
Figura 9. Comportamento médio (± desvio padrão) da lactatemia durante a simulação de combate. 
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 As respostas fisiológicas verificadas na simulação de combate estão 

apresentadas na tabela 5.  

 Em relação aos valores de pico, foram verificados ao longo dos três rounds 

aumento nas variáveis FCPICO absoluta (Post-hoc: R1-R2 p = 0,016; R1-R3 p < 0,003; 

R2-R3 p < 0,001) e relativa (F2,22 = 63,747; p < 0,001 / Post-hoc: R1-R2 p < 0,05; R1-

R3 p < 0,05; R2-R3 p < 0,05), e no pico de lactatemia (F2,22 = 39,44; p < 0,001 / Post-

hoc: R1-R2 p < 0,05; R1-R3 p < 0,05; R2-R3 p < 0,05). Entretanto, o consumo de 

oxigênio, absoluto (F2,22 = 0,104; p = 0,90; η2= 0,009) e relativo (F2,22 = 0,188; p = 

0,83; η2= 0,017), não apresentou alterações significativas ao longo dos rounds.  

 Apenas a frequência cardíaca média e a variação de lactatemia apesentaram 

diferenças significativas, acompanhando os valores de pico. A frequência cardíaca 

média absoluta no round 1 foi significativamente menor no primeiro round e se 

estabilizou nos rounds seguintes (F2,22 = 10,782; p = 0,001; η2= 0,495 / Post-hoc: R1-

R2 p < 0,001; R1-R3 p = 0,008), bem como a FC média relativa (F2,22 = 16,628; p < 

0,001 / Post-hoc: R1-R2 p < 0,05; R1-R3 p < 0,05; R2-R3 p > 0,05). O consumo de 

oxigênio médio não variou significativamente ao longo do combate, tanto no V̇O2MÉDIO 

absoluto (F2,22 = 0,338; p = 0,72; η2= 0,030), quanto no V̇O2MÉDIO relativo (F2,22 = 0,355; 

p = 0,70; η2= 0,031). A variação de lactato (∆[La-]) apresentou-se significativamente 

superior (F2,22 = 5,987; p = 0,009; η2= 0,349) no round 1 em comparação ao último 

round (p = 0,027). 
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Tabela 5 - Respostas fisiológicas da simulação de combate (n=12). 

p – Nível de significância estatística. A coluna Total representa as variáveis analisadas ao longo de 
todo o combate. V̇O2PICO – Maior valor de consumo de oxigênio observado. FCPICO – Maior valor de 
frequência cardíaca observado. [La-]PICO – Maior valor de lactatemia observado. V̇O2MÉDIO – Média do 
consumo de oxigênio. FCMÉDIA – Média da frequência cardíaca. ∆[La-] – Variação de lactatemia.  As 
variáveis relativas (%) foram calculadas com o valor de pico obtido no teste cardiopulmonar de corrida. 
Variável com ausência de (NP) apresenta normalidade, descrita através de média ± desvio padrão e 
comparada através da ANOVA de medidas repetidas de uma entrada, e post-hoc de Bonferroni quando 
necessário. NP Variável não paramétrica, descrita através de mediana ± amplitude interquartílica, 
comparada através do teste de Friedman e post-hoc de Dunn, quando necessário. Post-hoc (p > 0,05): 
A Significativamente diferente do round 1; B Significativamente diferente do round 2; C 
Significativamente diferente do round 3.  

 

4.2 RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DOS TESTES CARDIOPULMONARES 

 A comparação dos testes cardiopulmonares está apresentada na tabela 6. O 

TKDI apresentou um V̇O2PICO significativamente superior ao TCPE (F2,22 = 3,539; p = 

0,046; η2= 0,243 / Post-hoc de LSD: TCPE-TKDI p = 0,028). Ambos os testes de 

taekwondo apresentaram valores de FCPICO significativamente superiores aos do teste 

 Round 1 Round 2 Round 3 p Total 

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1) 42,7 ± 3,8 42,3 ± 5,5 42,2 ± 5,6 0,90 44,8 ± 5,0 

V̇O2PICO (%) 85,5 ± 6,4 84,4 ± 8,4 84,1 ± 7,9 0,83 89,1 ± 6,2 

FCPICO  (bpm) 181 ± 10 B C 187 ± 14 A C 189 ± 13 A B <0,001 190 ± 13 

FCPICO (%) NP 94,5 ± 6,0 B C 96,0 ± 3,0 A C 97,0 ± 3,0 A B <0,001 98,0 ± 3,2 

[La-]PICO (mmol.L-1) NP 8,4 ± 3,5 B C 10,6 ± 3,4 A C 12,3 ± 2,9 A B <0,001 12,5 ± 2,8 

      

V̇O2MÉDIO (mL-1.kg-1.min-1) 37,2 ± 3,4 36,5 ± 5,1 36,1 ± 3,4 0,72 36,6 ± 3,9 

V̇O2MÉDIO (%) 74,4 ± 6,9 72,9 ± 8,2 72,5 ± 8,0 0,70 73,0 ± 5,9 

FCMÉDIA  (bpm) 173 ± 11 B C 179 ± 11 A 179 ± 19 A <0,01 177 ± 10 

FCMÉDIA (%) NP 89,0 ± 6,0 B C 91,7 ± 5,0 A 93,5 ± 5,0 A <0,001 93,0 ± 5,0 

∆[La-] (mmol.L-1) 2,7 ± 1,6 C 1,3 ± 1,2 0,8 ± 1,5 A 0,01 - 
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de corrida (F 2,22 = 14,307, p < 0,001; η2= 0,565; Post-hoc: TCPE-TKDC p = 0,007; 

TCPE-TKDI p = 0,006). Entretanto, a lactatemia não se diferiu significativamente entre 

os três testes cardiopulmonares (F2,22 = 2,317, p = 0,122; η2= 0,174). Os três testes 

apresentaram durações significativamente diferentes.   

 O TKDC apresentou a menor duração entre os testes, enquanto o TKDI 

apresentou-se como o mais longo (F 2,22 = 143,114, p < 0,001; η2= 0,929 / Post-hoc: 

TCPE-TKDC p = 0,004; TCPE-TKDI p < 0,001; TKDC-TKDI p < 0,001). Em relação ao 

tempo ao pico (relativo a duração de cada teste), apenas o TKDI apresentou o V̇O2PICO 

mais precocemente, em comparação aos demais testes (F2,22 = 3,55, p = 0,046 / Post-

hoc: TCPE-TKDI p < 0,05; TKDC-TKDI p < 0,05). 

 Em relação ao limiar ventilatório 1, foi verificada diferença significativa no V̇O2 

absoluto e na FC absoluta. O TKDC apresentou um LV significativamente superior ao 

TCPE, enquanto o LV do TKDI não se diferiu do TCPE (F2,22 = 6,132, p = 0,008; η2= 

0,358 / Post-hoc: TCPE-TKDC p = 0,015). Porém, as FCs do LV 1 nos dois testes de 

taekwondo foram superiores as do TCPE (F2,22 = 6,132, p = 0,008; η2= 0,358 / Post-

hoc: TCPE-TKDC p = 0,015;). Já os valores relativos (calculados com o pico específico 

em cada teste) de V̇O2 e FC no LV 1 de cada teste não apresentaram diferenças 

significativas: V̇O2 (F2,22 = 1,915; p = 0,171; η2= 0,528) e FC (F2,22 = 2,709, p = 0,089; 

η2= 0,198). O tempo relativo de ocorrência do LV 1 no TKDI foi significativamente 

superior ao TCPE (F2,22 = 4,095; p = 0,031; η2= 0,271 / Post-hoc: TCPE-TKDI p = 

0,049). 

 Sobre o LV 2, apenas a FC absoluta apresentou diferenças significativas. O 

TCPE apresentou uma FC inferior ao TKDI (F2,22 = 5,730; p = 0,01; η2= 0,343 / Post-

hoc: TCPE-TKDC p = 0,153). Não houve diferenças significativas para as variáveis 

V̇O2 (F2,22 = 0,414, p = 0,666; η2= 0,036), V̇O2 relativo (F2,22 = 2,438, p = 0,111; η2= 

0,181), FC relativa (F2,22 = 1,902, p = 0,173; η2= 0,147) e tempo relativo de ocorrência 

do LV 2 (F2,22 = 1,619, p = 0,221; η2= 0,128). 
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Tabela 6 - Comparação dos testes cardiopulmonares (n=12). 

p – Nível de significância estatística. LSD Variável paramétrica, descrita através de média ± desvio 
padrão, comparada com a ANOVA de medidas repetidas de uma entrada e post-hoc de LSD. NP 
Variável não paramétrica, descrita através de mediana ± amplitude interquartílica, e comparada via 
Teste de Friedman, e post-hoc de Dunn, quando necessário. V̇O2 – Consumo de oxigênio. FC – 
Frequência cardíaca. V̇O2PICO – Maior valor de consumo de oxigênio observado. As variáveis relativas 
(%) foram calculadas com o valor de pico observado em cada teste. FCPICO – Maior valor de frequência 
cardíaca observado. [La-]PICO – Maior valor de lactatemia observado. Post-hoc (p > 0,05):     
A Significativamente diferente do TCPE (Teste cardiopulmonar de corrida em esteira rolante);  
B Significativamente diferente do TKDC (Teste cardiopulmonar de taekwondo contínuo);  
C Significativamente diferente do TKDI (Teste cardiopulmonar de taekwondo intervalado). 

 

É possível observar na tabela 7 que não foram verificadas diferenças 

significativas entre os testes nas relações V̇O2/FC e V̇O2/FCR nas variáveis 

coeficiente de determinação (V̇O2/FC - F2,20 = 1,85; p = 0,185; V̇O2/FCR - F2,20 = 1,85; 

p = 0,184) e erro padrão da estimativa (V̇O2/FC - F2,20 = 0,243; p = 0,787; η2= 0,787; 

V̇O2/FCR - F2,20 = 0,31; p = 0,74). Os coeficientes angulares apresentaram diferenças 

 TCPE TKDC TKDI p 

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1) LSD 49,9 ± 3,6 C 52,3 ± 5,3 52,7 ± 4,3 A 0,046 

FCPICO  (bpm) 191 ± 10 B C 199 ± 11 A 201 ± 8 A < 0,001 

[La-]PICO  11,2 ± 2,6 10,1 ± 2,5  10,9  ± 2,3 0,12 

Duração (s) 645 ± 55 B C 573 ± 36 A C 900 ± 65 A B < 0,001 

Tempo ao pico (%) NP 95,5 ± 7 C 96,7 ± 6 C 88,3 ± 15 A B 0,046 
    

 

 

Limiar ventilatório 1     

V̇O2  (mL.kg-1.min-1) 35,1 ± 3,2 B 38,2 ± 2,4 A 36,4 ± 2,9 <0,001 

V̇O2 (%V̇O2PICO) 70,3 ± 4,5 73,5 ± 5,8 69,3 ± 5,0 0,17 

FC (bpm) 152 ± 12 B C 164 ± 9 A 166 ± 10 A <0,001 

FC (%FCPICO) 79,8 ± 4,6 82,7 ± 3,7 82,7 ± 3,5 0,09 

Tempo (%) 25,2 ± 6,2 C 26,1 ± 8,2 32,1 ± 8,3 A 0,03 
     

Limiar ventilatório 2     

V̇O2  (mL.kg-1.min-1) 46,5 ± 4,3 46,9 ± 5,0 47,6 ± 5,5 0,67 

V̇O2 (%V̇O2PICO) 93,1 ± 3,7 89,7 ± 3,4 90,2 ± 6,8 0,11 

FC (bpm)  LSD 181 ± 11 C 187 ± 9 188 ± 8 A 0,01 

FC (%FCPICO) 95,1 ± 1,9 94,2 ± 1,6 93,8 ± 2,0 0,17 

Tempo (%) 84,5 ± 8,6 84,1 ± 7,3 88,9 ± 6,0 0,22 
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em ambas as relações (V̇O2/FC - F2,20 = 8,132; p = 0,003; η2= 0,448; V̇O2/FCR - F2,20 

= 1,595; p = 0,003; η2= 0,436). O TKDI apresentou um coeficiente angular inferior ao 

TCPE nas relações V̇O2/FC (p = 0,011) e V̇O2/FCR (p = 0,013). Os interceptos também 

se diferiram em ambas as relações (V̇O2/FC - F2,20 = 6,005; p = 0,009; η2= 0,375; 

V̇O2/FCR - F2,20 = 5,451; p = 0,013; η2= 0,353), com o TKDI apresentando um 

intercepto superior ao TCPE, nas relações V̇O2/FC (p = 0,019) e V̇O2/FCR (p = 0,024). 

 

Tabela 7 - Influência do protocolo nas relações entre as variáveis cardiorrespiratórias (n=11). 

  
Coeficiente 

angular 
Intercepto 

Coeficiente de 
determinação 

Erro padrão da 
estimativa 

V̇O2/FC     

TCPE 0,629 ± 0,133 C 0,377 ± 0,126C 0,92 ± 0,06 0,024 ± 0,007 

TKDC 0,547 ± 0,091 0,459 ± 0,106 0,86 ± 0,16 0,026 ± 0,006 

TKDI 0,463 ± 0,176 A 0,498 ± 0,155 A 0,90 ± 0,10 0,024 ± 0,008 

p 0,003 0,009 0,184 NP 0,787 

     

V̇O2/FCR     

TCPE 0,899 ± 0,206 C 0,109 ± 0,199 C 0,92 ± 0,06 0,033 ± 0,01 

TKDC 0,797 ± 0,141 0,211 ± 0,163 0,86 ± 0,16 0,039 ± 0,02 

TKDI 0,664 ± 0,258 A 0,279 ± 0,230 A 0,90 ± 0,10 0,032 ± 0,02 

p 0,003 0,013 0,184 NP 0,320 NP 

Valores de média e desvio padrão das variáveis de cada regressão linear; p – Nível de significância 
estatística. NP Variável não paramétrica, descrita através de mediana ± amplitude interquartílica, e 
comparada via Teste de Friedman. V̇O2/FC – Relação entre consumo de oxigênio e frequência 
cardíaca. V̇O2/FCR – Relação entre consumo de oxigênio e reserva da  frequência cardíaca. TCPE – 
Teste cardiopulmonar de corrida em esteira rolante; TKDC – Teste cardiopulmonar de taekwondo 
contínuo; TKDI – Teste cardiopulmonar de taekwondo intervalado. A Significativamente diferente do 
TCPE; B Significativamente diferente do TKDC; C Significativamente diferente do TKDI. 
 

 

A análise da linearidade e da proximidade da linha de identidade das relações 

V̇O2/FC e V̇O2/FCR estão apresentadas nas figuras 10 a 15. A relação V̇O2/FCR 

apresentou-se próxima a linha de identidade com os intervalos de confiança (95%) do 

intercepto entre -0,001439 e 0,1113 (abrangendo o intercepto de 0, da linha de 

identidade), e do coeficiente angular entre -0,09689 e 0,09689 (abrangendo o 

coeficiente angular de 1, da linha de identidade). Apenas o TKDC apresentou 

linearidade, em ambas as relações (V̇O2/FC p = 0,28; V̇O2/FCR p = 0,35).  
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Figura 10 - Regressão de Passing-Bablok entre consumo de oxigênio e frequência cardíaca no teste 
cardiopulmonar de corrida. 

 

Desvio significativo da linearidade (P=0,04). Intervalo de confiança (95%) de intercepto entre 0,3146 e 
0,3852. Intervalo de confiança (95%) de coeficiente angular entre 0,6181 e 0,7024. Equação da 
regressão: y = 0,351196  +  0,659738x.   
 

 

Figura 11 - Regressão de Passing-Bablok entre consumo de oxigênio e reserva da frequência 
cardíaca no teste cardiopulmonar de corrida. 

 

Desvio significativo da linearidade (P=0,03). Intervalo de confiança (95%) de intercepto entre 
-0,001439 e 0,1113. Intervalo de confiança (95%) de coeficiente angular entre -0,09689 e 0,09689. 
Equação da regressão: y = 0,0542919  +  0,966499x. 
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Figura 12 - Regressão de Passing-Bablok entre consumo de oxigênio e frequência cardíaca no teste 
cardiopulmonar de taekwondo contínuo. 

 

Sem desvio significativo da linearidade (P=0,28). Intervalo de confiança (95%) de intercepto entre 
0,4258 e 0,4987. Intervalo de confiança (95%) de coeficiente angular entre 0,4665 e 0,5607. Equação 
da regressão: y = 0,452999  +  0,551969x. 

 

 

 

Figura 13 - Regressão de Passing-Bablok entre consumo de oxigênio e reserva da frequência 
cardíaca no teste cardiopulmonar de taekwondo contínuo. 

 

Sem desvio significativo da linearidade (P=0,35). Intervalo de confiança (95%) de intercepto entre 
0,4258 e 0,4987. Intervalo de confiança (95%) de coeficiente angular entre 0,4665 e 0,5607. Equação 
da regressão: y = 0,196525  +  0,816980x. 
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Figura 14 - Regressão de Passing-Bablok entre consumo de oxigênio e frequência cardíaca no teste 
cardiopulmonar de taekwondo intervalado. 

 

Desvio significativo da linearidade (P<0,01). Intervalo de confiança (95%) de intercepto entre 
0,4139 e 0,4988. Intervalo de confiança (95%) de coeficiente angular entre -0,08018 e 0,08018. 
Equação da regressão: y = 0,463275  +  0,510617x. 

 

 

Figura 15 - Regressão de Passing-Bablok entre consumo de oxigênio e reserva da frequência 
cardíaca no teste cardiopulmonar de taekwondo intervalado. 

 

Desvio significativo da linearidade (P<0,01). Intervalo de confiança (95%) de intercepto entre 
0,1349 e 0,2526. Intervalo de confiança (95%) de coeficiente angular entre 0,7481 e 0,8907. Equação 
da regressão: y = 0,202022  +  0,767382x. 
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5 DISCUSSÃO 

O presente estudo abordou aspectos fisiológicos relacionados ao taekwondo, 

a análise do desempenho do combate e proposta de novos métodos específicos para 

atletas da modalidade.  

Primeiramente, as respostas fisiológicas foram verificadas através de um novo 

método de avaliação durante a simulação de combate de taekwondo. Para o sucesso 

do método, foi necessário a preservação da combatividade de uma disputa oficial, 

através de estratégias como a presença de um sistema de pontuação oficial e uma 

instrumentação que permitiu a medida direta de variáveis respiratórias, de forma 

segura para os participantes.  

Em seguida, os testes cardiopulmonares específicos para atletas de taekwondo 

foram propostos e comparados ao tradicional teste cardiopulmonar de corrida em 

esteira rolante. Diferenças significativas nas principais variáveis de classificação e 

prescrição foram observadas. Alguns avanços metodológicos se destacam para 

propostas destes novos métodos específicos como a utilização de um equipamento 

especifico da modalidade, para minimizar economia de movimento nos estágios mais 

críticos, e a utilização de uma progressão de incrementos adequada.  

A discussão relacionada aos dois momentos do estudo será detalhada a seguir. 

5.1 SIMULAÇÃO DE COMBATE DE TAEKWONDO  

O presente estudo cumpriu o objetivo uma análise das respostas fisiológicas 

de uma simulação de combate com contato físico livre entre os atletas. O estudo 

apresentou controles metodológicos como a utilização de um sistema oficial de 

pontuação eletrônica e a interação livre com um oponente competitivo. A proteção 

anti-impacto, projetada especificamente para o analisador de gases portátil, garantiu 

a integridade da avaliação cardiorrespiratória e uma combatividade adequada durante 

o desempenho. Além disso, a validade externa da simulação de combate foi 

confirmada por variáveis verificáveis em competições oficiais, relatadas por Bridge et 

al. (2009) (FC média entre 175 e 187 bpm, e uma [La-] pós combate entre 7,5 e 11,9 

mmol.L-`1, ao longo dos rounds) e Bridge et al. (2013) (FC média entre 188 bpm (96% 

FCMÁX) e [La-] pós de 12.2 mmol.L-1). Assim, foi confirmada a primeira hipótese do 
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presente estudo, a simulação de combate apresentou repostas similares a 

competições oficiais. 

Durante a simulação, o consumo de oxigênio não apresentou variações ao 

longo dos rounds. Em comparação aos resultados de Campos et al. 2012, os valores 

observados foram inferiores aos verificados no estudo anterior, que apresentou um 

consumo médio de 44,4 ± 6,2, 52,1 ± 5,9 e 53,4 ± 5,9 mL.kg-1.min-1 para cada um dos 

três rounds e um V̇O2 médio de 49,9 ± 7,1 mL.kg-1.min-1 para todo o combate. A 

amostra do estudo anterior apresentou um V̇O2 máximo estimado de 57,3 ± 5,4 mL.kg-

1.min-1, ou seja, atingindo um V̇O2 médio para o todo combate de aproximadamente 

87% da potência aeróbia máxima. Já a amostra do presente estudo, apresentou um 

consumo médio relativo de 73% do V̇O2PICO. Os valores inferiores podem ser 

atribuídos a interação com contato livre promovida pela simulação de combate. O 

equilíbrio entre ações ofensivas e defensivas podem reduzir o volume de ataques 

realizados pelo atleta avaliado e, consequentemente, render uma resposta aeróbia 

inferior a uma simulação com apenas ataques do atleta avaliado. 

Além disso, presença de protetores com sensor de impacto pode ter 

proporcionado golpes mais próximos a realidade de uma situação competitiva, com 

ciclos de aceleração e desaceleração mais intensos, em comparação a simulações 

sem a intenção do avaliado buscar a pontuação e vencer a disputa.  Uma maior 

intensidade das acelerações e desacelerações pode explicar os valores de lactatemia 

verificados no presente estudo: [La-] pico de 8,4 ± 3,5; 10,6 ± 3,4 e 12,3 ± 2,9 mmol.L-

1 para cada round, em comparação aos valores de lactatemia de pico de 4,2 ± 0,7; 5,9 

± 1.2 e 7,0 ± 1,5 mmol.L-1, verificados por Campos et al (2012) Portanto, a presente 

simulação sugere uma contribuição anaeróbia superior, comparada aos achados de 

Campos et al. (2012), e uma contribuição aeróbia moderada e estável ao longo do 

combate. 

Em outras modalidades de combate, também houve esforços em medir o V̇O2 

durante o desempenho simulado, como no Karatê (Beneke et al., 2004; Doria et al., 

2009), Muay Thai (Crisafulli et al., 2009) e Esgrima (Milia et al., 2014). A maioria dos 

estudos não apresentou detalhes sobre o controle dos golpes e a proteção ao 

analisador de gases, nem a utilização de pontuação e arbitragem para incentivar a 

combatividade. Apenas Crisafulli et al. (2009) detalharam que a simulação foi 

realizada por meio da utilização de um treinador experiente portando alvos e 
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conduzindo o ritmo da simulação, mais próximo de um treinamento. Apesar dos 

cuidados em manter a atividade em durações similares às competições oficiais, o 

estresse psicofisiológicio competitivo pode não ser reproduzido adequadamente 

nessas situações, como verificado por Bridge et al. (2013). 

A simulação de combate apresentou soluções para a medida do V̇O2 sem 

prejudicar a validade externa. A partir deste método de avaliação, novas lacunas 

poderão ser preenchidas como a possível eficácia das sessões de combate enquanto 

treinamento das capacidades aeróbia e anaeróbia. A estratégia de treinamento 

técnico e físico parece ser uma alternativa eficiente, podendo ser capaz de otimizar o 

volume de treinamento e poupar gasto energético para outras sessões de treinamento 

ou uma recuperação mais acentuada. A convergência de abordagens fisiológicas e 

biomecânicas pode se adequada para um melhor entendimento da influência da 

eficiência de movimento e do perfil tático nas demandas fisiológicas do combate de 

taekwondo. Além do treinamento de combate, o método da simulação de combate 

apresentado pode ser utilizado para a verificação do comportamento das repostas 

fisiológicas durante sucessivos combates em um mesmo dia, efeitos da desidratação 

e restrição alimentar no desempenho nas respostas, ou até mesmo em avaliações in 

loco com condições climáticas não controladas. 

A descrição apresentada no presente estudo pode ser utilizada como um 

referencial atualizado de prescrição do treinamento do combate de taekwondo, que 

solicite as demandas fisiológicas da modalidade com uma dinâmica adequada, 

proporcionada pelas regras modernas. 

 

5.2 PROPOSTA DOS TESTES CARDIOPULMONARES DE TAEKWONDO 

Os testes cardiopulmonares de taekwondo diferiram-se do teste 

cardiopulmonar de corrida, demonstrando uma possível influência da especificidade 

na avaliação deste grupo. Assim, confirmando as hipóteses remanescentes do estudo, 

de que os testes específicos apresentariam valores superiores de pico e de limiares 

ventilatórios (mais pronunciadamente no limiar ventilatório 1). Alguns avanços 

metodológicos como o controle do padrão de movimento com o sensor de impacto e 
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a administração de uma carga específica ocorreram satisfatoriamente para que os 

testes rendessem tais resultados. 

 Apesar da realização dos chutes ser um movimento livre, a utilização do sensor 

de impacto forneceu um controle à execução dos movimentos. A administração da 

carga, representada através da redução gradual do intervalo entre chutes, foi bem 

sucedida ao proporcionar picos próximos ao fim do teste e a ocorrência dos limiares 

ventilatórios similar à do teste de corrida. Além disso, a lactatemia de pico não se 

diferiu entre os testes, corroborando uma administração de carga adequada para 

testes cardiopulmonares, sem exacerbações do componente anaeróbio. Em relação 

à duração dos testes, era esperado que o TKDI fosse significativamente mais longo 

que os demais, devido a existência dos intervalos a cada dois estágios.  

Em relação às variáveis de pico, os testes específicos apresentaram valores 

significativamente superiores de V̇O2PICO e FCPICO, sugerindo que os testes foram 

possivelmente influenciados pelo volume e a eficiência da massa muscular envolvida 

no exercício. Sobre os limiares ventilatórios, os testes apresentaram também 

diferenças significativas na V̇O2 e FC no LV1. Os testes renderam valores superiores, 

sugerindo que o LV1 obtido na esteira rolante pode subestimar a determinação das 

zonas de intensidade para exercícios de chutes. Porém, os valores relativos não 

apresentaram diferenças significativas, possivelmente devido ao ajuste realizado pelo 

cálculo com os valores de picos específicos de cada teste. O LV2 pareceu ter sido 

menos afetado pela especificidade, apenas com diferença significativa na FC entre o 

TCPE e TKDI. 

Em comparação aos achados de Araújo et al. (2013), Os avanços 

metodológicos do presente estudo, como a utilização do sensor de impacto específico 

da modalidade e a utilização de incrementos através do intervalo entre chutes, 

permitiram a confirmação da hipótese remanescente do estudo anterior sobre a 

influência da especificidade na avaliação cardiorrespiratória em atletas de taekwondo. 

No estudo anterior, o teste de corrida apresentou um V̇O2PICO de 49,6 ± 5,3 mL.kg-

1.min-1, enquanto os testes de taekwondo contínuo e intervalado apresentaram, 

respectivamente, 47,3 ± 5,4 mL.kg-1.min-1 e 46,3 ± 5,3 mL.kg-1.min-1. Em relação à 

FCPICO, o teste de corrida apresentou uma FCPICO de 189 ± 7 bpm, enquanto os testes 

de taekwondo contínuo e intervalado apresentaram uma FCPICO de 187 ± 6 e 189 ± 4 

bpm, respectivamente.  Já em relação aos limiares ventilatórios, os testes 



 

 

47 

 

 

apresentaram ocorrências muito próximas, o teste de taekwondo contínuo apresentou 

limiares ventilatórios 1 e 2 ocorrendo em 84,1 ± 6,0 e 88,7 ± 8,9 % V̇O2PICO, enquanto 

o teste intervalado apresentou limiares em 74,2 ± 11,6 e 76,6 ± 14,3 %V̇O2PICO.  

Sant’Anna (2013) também propôs um teste específico para taekwondo e o 

comparou com o exercício em esteira rolante. Com a realização progressiva de chutes 

sobre um alvo estacionário, porém sem o controle do impacto, não foram verificadas 

diferenças significativas entre o teste de taekwondo e o de corrida, no V̇O2MÁX (49,2 ± 

5,3 e 50,5 ± 4,4 mL.kg-1.min-1, respectivamente), bem como na FCMAX (190 ± 8 e 192 

± 10 bpm, respectivamente). Os resultados de Sant’Anna (2013) corroboram os 

achados de Araújo (2013). Os testes de taekwondo diferem-se dos testes em 

ergômetros por serem mais determinados pela motivação do participante, pois não há 

interferência mecânica ao movimento. Logo, o controle do impacto é fundamental para 

minimizar possíveis alterações da eficiência mecânica do chute conforme o teste se 

aproxima dos estágios mais intensos. Além disso, o encorajamento também precisa 

ser realizado adequadamente para compensar esta falta de interferência externa ao 

movimento.  

Um teste específico de karatê, uma das modalidades de percussão mais 

similares ao taekwondo, foi proposto por Nunan (2006) e validado por Tabben et al. 

(2014). O teste de karatê apresenta uma estrutura similar com uma sequência de 

socos e chutes semi-circulares num alvo estacionário, separados por intervalos 

progressivamente menores ao longo do teste.  O estudo de validação demonstrou que 

não houve diferença significativa entre o V̇O2PICO do teste específico e o V̇O2MAX do 

teste de esforço realizado no ciclo ergômetro (55,1 ± 4.8 e 53.2 ± 6.6 mL.kg⁻¹.min⁻¹, 

respectivamente). Nunan (2006) relatou que o protocolo não disponibilizava de um 

controle da carga de trabalho, como ocorre em ergômetros, e que era possível 

perceber que os participantes não conseguiam manter a potência dos golpes como 

nos estágios iniciais. O autor sugere a utilização de transdutores de força para a 

solução desta limitação.  

A utilização do teste com medida indireta, em casos de ausência de analisador 

de gases, depende da relação entre V̇O2 e FC ou entre V̇O2 e FCR. Os testes 

cardiopulmonares de taekwondo apresentaram valores de coeficiente de 

determinação e erro padrão da estimativa similares ao teste cardiopulmonar de 

corrida. Entretanto, apenas o TKDC não se diferiu em relação ao coeficiente angular 
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e intercepto do TCPE, sendo os testes mais próximos da linha de identidade. Sobre a 

linearidade das relações, apenas o TKDC apresentou-se linear em ambas as relações, 

V̇O2/FC e V̇O2/FCR.  Assim, o TKDC foi único teste a apresentar relações lineares, e 

apresentou relações mais próximas à linha de identidade comparado ao TKDI. Assim, 

o TKDC apresenta uma maior precisão na estimativa do V̇O2 intensidades 

submáximas, devido a variação das respostas ocorrer na mesma proporção A 

capacidade de predição dos testes contribui para a sua ampla utilização, em casos de 

ausência de analisador de gases. Estes achados a se opõem à hipótese de que a 

FCR apresentaria uma relação mais forte ao V̇O2 do que a FC, nos três testes, como 

verificado por Cunha et al. (2010) no TCPE de corrida.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo atingiu o objetivo de fornecer uma descrição de uma 

simulação de combate com interações ofensivas específicas entre os atletas, 

fornecidas por uma instrumentação que permitiu a medida direta do consumo de 

oxigênio, minimizando a restrição à combatividade da disputa. A simulação de 

combate apresentou validade externa, em comparação às repostas verificadas em 

estudos que abordaram competições oficiais.  

 O estudo também propôs dois novos métodos de avaliação para atletas de 

taekwondo. Foi demonstrado que a especificidade é um princípio determinante na 

avaliação deste grupo. Ao compará-los com o TCPE, os testes de taekwondo 

apresentaram variáveis de pico superiores ao teste de corrida, com o TKDI 

apresentando um V̇O2PICO superior ao TCPE. Ambos os testes de taekwondo, TKDC 

e TKDI, apresentaram valores de FCPICO superiores ao TCPE. Além disso, foram 

verificadas diferenças significativas no limiar ventilatório 1 e na FC do limiar ventilatório 

2. Estes resultados evidenciaram a influência da especificidade. Em relação ao 

potencial de estimativa do V̇O2, o TKDC apresentou uma relação mais linear em 

comparação aos demais testes, e mais próxima da linha de identidade em 

comparação ao TKDI. Assim, o TKDC apresentou maior potencial de aplicação 

prática, principalmente, na ausência do analisador de gases. 

Em relação a perspectivas futuras, o presente método de simulação permitirá a 

avaliação de outros aspectos relevantes relacionados à competição como o efeito 

agudo dos combates sucessivos, da desidratação e perda de peso nas respostas 

fisiológicas. Sobre os testes específicos, para que estes testes possam ser utilizados 

na prescrição do treinamento de atletas, é essencial que se verifique sua 

reprodutibilidade. Pois, apesar de apresentarem valores superiores ao teste não-

específico, a consistência das medidas dos testes propostos precisa ser confirmada, 

bem como o potencial de prescrição de sessões de treinamento. 

A instrumentação desenvolvida e os controles metodológicos propostos no 

presente estudo permitem novos avanços no estado da arte da fisiologia referente ao 

desempenho e ao treinamento do taekwondo e, possivelmente, de outras 

modalidades de combate similares. 
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ANEXO 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO 2. PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DA 

UNIVERSIDADE 
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ANEXO 2. PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DA 

UNIVERSIDADE (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO 2. PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DA 

UNIVERSIDADE (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO 3. QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A ATIVIDADE FÍSICA 
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ANEXO 4. RECORDATÓRIO ALMENTAR 
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ANEXO 5. QUESTIONÁRIO NASA/JOHNSON SPACE CENTER DE CLASSIFICAÇÃO 

DE APTIDÃO FÍSICA (0-7) 
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APÊNDICE 1. DADOS DO ESTUDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pico de consumo de oxigênio durante a simulação de combate 

 V̇O2 (mL.kg-1.min-1)  V̇O2 (%V̇O2PICO) 

Participante R1 R2 R3 TOTAL  R1 R2 R3 TOTAL 

1 44,9 34,5 41,2 44,8  89,9 69,1 82,6 89,9 

2 42,1 35,5 41,6 42,1  84,3 71,2 83,4 84,3 

3 43,2 41,1 38,3 43,2  94,8 90,2 84,0 94,8 

4 45,5 52,2 56,0 56  83,7 96,0 100 100 

5 43,0 42,2 38,6 43,0  88,2 86,6 79,2 88,2 

6 48,7 48,3 49,5 49,5  92,1 91,5 93,7 93,7 

7 42,2 44,2 42,3 44,2  88,8 93,1 89,1 93,1 

8 46,2 43,0 41,7 46,  91,4 85,1 82,5 91,4 

9 38,2 40,0 41,9 41,9  81,1 84,9 89,0 89,0 

10 40,8 45,0 41,4 45  77,3 85,4 78,5 85,4 

11 34,0 34,6 33,6 34,6  75,8 77,1 74,8 77,1 

12 44,3 46,7 40,9 46,7  77,9 82,1 71,9 82,1 

          

Média 42,7 42,3 42,2 44,8  85,5 84,4 84,1 89,1 

Desvio-padrão 3,8 5,5 5,6 5,0  6,4 8,4 7,9 6,2 

 

 

 

Descrição da amostra 

Participante Idade Massa Estatura IMC %GC 

1 19 73,8 178 23,3 7,6 

2 23 67,5 175 22,0 6,1 

3 23 71 178,5 22,3 6,9 

4 18 60,2 165,5 22,0 5,8 

5 20 60 163 22,6 8,9 

6 22 77,8 187 22,2 10,0 

7 18 64,3 182,6 19,3 8,0 

8 16 60,6 179,5 18,8 8,3 

9 18 73,2 184 21,6 8,3 

      

Média 19,67 67,60 177,01 22,04 7,77 

Desvio-padrão 2,50 6,69 8,08 2,00 1,34 
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APÊNDICE 1. DADOS DO ESTUDO (continuação) 

 

Média de consumo de oxigênio durante a simulação de combate 

 V̇O2 (mL.kg-1.min-1)  V̇O2 (%V̇O2PICO) 

Participante R1 R2 R3 TOTAL  R1 R2 R3 TOTAL 

1 39,7 30,3 34,4 34,5  79,5 60,7 69,0 69,1 

2 38,8 32,3 34,0 35,5  77,8 64,7 68,2 71,1 

3 37,9 36,0 41,0 35,6  83,2 79,0 90,1 78,0 

4 34,9 47,0 42,0 43,8  64,3 86,5 77,2 80,6 

5 36,8 37,0 37,8 36,1  75,6 76,0 77,5 74,1 

6 43,0 43,6 38,0 42,5  81,4 82,5 71,7 80,5 

7 38,3 37,9 36,1 37,0  80,7 79,7 75,9 77,8 

8 40,2 38,0 36,7 38,5  79,5 75,2 72,8 76,3 

9 32,7 34,6 35,6 34,5  69,5 73,5 75,6 73,2 

10 34,8 35,2 30,5 35,1  66,0 66,8 57,8 66,5 

11 30,5 29,1 31,2 28,5  68,0 64,7 69,5 63,4 

12 38,3 37,4 36,6 37,4  67,2 65,7 64,4 65,8 

          

Média 37,2 36,5 36,1 36,6  74,4 72,9 72,5 73,0 

Desvio-padrão 3,4 5,1 3,4 3,9  6,9 8,2 8,0 5,9 

 

 

Pico da Frequência cardíaca durante a simulação de combate 

 FC (bpm)  FC (%FCPICO) 

Participante R1 R2 R3 TOTAL  R1 R2 R3 TOTAL 

1 186 189 190 190  95,5 100,0 97,7 97,7 

2 176 178 183 183  94,0 95,2 97,8 97,8 

3 186 189 193 193  96,2 98,1 99,8 99,8 

4 198 222 220 222  89,2 100 99,1 100 

5 188 192 198 198  94,8 97,1 100 100 

6 164 168 172 172  80,9 82,9 84,5 84,5 

7 178 183 184 184  94,5 97,0 97,4 97,4 

8 179 184 185 185  96,3 98,2 99,3 99,3 

9 167 170 171 171  95,7 96,9 97,9 97,9 

10 176 184 187 187  90,1 94,4 95,9 95,9 

11 193 198 201 201  95,8 98,5 99,9 99,9 

12 181 186 189 189  92,1 95,0 96,6 96,6 

          

Média 181 187 189 190  93,0 96,1 97,2 97,3 

Desvio-padrão 10 14 13 13  4,5 4,5 4,2 4,3 
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APÊNDICE 1. DADOS DO ESTUDO (continuação) 

 

Média da Frequência cardíaca durante a simulação de combate 

 FC (bpm)  FC (FCPICO) 

Participante R1 R2 R3 TOTAL  R1 R2 R3 TOTAL 

1 180 185 184 183  92,4 94,8 94,6 93,9 

2 171 173 174 173  91,7 92,3 93,2 92,4 

3 178 179 185 181  92,5 93,0 95,6 93,7 

4 190 199 182 190  85,8 89,8 82,0 85,9 

5 183 186 189 186  92,3 94,0 95,5 94,0 

6 156 161 165 161  77,0 79,4 81,3 79,2 

7 174 180 178 177  92,2 95,4 94,3 93,9 

8 173 177 179 176  93,0 94,9 96,5 94,8 

9 154 160 160 158  88,1 91,7 91,5 90,4 

10 165 177 179 174  84,8 90,9 92,0 89,3 

11 186 191 194 190  92,5 95,0 96,4 94,6 

12 169 176 180 175  86,4 89,9 91,8 89,3 

          

Média 173 179 179 177  89,1 91,8 92,1 91,0 

Desvio-padrão 11 11 9 10  4,8 4,4 5,2 4,6 

 

 

Lactatemia durante a simulação de combate 

 Pico (mmol.L-1)  Delta (mmol.L-1) 

Participante R1 R2 R3 TOTAL  R1 R2 R3 

1 10,6 12,3 10,6 12,3  4,7 0,4 -1,7 

2 8,4 12,5 13,7 13,7  2,2 1,8 -0,1 

3 9,2 11,5 14,0 14,0  4,8 1 2,5 

4 9,7 11,9 13,1 13,1  4,1 1,7 1,2 

5 8,2 11,4 13,4 13,4  3,6 1,5 0 

6 8,8 9,9 13,4 13,4  2,9 -0,5 3,5 

7 8,9 9,9 11,0 11,0  -0,3 1,2 1,1 

8 8,4 12,1 12,8 12,8  3,1 3,7 1,4 

9 4,0 3,9 4,7 4,7  1,7 0 0,8 

10 6,0 9,6 10,3 10,3  2,3 3,1 0,7 

11 5,2 7,1 11,8 11,8  1,4 1,4 1,1 

12 5,5 8,3 10,5 10,5  1,5 0,2 -0,7 

         

Média 7,7 10,0 11,6 11,8  2,7 1,3 0,8 

Desvio-padrão 1,8 2,7 2,9 2,9  1,6 1,2 1,5 
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APÊNDICE 1. DADOS DO ESTUDO (continuação) 

 

Variáveis de pico dos testes cardiopulmonares 

  V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1)  FCPICO (bpm)   [La-]PICO  (mmol.L-1) 

Participante TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI 

1 49,9 48,4 55,9  195 199 201  10,7 7,3 9,4 

2 49,8 53,1 47,8  187 186 196  12,4 10,7 12,3 

3 45,6 47,7 53,7  185 203 208  13,7 10,7 12,5 

4 54,3 61,2 56,2  205 219 217  13,7 9,4 10,9 

5 48,7 46,4 49,4  172 177 182  8,6 9,8 12,8 

6 52,8 53,5 55,8  203 212 207  15,6 14,7 13,6 

7 47,5 58,3 57,0  189 197 201  8,2 8,8 9,1 

8 50,5 57,2 56,7  186 201 204  9,8 10,0 9,9 

9 47,1 47,1 47,9  175 194 202  7,4 9,0 7,9 

10 52,7 51,1 51,7  199 203 200  10,8 9,3 9,4 

11 44,0 46,1 44,6  199 199 199  9,9 6,7 7,9 

12 56,3 57,6 55,8  194 195 195  13,6 15,0 14,9 

            

Média 49,9 52,3 52,7  191 199 201  11,2 10,1 10,88 

Desvio-padrão 3,6 5,28 4,28  10 11 8  2,58 2,5 2,3 

 

 

Duração e tempo ao pico nos testes cardiopulmonares 

  Duração (s)  Tempo ao pico (%) 

Participante TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI 

1 620 560 820  83,9 89,3 80,5 

2 600 540 940  93,3 92,6 89,4 

3 600 580 820  93,3 100 100 

4 720 620 960  97,2 93,5 85,4 

5 760 560 840  100 100 78,6 

6 660 600 940  97,0 96,7 87,2 

7 580 600 940  100 100 89,4 

8 600 520 960  93,3 100 85,4 

9 660 520 940  100 100 66,0 

10 680 630 980  94,1 96,8 98,0 

11 600 580 820  100 96,5 97,6 

12 660 560 840  81,8 96,4 95,2 

        

Média 645 573 900  94,5 96,8 87,7 

Desvio-padrão 55 36 65  6,1 3,5 9,7 
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APÊNDICE 1. DADOS DO ESTUDO (continuação) 

 

Consumo de oxigênio no Limiar ventilatório 1 dos Testes cardiopulmonares 

 V̇O2 (mL.kg-1.min-1)  V̇O2 (V̇O2PICO) 

Participante TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI 

1 35,8 38,2 38,4  71,8 79,0 68,6 

2 34,3 39,9 33,3  68,9 75,0 69,7 

3 31,6 39,2 35,2  69,1 82,0 65,6 

4 40,0 40,2 36,4  73,6 65,7 64,7 

5 30,1 37,9 33,0  61,8 81,8 66,7 

6 39,0 37,8 40,2  73,8 70,6 71,9 

7 35,2 38,3 40,3  74,0 65,7 70,7 

8 36,7 41,0 34,0  72,7 71,7 60,0 

9 31,5 35,8 33,1  66,9 75,9 69,0 

10 38,8 39,24 39,85  73,6 76,8 77,1 

11 33,0 31,8 34,8  75,0 68,9 77,9 

12 35,2 39,4 39,0  62,6 68,4 69,8 

        

Média 35,1 38,2 36,4  70,3 73,5 69,3 

Desvio-padrão 3,2 2,4 2,9  4,5 5,8 5,0 

 

Frequência cardíaca no Limiar ventilatório 1 dos Testes cardiopulmonares 

 FC (bpm)  FC (FCPICO) 

Participante TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI 

1 155 157 157  79,5 78,9 78,1 

2 161 161 164  86,1 86,6 83,7 

3 158 178 175  85,4 87,7 84,1 

4 167 167 180  81,5 76,3 83,0 

5 144 149 150  83,7 84,2 82,4 

6 168 175 181  82,8 82,5 87,4 

7 152 169 170  80,4 85,8 84,6 

8 144 173 170  77,4 86,1 83,3 

9 126 163 157  72,0 84,0 77,7 

10 158 167 157  79,4 82,3 78,5 

11 143 160 177  71,9 80,4 88,9 

12 151 152 158  77,8 77,9 81,0 

        

Média 152 164 166  79,8 82,7 82,7 

Desvio-padrão 12 9 10  4,59 3,68 3,5 
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APÊNDICE 1. DADOS DO ESTUDO (continuação) 

 

Consumo de oxigênio no Limiar ventilatório 2 dos Testes cardiopulmonares 

 V̇O2 (mL.kg-1.min-1)  V̇O2 (V̇O2PICO) 

Participante TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI 

1 49,9 43,2 54,79  100 89,4 98,0 

2 43,6 48,4 40,0  87,4 91,0 83,7 

3 43,0 43,4 45,3  94,1 90,8 84,4 

4 50,8 56,0 51,8  93,6 91,5 92,3 

5 44,4 41,6 38,1  91,0 89,6 77,1 

6 52,2 52,1 54,3  98,7 97,3 97,3 

7 44,5 48,4 47,2  93,7 83,1 82,7 

8 45,7 50,5 51,2  90,6 88,3 90,3 

9 41,8 41,4 43,6  88,7 87,8 90,8 

10 48,2 47,0 49,09  91,4 92,0 95,0 

11 40,5 40,1 43,6  91,9 86,9 97,6 

12 53,7 50,8 51,9  95,5 88,1 93,0 

        

Média 46,5 46,9 47,6  93,1 89,7 90,2 

Desvio-padrão 4,3 5,0 5,5  3,7 3,4 6,8 

 

Frequência cardíaca no Limiar ventilatório 2 dos Testes cardiopulmonares 

 FC (bpm)  FC (FCPICO) 

Participante TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI 

1 187 184 192  95,9 92,5 95,5 

2 175 181 183  93,6 97,3 93,4 

3 173 193 194  93,5 95,1 93,3 

4 195 206 202  95,1 94,1 93,1 

5 170 172 172  98,8 97,2 94,5 

6 194 198 200  95,6 93,4 96,6 

7 180 186 187  95,2 94,4 93,0 

8 175 189 188  94,1 94,0 92,2 

9 161 181 182  92,0 93,3 90,1 

10 195 191 185  98,0 94,1 92,5 

11 188 185 194  94,5 93,0 97,5 

12 185 180 183  95,4 92,3 93,8 

        

Média 181 187 188  95,1 94,2 93,8 

Desvio-padrão 11 9 8  1,89 1,6 2,0 
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APÊNDICE 1. DADOS DO ESTUDO (continuação) 

 

Ocorrências dos Limiares ventilatórias nos Testes cardiopulmonares 

 
Tempo do LV1  

(Duração do teste) 

 Tempo do LV2  
(Duração do teste) 

Participante TCPE TKDC TKDI  TCPE TKDC TKDI 

1 25,8 28,6 39,0  83,87 85,5 95,1 

2 23,3 22,2 27,7  66,5 88,7 79,1 

3 26,7 31,0 29,3  79,8 79,1 92,7 

4 36,1 38,7 27,1  86,0 87,1 97,9 

5 28,9 14,3 26,2  89,5 96,2 90,4 

6 27,3 20,0 51,1  84,7 73,2 85,1 

7 20,7 23,3 29,8  89,5 86,5 83,0 

8 16,7 30,8 25,0  73,2 87,7 89,6 

9 24,2 15,4 25,5  81, 7 84,4 82,9 

10 35,3 39,7 44,9  98,5 90,5 83,7 

11 16,7 27,6 29,3  93,2 79,1 95,1 

12 21,2 21,4 30,9  87,7 70,6 92,9 

        

Média 25,2 26,08 32,1  84,5 84,0 88,9 

Desvio-padrão 6,2 8,17 8,3  8,6 7,3 6,0 
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APÊNDICE 2. DADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS 

 

Testes de normalidade dos dados referentes à simulação de combate. 

  Teste de Shapiro-wilk 

  R1 R2 R3 

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1) 0,583 0,735 0,022 

V̇O2PICO (%) 0,500 0,466 0,864 

FCPICO  (bpm) 0,974 0,129 0,348 

FCPICO (%) NP 0,002 0,001 0,000 

[La-]PICO (mmol.L-1) 0,232 0,047 0,008 
     

V̇O2MÉDIO (mL-1.kg-1.min-1) 0,907 0,54 0,815 

V̇O2MÉDIO (%) 0,099 0,552 0,694 

FCMÉDIA  (bpm) 0,835 0,731 0,543 

FCMÉDIA (%) NP 0,006 0,001 0,006 

∆[La-] (mmol.L-1) 0,852 0,665 0,927 

 

 

Testes de comparação dos grupos de dados referentes à simulação de combate. 

 
Teste p F η² 

Potência 
observada 

W de 
Mauchly  

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1) Anova 0,902 0,104 0,009 0,064 0,968 

V̇O2PICO (%) Anova 0,830 0,188 0,017 0,076 0,946 

FCPICO  (bpm) Anova <0,001 21,811 0,665 1,000 0,251 

FCPICO (%) Friedman <0,001 63,747 - - - 

[La-]PICO (mmol.L-1) Friedman <0,001 39,439 - - - 
              

V̇O2MÉDIO (mL-1.kg-1.min-1) Anova 0,717 0,338 0,030 0,097 0,788 

V̇O2MÉDIO (%) Anova 0,705 0,355 0,031 0,100 0,821 

FCMÉDIA  (bpm) Anova 0,001 10,782 0,495 0,979 0,589 

FCMÉDIA (%) Friedman <0,001 16,628 - - - 

∆[La-] (mmol.L-1) Anova 0,009 5,897 0,349 0,826 0,990 
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APÊNDICE 2. DADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS (continuação) 

 

Testes de comparações múltiplas entre pares (post-hocs) dos dados referentes à 

simulação de combate. 

  Post-Hoc 

  Teste R1-R2 R1-R3 R2-R3 

FCPICO  (bpm) Bonferroni 0,016 0,000 0,003 

FCPICO (%) Dunn <0,05 <0,05 <0,05 

[La-]PICO (mmol.L-1) Dunn <0,05 <0,05 <0,05 

FCMÉDIA  (bpm) Bonferroni 0,000 0,008 1,000 

FCMÉDIA (%) Dunn <0,05 <0,05 >0,05 

∆[La-] (mmol.L-1) Bonferroni 0,089 0,027 1,000 

 

 

Testes de normalidade dos dados referentes à comparação dos testes 

cardiopulmonares. 

  Teste de Shapiro-wilk 

  TCPE TKDC TKDI 

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1)  0,994 0,212 0,049 

FCPICO  (bpm) 0,630 0,809 0,498 

[La-]PICO  0,630 0,809 0,498 

Duração (s) 0,130 0,663 0,008 

Tempo ao pico (%) 0,016 0,033 0,416 

        

Limiar ventilatório 1       

V̇O2  (mL.kg-1.min-1) 0,771 0,021 0,069 

V̇O2 (%V̇O2PICO) 0,038 0,432 0,761 

FC (bpm) 0,512 0,965 0,264 

FC (%FCPICO) 0,440 0,627 0,580 

Tempo (%) 0,542 0,680 0,006 

        

Limiar ventilatório 2       

V̇O2  (mL.kg-1.min-1) 0,532 0,603 0,558 

V̇O2 (%V̇O2PICO) 0,790 0,589 0,292 

FC (bpm)  0,494 0,901 0,881 

FC (%FCPICO) 0,647 0,081 0,773 

Tempo (%) 0,860 0,633 0,506 
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APÊNDICE 2. DADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS (continuação) 

 

Testes de comparação dos grupos de dados referentes à comparação dos testes 

cardiopulmonares. 

  
Teste p F η² 

Potência 
observada 

W de 
Mauchly   

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1)  Anova 0,046 3,539 2,430 0,597 0,997 

FCPICO  (bpm) Anova 0,600 14,307 0,565 0,996 0,940 

[La-]PICO  Anova 0,122 2,317 0,174 0,419 0,755 

Duração (s) Anova 0,000 143,114 0,929 1,000 0,844 

Tempo ao pico (%) Friedman 0,046 3,550 - - - 

        

Limiar ventilatório 1       

V̇O2  (mL.kg-1.min-1) Anova 0,008 6,132 0,358 0,841 0,892 

V̇O2 (%V̇O2PICO) Anova 0,171 1,915 0,148 0,354 0,806 

FC (bpm) Anova 0,000 12,282 0,528 0,990 0,762 

FC (%FCPICO) Anova 0,089 2,709 0,198 0,480 0,968 

Tempo (%) Anova 0,031 4,095 0,271 0,664 0,870 

        

Limiar ventilatório 2       

V̇O2  (mL.kg-1.min-1) Anova 0,666 0,414 0,036 0,109 0,787 

V̇O2 (%V̇O2PICO) Anova 0,111 2,438 0,181 0,438 0,792 

FC (bpm)  Anova 0,01 5,73 0,343 0,814 0,520 

FC (%FCPICO) Anova 0,173 1,902 0,147 0,352 0,910 

Tempo (%) Anova 0,221 1,619 0,128 0,305 0,933 
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APÊNDICE 2. DADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS (continuação) 
 

Testes de comparações múltiplas entre pares (post-hocs) dos dados referentes 

comparação dos testes cardiopulmonares. 

  Post-Hoc 

  Teste TCPE-TKDC TCPE-TKDI TKDC-TKDI 

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1) Bonferroni 0,192 0,085 1,000 

V̇O2PICO (mL.kg-1.min-1)  LSD 0,064 0,028 0,728 

FCPICO  (bpm) Bonferroni 0,007 0,006 0,328 

Duração (s) Bonferroni 0,004 0,000 0,000 

Tempo ao pico (%) Dunn >0,05 <0,05 <0,05 

          

Limiar ventilatório 1         

V̇O2  (mL.kg-1.min-1) Bonferroni 0,015 0,300 0,330 

FC (bpm) Bonferroni 0,017 0,004 1,000 

Tempo (%) Bonferroni 1,000 0,049 0,221 

          

Limiar ventilatório 2         

FC (bpm) Bonferroni 0,153 0,053 0,894 

FC (bpm) LSD 0,051 0,018 0,298 
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APÊNDICE 2. DADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS (continuação) 

 

Testes de comparação dos grupos de dados referentes à comparação dos testes 

cardiopulmonares. 

  
Teste p F η² 

Potência 
observada 

W de 
Mauchly   

Intercepto V̇O2/FC Anova 0,009 6,005 0,375 0,827 0,864 

Intercepto V̇O2/FCR Anova 0,013 5,451 0,353 0,787 0,872 

Coeficiente angular 
V̇O2/FC 

Anova 0,003 8,132 0,448 0,927 0,964 

Coeficiente angular 
V̇O2/FCR 

Anova 0,003 7,732 0,436 0,913 0,964 

Coeficiente de 
determinação V̇O2/FC 

Friedman 0,184 1,85 - - - 

Coeficiente de 
determinação V̇O2/FCR 

Friedman 0,184 1,85 - - - 

Erro padrão da 
estimativa V̇O2/FC 

Anova 0,787 0,243 0,787 0,083 0,862 

Erro padrão da 
estimativa V̇O2/FCR 

Friedman 0,31 0,74 - - - 

 

 

Testes de comparações múltiplas entre pares (post-hocs) dos dados referentes aos 

testes cardiopulmonares. 

  Post-Hoc 

  Teste TCPE-TKDC TCPE-TKDI TKDC-TKDI 

Intercepto V̇O2/FC Bonferroni 0,225 0,019 0,639 

Intercepto V̇O2/FCR Bonferroni 0,349 0,024 0,446 

Coeficiente angular V̇O2/FC Bonferroni 0,241 0,011 0,140 

Coeficiente angular V̇O2/FCR Bonferroni 0,362 0,013 0,109 

 

 


