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RESUMO 

 

Araujo, Marcus Paulo. Desenvolvimento de Protocolos Específicos de 
Avaliação Cardiorrespiratória para Atletas de Taekwondo. 2014. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.  
 

O desenvolvimento de testes específicos para avaliação cardiorrespiratória 
para atletas de taekwondo é importante para uma melhor estruturação do 
treinamento visando à melhora do desempenho. O objetivo do estudo foi 
verificar e comparar as respostas cardiorrespiratórias durante a execução de 
teste de esforço incremental (TEI) em esteira e propor protocolos específicos 
para atletas de taekwondo. Foram avaliados 15 atletas do sexo masculino 
(idade 22 ± 4 anos, massa corporal 71,1 ± 10,2 kg e estatura 178,1 ± 8,3cm). 
Foram realizadas quatro visitas: 1) anamnese e familiarização; 2) TEI na 
esteira (TEI-Esteira); 3-4) protocolos específicos do taekwondo rampa (TEI-
TKDrampa) e intervalado (TEI-TKDinter). As variáveis mensuradas foram: 
consumo de oxigênio e frequência cardíaca de pico, repouso e reserva (VO2pico, 
VO2rep, VO2res, FCpico , FCrep e FCres), VO2 e FC nos limiares ventilatórios (VO2 e 
FC LV 1 e 2) e tempo até o pico (TAP). Foi utilizado o software SPSS 17.0 (for 
Windows, Chicago, EUA) para o tratamento estatístico. Foi aplicado o teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk e ANOVA para medidas repetidas com Post-hoc 
Bonferroni para comparar as medidas nos três testes e ANOVA de dois fatores 
(testes e quartis) para comparar o comportamento das variáveis VO2, VO2res, 
FC e FCres durante os testes. Além disso, foi utilizada correlação de Pearson 
para verificar associação entre as variáveis e regressões de Passing e Bablok 
para descrever o comportamento em relação ao tempo. Por fim, o coeficiente 
de correlação intraclasse (CCI) foi calculado para expressar a confiabilidade 
das medidas. O valor de significância foi de p≤0,05 para todos os testes. Os 
resultados mostram que há diferenças entre os testes para todas as variáveis 
(p<0,001), acentuadamente entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter. Nas 
comparações entre os quartis houve diferenças entre o TEI-TKDrampa e o TEI-
TKDinter para as variáveis VO2 e VO2res apenas no 3° quartil e diferença dessas 
mesmas variáveis entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter no 1º, 3º e 4º quartis, e 
na FC e na FCres no 1º quartil. Entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa houve 
diferença apenas na FC no 1° e 2° quartis. As regressões mostraram que o 
comportamento das variáveis não é linear em nenhum dos testes, com 
diferenças acentuadas entre os testes específicos e o TEI-Esteira, 
provavelmente devido à natureza da tarefa motora executada. Por fim, o estudo 
mostrou que os testes específicos são confiáveis para mensuração da maioria 
das variáveis cardiorrespiratórias.  
 
Palavras-chave: Artes marciais, capacidade aeróbia, consumo de oxigênio, 
frequência cardíaca, teste de esforço incremental. 
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ABSTRACT 

 

Araujo, Marcus Paulo. Development of Specific Tests for Cardiorespiratory 
Evaluation for Taekwondo Athletes. 2014. Dissertation (Master in 
Cardiovascular Science) – Fluminense Federal University, 2014.  
 

The developing of a specific procedure for cardiorespiratory evaluation of 
taekwondo athletes is extremely important to structure the training with aim to 
improving the performance. The aim of this study is verify and compare the 
cardiorespiratory responses during the incremental exercise test in ergometer 
and propose specific protocols for taekwondo athletes. Fifteen male taekwondo 
athletes (age 22 ± 4 years, body mass 71.1 ± 10.2 kg and height 178.1 ± 8.3 
cm) were evaluated in four visits: 1) anthropometric assessment and 
familiarization to the ergometer; 2) exercise test in treadmill (TREADtest); 3-4) 
ramp taekwondo specific test (TKDramp) and intervalated (TKDinter). The 
variables measured are: peak, resting and reserve oxygen consumption 
(VO2peak, VO2rest and VO2res), VO2 at ventilatory thresholds 1 and 2 (VO2 VT 1 
and 2), peak, resting and reserve heart rate (HRpeak, HRrest and HRres), HR at 
ventilatory thresholds 1 and 2 (HR VT 1 and 2) and time at peak (TAP). The 
statistical package SPSS (SPSS 17.0 for Windows, Chicago, USA) was used 
for al tests. Data was presented in mean and standard deviation was used for 
data presentation. The Shapiro-Wilk test, was used to verify the normality of the 
data and ANOVA for repeated measures with Bonferroni’s post hoc test to 
compare the measurements in the three test and ANOVA two-way with 
Bonferroni’s post hoc test to compare the kinetics of the variables VO2, VO2res, 
HR and HRres during tests. In addition, Pearson’s correlation was used to verify 
the association between variables and Passing & Bablok regressions to 
describe the kinetics of the variables in relation to time. Finally, the intraclass 
correlation coefficient (ICC) was calculated to express the reliability of the 
measurements. The significance level was set at p ≤ 0.05 for all tests. 
Significant differences was found for all variables between TREADtest and 
TKDinter. Significant differences was found in to comparisons between quartiles 
between the TKDramp and TKDinter, only for VO2 and VO2res in 3rd quartile and 
differences of these same variables between TREADtest and TKDinter on the 1st, 
3rd and 4th quartiles, and HR and HRres in the 1st quartile. Between TREADtest 
and TKDramp only difference was in HR on the 1st and 2nd quartiles. The 
regressions showed that the kinetics of these variables is not linear in any tests, 
with significant differences between specific tests and TREADtest, probably due 
to the nature of the motor task performed. Finally, the study showed that 
specific tests are reliable for measurement of cardiorespiratory variables. 
 

Keywords: Martial arts, aerobic capacity, oxygen uptake, heart rate, 
incremental exercise test. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 As artes marciais são definidas como um conjunto de técnicas de ataque 

e defesa utilizando o corpo, e em alguns casos, o uso de armas. Existem 

diversos tipos de artes marciais, algumas que utilizam técnicas de soco e chute 

(taekwondo, karatê, entre outras) e outras que se concentram em utilizar 

técnicas de projeção e/ou de luta no solo (judô, jiu-jitsu, greco-romana, entre 

outras) (McPHERSON, PICKETT, 2010). As artes marciais fazem parte do hall 

de modalidades olímpicas desde 1896, primeira edição dos Jogos Olímpicos da 

era moderna, de modo que a popularidade dessas modalidades cresceu nos 

últimos quinze anos (ZETARUK et al., 2005; BU et al., 2010). No caso do 

taekwondo, sua inserção se deu primeiramente como modalidade de exibição 

nas Olimpíadas de Seul em 1988, e provisoriamente inserido em 1992, para 

finalmente ser incluído nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000, a partir daí 

angariando milhões de praticantes no mundo inteiro (MELHIM, 2001; IOC, 

2011; SANTOS, FRANCHINI, LIMA-SILVA, 2011). 

O treinamento de taekwondo engloba o desenvolvimento de diversas 

características fisiológicas como: potência e capacidade anaeróbia, capacidade 

aeróbia, força e flexibilidade, além de capacidade técnica e tática (FRANCHINI, 

2010; KAZEMI et al., 2010; CAMPOS et al., 2011).  Alguns desses aspectos 

são mais relevantes porque as artes marciais apresentam características de 

intermitência, ou seja, ocorrem interrupções e variações de intensidade durante 

a luta (FRANCHINI et al., 1999; KAZEMI et al., 2010). A luta de taekwondo é 

comumente dividida em três rounds de dois minutos, tendo entre eles um 

intervalo com duração de 1 minuto. Além disso, em caso de empate há o 

acréscimo de um quarto round. As disputas têm intervalos e interrupções curtas 

devido às ações da arbitragem (WTF, 2010). A literatura indica que esses 

curtos intervalos de tempo são notoriamente insuficientes para ressíntese da 

creatinafosfato (CP), indicando a predominância de metabolismo anaeróbio 

láctico, e, progressivamente, aumento a contribuição do metabolismo aeróbio 

como é observado em atividades intermitentes com maior duração (KAZEMI et 

al., 2010; SANTOS et al., 2011).  
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Muito embora tais modalidades sejam classificadas como atividades 

anaeróbias, diversos estudos mostram que o desenvolvimento aeróbio é de 

suma importância para o desempenho de atletas praticantes de artes marciais 

(MURAMATSU et al., 1994; MELHIM, 2001; MATSUSHIGE et al., 2009; 

CAMPOS et al., 2011). A literatura aponta que altos índices de capacidade 

(determinada pela velocidade de limiar anaeróbio – VLan) e potência 

(determinada pelo volume de oxigênio máximo – VO2máx) aeróbia permitem aos 

atletas: manter maior intensidade por mais tempo durante a luta; retardar o 

aparecimento de metabólicos associados à fadiga; proporciona maior 

recuperação entre os combates; maior eficiência na remoção de lactato e 

regeneração da CP (BALSOM, EKBLOM, SJÖDIN, 1994; FRANCHINI et al., 

1999; TOMLIN, WENGER, 2001). Muito embora, especificamente tratando-se 

do taekwondo ainda não esteja muito claro se existe associação entre valores 

de VO2max acentuados com maior número de ataques realizados nas lutas ou 

com a colocação no ranking esportivo. 

O planejamento do treinamento de atletas de taekwondo deve 

considerar os aspectos fisiológicos decorrentes do tipo de atividade e da 

estrutura competitiva da modalidade, uma vez que as mesmas possibilitam que 

os atletas realizem várias lutas em um único dia. De acordo com Franchini e 

Del Vecchio (2008), o processo de treinamento tem como finalidades a 

automação na execução de determinados gestos motores. Franchini (2010) 

aponta que em situação de luta, onde o nível técnico e tático de dois atletas 

sejam semelhantes e o combate progrida ao tempo de duração máximo ou 

ocorra prorrogação, o atleta que puder produzir mais potência durante toda a 

luta poderá ter mais chance de vitória.  

Dessa forma, não basta apenas levar em consideração o tipo de 

atividade e desenvolver os aspectos técnicos e táticos da modalidade, nem 

tampouco priorizar um determinado aspecto fisiológico, já que os desportos de 

combate envolvem a integração de todos os meios de produção de energia e 

os mesmos se relacionam com o desempenho do atleta (FRANCHINI, DEL 

VECCHIO, 2008; FRANCHINI, 2010). Em todos os esportes e, 

especificamente, nas modalidades de luta, enfocadas neste trabalho, torna-se 

essencial considerar suas características para assim determinar a preparação 
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física específica adequada durante o período de treinamento (MATSUSHIGE et 

al., 2009).  

De acordo com Tubino e Moreira (2003), o treinamento desportivo se 

embasa em cinco princípios: individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, 

continuidade e Interdependência volume-intensidade. Tais princípios se 

relacionam e determinam que as características próprias do sujeito, da 

especificidade relativa à modalidade ou do próprio treinamento e, ainda, a 

regulação das sessões de treinamento são importantes para uma prescrição de 

exercícios adequada. Juntamente a esses princípios, pode-se também 

considerar os princípios da: sobrecarga, especificidade e reversibilidade 

(WILMORE, COSTILL, 2002; POWERS, HOWLEY, 2005). Dentre os princípios 

citados, independente da corrente teórica, garantir a especificidade na 

preparação de atletas de modalidade de combate apresenta-se como um 

desafio, devido à complexidade da demanda metabólica, característica de tais 

esportes. No caso das artes marciais, há exigência de combinar diferentes 

componentes para melhora do desempenho, de modo que estruturar o 

treinamento torna-se uma tarefa nada fácil (FRANCHINI, DEL VECCHIO, 

2008).  

Ao mesmo tempo, tais modalidades carecem de pesquisas e de 

desenvolvimento de mecanismos que permitam analisar o comportamento de 

variáveis fisiológicas durante a execução de exercícios e atividades específicas 

das modalidades, como exemplo: as projeções do judô, os chutes sequenciais 

do taekwondo e a combinação de socos no boxe (CALLISTER et al., 1991; 

FRANCHINI, 2010; CAMPOS et al., 2011). O uso de testes não específicos 

pode subestimar a capacidade dos indivíduos ou evidenciar um comportamento 

de variáveis fisiológicas que é diferente na realização de tarefas motoras 

específicas (SANT’ANA et al., 2009). A consequência disso é a estruturação do 

treinamento de forma inadequada podendo afetar o desempenho do atleta ou 

influenciar a decisão de que parâmetros devem receber atenção no 

treinamento. A literatura aponta que o teste de esforço incremental, utilizando 

protocolo de rampa, é o método mais adequado para mensuração de variáveis 

cardiorrespiratórias, considerando a duração e incremento do teste de forma 

individualizada (ACSM, 2009).  
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Torna-se importante utilizar um procedimento que permita avaliar o 

comportamento dessas variáveis e que ao mesmo tempo seja baseado nas 

atividades específicas da modalidade com a finalidade de estabelecer, de 

forma eficiente e mais acurada possível, as zonas de intensidade no 

treinamento, possibilitando avaliar o desempenho dos atletas (MATSUSHIGE 

et al., 2009; CAMPOS et al., 2011). Além disso, uma melhor compreensão do 

comportamento das variáveis cardiorrespiratórias pode ser importante para 

pensar a condução do treinamento de atletas iniciantes, intermediários ou 

profissionais.  

O modelo desenvolvido pelo esporte de alto rendimento pressupõe que 

cada vez mais os atletas estejam aptos a serem os melhores em suas 

respectivas modalidades. Ao mesmo tempo, o desafio por desenvolver 

protocolos específicos para avaliação dos atletas e para estruturação do 

treinamento também se torna inevitável (MYERS, BELLIN, 2000). Em relação 

ao taekwondo existem diversos estudos que utilizaram diferentes métodos, tais 

como: o uso de cicloergômetros para membros inferiores, mensuração de 

lactato sanguíneo e frequência cardíaca em teste de esforço ou em momento 

pré e pós-combate, porém nenhum desses estudos executou testes baseados 

em atividades específicas da modalidade (MELHIM et al., 2001; MATSUSHIGE 

et al., 2009; CAMPOS et al., 2011). Além disso, a literatura aponta que há 

diferenças entre testes específicos de modalidades como remo e natação em 

comparação com os testes de esforço habituais utilizando os ergômetros 

convencionais (COSSGROVE et al., 1999; YOSHIGA, HIGUCHI, 2002). Da 

mesma forma, a literatura referente a esportes de combate, como taekwondo e 

caratê, também seguem essa mesma linha de pensamento e daí a 

preocupação no desenvolvimento de procedimentos específicos (SANT’ANA et 

al., 2009; CHAABENE et al., 2012; BRIDGE et al., 2013) 

A importância do desenvolvimento de um procedimento específico para 

avaliação das características fisiológicas e atividade cardiovascular de atletas 

de taekwondo é notória, devido ao fato de que o conhecimento do 

comportamento dessas variáveis é um fator imprescindível para a melhora do 

desempenho e estruturação do treinamento. Ao mesmo tempo, um protocolo 

específico pode fornecer informações mais precisas dos atletas quando 

submetidos a atividades do cotidiano de seu treinamento e em situações de 
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luta, contribuindo para o desenvolvimento de novos métodos de treinamento. 

Além disso, torna-se importante destacar que a mensuração do consumo de 

oxigênio e de diversos limiares, utilizando protocolos que não são baseados 

nas especificidades de cada luta, podem gerar resultados que subestimem a 

capacidade dos atletas. Ao mesmo tempo, a aplicação de um protocolo que 

leve em consideração as atividades e técnicas executadas por cada 

modalidade de luta, pode gerar resultados mais próximas da realidade do 

treinamento e competições, contribuindo de maneira mais eficaz para a 

estruturação do treinamento e melhora do desempenho dos atletas a partir da 

intervenção adequada às variáveis que forem de maior interesse. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

Verificar as respostas cardiorrespiratórias de atletas de taekwondo 

durante a execução de teste de esforço incremental em esteira, utilizando um 

protocolo em rampa, e propor protocolos específicos de avaliação das mesmas 

variáveis fisiológicas para a modalidade investigada. 

Tem-se como hipóteses que os valores médios das variáveis 

cardiorrespiratórias (consumo de oxigênio e frequência cardíaca de pico, 

reserva e nos limiares ventilatórios 1 e 2 – VO2pico, VO2res, VO2 nos LV 1 e 2, 

FCpico, FCres e FC nos LV 1 e 2) diferem entre o teste de esforço na esteira e os 

protocolos específicos (rampa e intervalado) do taekwondo, assim como o 

comportamento do VO2, VO2res, FC e FCres também diferem quando 

comparados ao teste na esteira. 

 

2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar os valores médios das variáveis cardiorrespiratórias VO2pico, 

VO2rep, VO2res, VO2 nos LV 1 e 2, FCpico, FCrep, FCres e FC nos LV1 e 2 

nos teste de esforço incremental em esteira e durante os protocolos 

específicos (rampa e intervalado) do taekwondo; 
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 Comparar o comportamento das variáveis cardiorrespiratórias VO2pico, 

VO2res, FCpico e FCres durante teste de esforço incremental em esteira e 

durante os protocolos específicos (rampa e intervalado) do taekwondo; 

 

 Verificar associação dos valores de VO2pico entre o teste de esforço 

incremental em esteira e os protocolos específicos (rampa e intervalado) 

do taekwondo e entre os mesmos; 

 

 Verificar associação dos valores de VO2pico durante os protocolos 

específicos com o número máximo de chutes efetuados; 

 

 Descrever o comportamento das variáveis cardiorrespiratórias VO2pico, 

VO2res, FCpico e FCres durante teste de esforço incremental em esteira e 

durante os protocolos específicos (rampa e intervalado) do taekwondo;  

 

 Verificar a confiabilidade das medidas das variáveis cardiorrespiratórias 

VO2pico, VO2 nos LV 1 e 2, FCpico e FC nos LV1 e 2 entre o teste de 

esforço incremental em esteira e os protocolos específicos (rampa e 

intervalado) do taekwondo; 

 

 Verificar a confiabilidade das medidas das variáveis cardiorrespiratórias 

VO2pico, VO2 nos LV 1 e 2, FCpico e FC nos LV1 e 2 entre o protocolo 

específico rampa e o intervalado do taekwondo; 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 – AMOSTRA 

 

A amostra do estudo foi composta por 15 indivíduos do sexo masculino 

atletas de taekwondo. Os voluntários foram selecionados em academias, 
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centros esportivos e equipes universitárias dos municípios de São Gonçalo, 

Itaboraí, Niterói e Rio de Janeiro, tendo graduação faixa preta. A participação 

efetiva dos voluntários atendeu ao cumprimento dos critérios de inclusão da 

pesquisa, listados no tópico abaixo. A amostra do estudo foi calculada para 

obter poder estatístico mínimo de 0,7 e máximo de 0,9 e nível de significância 

de 0,05. 

  A figura 1 apresenta a seleção dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Durante o processo de recrutamento cinco indivíduos abandonaram a 

pesquisa, conforme a disposição das questões éticas previstas pelo estudo. 

 

 

Figura 1. Esquemático da seleção dos sujeitos do estudo 

 

3.2 – QUESTÕES ÉTICAS 

 

Todos os participantes, após terem sido convenientemente informados 

sobre a proposta do estudo e os procedimentos aos quais seriam submetidos, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1) para 
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participarem dos procedimentos de coleta de dados antropométricos, teste de 

esforço na esteira e dos protocolos específicos. O projeto foi encaminhado para 

análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), de acordo com as normas da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. O 

projeto foi aprovado pelo CEP-UFF, conforme o parecer número 276/996 no dia 

20 de maio de 2013 (Anexo 1). Todos os participantes do estudo poderiam 

abandonar a pesquisa a qualquer tempo de acordo com sua própria vontade ou 

caso houvesse qualquer desconforto no processo de coleta de dados. 

 

3.2.1 – Critérios de Inclusão 

 

 Os indivíduos foram incluídos na pesquisa com base nos seguintes 

critérios de inclusão: possuir a idade dentro da faixa etária de 18 a 35 anos, 

possuir graduação mínima de faixa ponta preta (1º gub) e ter tempo mínimo de 

participação de 2 anos em competições oficiais. 

 

3.2.2 – Critérios de Exclusão 

 

Utilizar medicamentos regularmente que pudessem vir a influenciar nas 

variáveis cardiorrespiratórias mensuradas, possuir qualquer doença 

cardiovascular ou acometimento osteomioarticular que pudesse vir a alterar 

diretamente o teste na esteira e/ou os protocolos específicos do taekwondo. 

 

3.3 – DESENHO DO ESTUDO 

 

O desenho do estudo previu quatro visitas: 1) Avaliação antropométrica 

e familiarização ao ergômetro; 2) Teste de Esforço Incremental na esteira (TEI-

Esteira); 3) Teste de Esforço Incremental Específico Rampa (TEI-TKDrampa) e 4) 

Teste de Esforço Incremental Específico Intervalado (TEI-TKDinter). 

Na visita 1 foram mensurados: a massa corporal e estatura, para cálculo 

do índice de massa corporal. Ainda na primeira visita, os indivíduos 
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responderam aos questionários Classification of Cardiorrespiratory Fitness 

(CRF), para predição do VO2max, e o Questionário de Prontidão para Atividade 

Física (PAR-Q), para obter informações sobre o uso de medicamentos, risco 

cardiovascular e histórico de lesões. Também foi realizada a familiarização na 

esteira, de modo que os sujeitos foram instruídos sobre a organização e 

execução dos testes de esforço que viriam a ser realizados.  

A ordem de aplicação dos testes de esforço foi randomizada por bloco 

para evitar adaptações pós-teste, tendo um espaço mínimo de dois dias e 

máximo de sete dias entre um teste e outro (Figura 2). Todos os indivíduos 

foram orientados a evitar ingestão de cafeína, álcool e substâncias 

estimulantes nos dias anteriores aos testes, bem como ter um mínimo de 8 

horas de sono. 

 

 

Figura 2. Esquemático das visitas do estudo 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste 

de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo 
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4 – PROCEDIMENTOS 

 

4.1 – MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

 Foram avaliadas as seguintes medidas antropométricas: massa corporal, 

estatura e índice de massa corporal. Todas as medidas antropométricas foram 

realizadas por um avaliador experiente, mantendo-se o mesmo para todos os 

sujeitos (PERINI et al., 2005).  

 

4.1.1 – Massa Corporal 

 

 Para mensuração da massa corporal foi utilizada uma balança digital 

(Welmy), com precisão de 100g. Os indivíduos ficaram descalços mantendo-se 

em posição ortostática, de costas para a balança, com a cabeça alinhada no 

plano de Frankfurt e o peso bem distribuído nos dois pés. 

 

4.1.2 – Estatura 

 

 A estatura foi registrada por um estadiômetro tipo trena (Sanny), com 

precisão de 1 mm, fixada na parede da sala de avaliação. Os indivíduos 

ficaram descalços mantendo-se em posição ortostática, de costas para a trena, 

com a cabeça alinhada no plano de Frankfurt e o peso bem distribuído nos dois 

pés. A medida foi registrada no ponto mais alto da cabeça após a inspiração 

máxima dos avaliados.  

 

4.2 – ELETROCARDIOGRAMA E FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

Para coleta do sinal eletrocardiográfico foram utilizadas as derivações 

padrão DI, DII e DIII, derivações aumentadas aVR, aVL e aVF e as derivações 

torácicas V1 à V6, nas quais os eletrodos da marca Meditrace (Massachussets, 

EUA) adulto foram posicionados conforme recomendação do software 

ErgoPcElite e do manual do eletrocardiógrafo WinCardio (Micromed). O sinal 
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eletrocardiográfico foi verificado logo após a anamnese inicial (descrita no 

tópico 3.3), consistindo de um período de 10 minutos onde o indivíduo ficou 

deitado em decúbito dorsal em uma maca no local de avaliação. Durante o 

Teste de Esforço Incremental Máximo na esteira (TEI-Esteira), o sinal 

eletrocardiográfico também foi registrado. 

A frequência cardíaca foi mensurada por um frequencímetro (Polar 

RS800Cx - Polar Electro, Kempele, Finlândia), com precisão de 1 bpm e 1 ms, 

no decorrer dos três testes, desde o período de repouso inicial até o repouso 

final, perpassando pelo aquecimento e o teste de esforço em si, tendo o tempo 

de registro a cada 1 segundo. 

 

4.3 – TESTE DE ESFORÇO INCREMENTAL MÁXIMO NA ESTEIRA 

 

O TEI-Esteira foi organizado para ter período inicial de repouso com 

duração de 10 minutos em decúbito dorsal, aquecimento com duração de 3 

minutos a uma velocidade fixa de 4,5 km/h e a execução do próprio teste de 

esforço, havendo por fim um período de repouso final, também com duração de 

10 minutos em decúbito dorsal. Para determinação dos critérios para 

elaboração de um protocolo em rampa foram consideradas as variáveis a 

seguir: 

 

4.3.1 – Predição do VO2pico 

 

A variável foi determinada a partir do VO2pico, predito pelo questionário 

CRF (Classification of Cardiorespiratory Fitness) (MATTHEWS et al., 1999).  

 

4.3.2 – Velocidade máxima do teste de esforço 

 

A velocidade final foi calculada baseada nas equações do ACSM (2013) 

de predição da velocidade máxima de corrida baseada no VO2max predito 

(Figura 3): 
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Figura 3. Equação para o cálculo da velocidade máxima do teste de esforço 

Vel. de corrida – Velocidade de corrida (m/min); VO2max.pred. – Consumo de oxigênio 

máximo predito; % int. – Grau de inclinação 

  

4.3.3 – Razão de incremento de carga 

 

Esta variável foi determinada pela diferença entre a velocidade de 

VO2max (vVO2max) e a velocidade de VO2max a 50% (50%vVO2max), dividida pelo 

tempo, de acordo com Myers et al. (1992). A inclinação da esteira foi de 1% 

para todos os testes (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Equação para o cálculo da razão de incremento 

RI – Razão de incremento; vVO2max – Velocidade do consumo de oxigênio máximo 

 

4.3.4 – Critérios para os testes de esforço máximos 

 

Os testes foram considerados máximos se os voluntários satisfizessem 

ao menos três de quatro critérios estabelecidos a seguir (MIDGLEY et al., 

2009; CUNHA et al., 2010):  

 

1) Alcançar a percepção máxima de esforço como reflexo de atribuir 10 na 

escala adaptada subjetiva de esforço de Borg; 
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2) Atingir uma frequência cardíaca ≥ 90% da FCmax predita (220-idade) ou 

a presença de um platô de FC (ΔFC em duas taxas de trabalho em 

minutos consecutivos < 4 bpm.min-1); 

 

3) Presença de um platô de VO2 (ΔVO2 em duas taxas de trabalho em 

minutos consecutivos < 2,1ml.kg-1.min-1); 

 

4) Atingir uma razão de troca gasosa (Rmax) > 1,1.  

 

4.3.5 – Questionário de escala subjetiva de esforço de Borg 

 

 Foi utilizada a escala adaptada de percepção subjetiva de esforço de 

Borg (0 a 10) em todos os TEImax em intervalos de 1 minuto, durante a 

realização dos testes. Os voluntários foram familiarizados com a escala de 

Borg na anamnese inicial durante o período de familiarização na esteira. 

 

4.4 – VARIÁVEIS RESPIRATÓRIAS 

 

As variáveis respiratórias foram mensuradas pelo analisador de gases 

(VO2000, Medical Graphics, St. Louis, Mn., EUA), com precisão de 0,1% 

durante o TEI-Esteira e durante os protocolos específicos (rampa e intervalado) 

do taekwondo pelo modo de telemetria.  

As avaliações foram conduzidas procurando respeitar a hora do dia da 

coleta anterior. A temperatura do local de avaliação foi mantida em 20° C. O 

equipamento foi calibrado automaticamente e programado para gravação dos 

dados, em média, em um intervalo de 10 segundos, em todos os testes.  

Foi estipulado o número de avaliadores (3 indivíduos) no local de 

realização dos testes de esforço e que os mesmos permanecessem no local 

para evitar variações nas concentrações gasosas no ambiente. Utilizou-se um 

pneumotacógrafo de baixo fluxo para mensurar as variáveis respiratórias no 

momento do repouso inicial dos testes de esforço e posteriormente foi utilizado 

o pneumotacógrafo de médio fluxo a partir do aquecimento até o final dos 

testes. O procedimento de calibração foi feito para cada troca dos 
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pneumotacógrafos, obedecendo aos procedimentos listados no manual do 

fabricante em todos os testes.  

4.4.1 – Determinação de limiares 

 

 Para a determinação dos limiares ventilatórios foram utilizadas as 

variáveis: consumo de oxigênio (VO2) e produção de dióxido de carbono 

(VCO2), através de seus equivalentes ventilatórios (VE/VO2) e (VE/VCO2), bem 

como as frações expiradas finais de O2 (PETO2) e CO2 (PETCO2). Assim, o 

limiar ventilatório 1 (LV1) foi caracterizado como o aumento da VE/VO2 

acompanhado de aumento da PETO2, sem mudança equivalente da VE/VCO2 

e PETCO2. O limiar ventilatório 2 (LV2) foi aquele em que for possível observar 

um aumento concomitante da VE/VO2, VE/VCO2 e PETO2 com declínio da 

PETCO2. Os valores de VO2 e FC obtidos nos LV 1 e 2 foram, posteriormente, 

normalizados pelo VO2pico para se obter a porcentagem correspondente de 

cada uma das variáveis. 

A análise dos dados e posterior determinação do LV1 e LV2 foram 

realizadas por dois avaliadores experientes e independentes, com as análises 

em delineamento duplo-cego. Assim, os mesmos não tiveram conhecimento 

prévio do que se referem os dados a eles apresentados, dos sujeitos avaliados, 

bem como, do resultado produzido pelo outro avaliador ou mesmo dos 

objetivos do presente estudo. No caso de uma discordância maior que 10% um 

terceiro avaliador foi utilizado. 

  

4.4.2 – Outras variáveis respiratórias 

 

As seguintes variáveis respiratórias também foram mensuradas nos três 

testes de esforço: 

 

 VO2 de pico (ml.kg-1.min-1) – Maior valor de VO2 obtido durante todo o 

TEI; 

 VO2 de repouso (ml.kg-1.min-1) – Média dos últimos 5 minutos do VO2, 

durante a fase de repouso; 
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 VO2 reserva (ml.kg-1.min-1) – Diferença entre o consumo atual de 

oxigênio e o VO2 de repouso; 

 VE (l/min) – Ventilação espirada minuto; 

 VE/VO2 – Equivalente ventilatório de O2; 

 VE/CO2 – Equivalente ventilatório de CO2; 

 PEFO2 (%)– Pressão expiratória final de oxigênio; 

 PEFCO2 (%)– Pressão expiratória final de dióxido de carbono; 

 R – Razão de troca gasosa (VCO2/VO2). 

 

4.5 – PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE TAEKWONDO 

 

 Os protocolos específicos de avaliação do taekwondo foram baseados 

no protocolo de rampa, tradicionalmente usado em ergoespirometria, de modo 

que a carga foi incrementada progressivamente até o esforço final máximo. No 

caso do taekwondo foram utilizados testes de dois tipos: rampa e intervalado. 

As variáveis respiratórias foram coletadas durante todo o período de teste, 

sendo os critérios para definição de esforço máximo os mesmos já citados para 

o TEI-Esteira. Os indivíduos foram instrumentalizados devidamente e 

informados acerca dos procedimentos executados antes da realização da 

coleta de dados. Os testes foram conduzidos em uma sala fechada em uma 

área de 6 x 6 metros com o piso recoberto por tatames. 

Inicialmente, os atletas passaram por um período de repouso com 

duração de dez minutos (em decúbito dorsal no tatame, na área de execução 

do teste), sendo monitoradas as variáveis respiratórias e a frequência cardíaca 

(Figura 5).  
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Figura 5. Instrumentação dos testes específicos do taekwondo no repouso. 

 

Após o período inicial de repouso, foi executada uma breve sessão de 

aquecimento, com duração de cinco minutos, com movimentos escolhidos pelo 

avaliado com execução de algumas técnicas específicas da própria modalidade 

(Figura 6).  

 

 

Figura 6. Instrumentação dos testes específicos do taekwondo 
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Na execução dos protocolos específicos, os indivíduos executaram uma 

sequência de movimentos específicos da modalidade que praticam, tendo um 

aumento progressivo nas execuções de uma técnica dentro do intervalo de um 

minuto, guiados por um sinal sonoro. A técnica específica (Dolio-Tchagui) foi 

definida em função da complexidade, frequência de treinamento da mesma e 

utilização em competições (SANT’ANA et al., 2009).  

Durante a execução do teste, o nível de esforço foi acompanhado pela 

escala subjetiva de esforço de Borg. Após a realização do teste específico, os 

indivíduos ficaram em repouso por um período de dez minutos, em decúbito 

dorsal. 

O teste específico rampa do taekwondo (TEI-TKDrampa) foi definido 

previamente por um procedimento piloto tendo como base o protocolo de 

rampa, tradicionalmente usado em ergoespirometria, em concordância com 

Myers et al (1991-1992) seguindo o preceito de que o protocolo de rampa é 

caracterizado por pequenos incrementos em estágios de curta duração, sendo 

reprodutível e recomendado para avaliação cardiorrespiratória. 

O TEI-TKDrampa é organizado em estágios com duração de 1 minuto com 

incremento de três execuções do chute Dolio-Tchagui a cada estágio, conforme 

demonstrado na tabela 1. 
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TABELA 1. Estágios e Incremento de Carga do TEI-TKDrampa 

ESTÁGIOS TEMPO CARGA 
INTERVALO 

ENTRE CHUTES 

1 1 min 10 chutes/min 6,0s 

2 1 min 13 chutes/min 4,6s 

3 1 min 16 chutes/min 3,8s 

4 1 min 19 chutes/min 3,2s 

5 1 min 22 chutes/min 2,7s 

6 1 min 25 chutes/min 2,4s 

7 1 min 28 chutes/min 2,1s 

8 1 min 31 chutes/min 1,9s 

9 1 min 34 chutes/min 1,8s 

10 1 min 37 chutes/min 1,6s 

11 1 min 40 chutes/min 1,5s 

12 1 min 43 chutes/min 1,4s 

13 1 min 46 chutes/min 1,3s 

14 1 min 49 chutes/min 1,2s 

15 1 min 52 chutes/min 1,2s 

TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo  

 

Os testes tiveram duração prevista de 8 a 12 minutos e foram 

considerados máximos quando os indivíduos satisfaziam os critérios já citados. 

Na execução TEI-TKDrampa, foi incluído como critério para encerramento do 

teste se os indivíduos cometessem três erros consecutivos na execução do 

movimento, no tempo estabelecido pelo sinal sonoro. Os erros de seguimento 

do sinal sonoro foram verificados por três avaliadores. 

 Na execução do protocolo específico intervalado (TEI-TKDinter), pensado 

para se aproximar mais da dinâmica das competições, situação onde são 

frequentes intervalos e interrupções, os indivíduos executaram a mesma 

técnica do TEI-TKDrampa, tendo um aumento progressivo de dez execuções do 

movimento dentro do intervalo de dois minutos, executando movimentações 

que simulam um combate no espaço estipulado para a realização do teste. 

Após a realização de cada estágio houve um período de 1 minuto de intervalo 

(Tabela 2). Os procedimentos de coleta das variáveis respiratórias e os critérios 
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para definição de esforço máximo foram os mesmos já supracitados, assim 

como o período de repouso inicial e final, adotados nos demais testes de 

esforços incrementais. 

 

TABELA 2. Estágios e Incremento de Carga do TEI-TKDinter 

ESTÁGIO TEMPO CARGA 
INTERVALO 

ENTRE CHUTES 

1 
2min 30 chutes/min 4,0s 

1min Recuperação ---- 

2 
2min 40 chutes /min 3,0s 

1min Recuperação ---- 

3 
2min 50 chutes /min 2,4s 

1min Recuperação ---- 

4 
2min 60 chutes /min 2,0s 

1min Recuperação ---- 

5 
2min 70 chutes /min 1,7s 

1min Recuperação ---- 

6 
2min 80 chutes /min 1,5s 

1min Recuperação ---- 

7 
2min 90 chutes /min 1,3s 

1min Recuperação ---- 

8 
2min 100 chutes/min 1,2s 

1min Recuperação ---- 

TEI-TKDinter – Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo  

 

O tempo de recuperação entre os estágios do teste teve duração de 1 

minuto, conforme mostrado na tabela 2 
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4.6 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

O tratamento estatístico foi executado pelo software SPSS 17.0 (para 

Windows, Chicago, EUA). Foram utilizados a média e desvio padrão para 

apresentação dos dados e o teste de Shapiro-Wilk, para análise da 

normalidade dos mesmos.  

Foi utilizada ANOVA de medidas repetidas com Post-hoc de Bonferroni 

para comparar as variáveis mensuradas nos três testes. O valor de p foi 

assumido após verificação da significância no teste de esfericidade de 

Mauchly’s, sendo utilizado quando devido o valor de esfericidade assumida ou 

do ajuste de Greenhouse-Geisser.  

Para comparar o comportamento das variáveis VO2, FC, VO2res e FCres 

durante os testes, os mesmos foram divididos em quartis em função do tempo, 

sendo utilizada uma ANOVA de dois fatores (testes e os quartis) com Post-hoc 

de Bonferroni, obedecendo aos mesmos preceitos já citados, para verificar 

possíveis diferenças entre as variáveis nos quartis.  

Além disso, foi utilizada correlação de Pearson para verificar associação 

entre os valores de VO2pico obtidos nos três testes, entre o VO2pico e a 

velocidade máxima obtida no TEI-Esteira, e o VO2pico com o número máximo de 

chutes obtidos no TEI-TKDrampa e no TEI-TKDinter.  

Regressões de Passing e Bablok foram feitas, utilizando o software 

MedCalc 12.7.5 (para Windows, Ostend, Belgium), para descrever o 

comportamento das variáveis VO2, FC, VO2res e FCres em relação ao tempo e 

por fim compará-las entre os três testes, com a finalidade de determinar a 

diferença do comportamento entre os testes. Todas as variáveis apresentadas 

foram normalizadas e foram expressas em percentuais. Os valores de 

intercepto (coeficiente linear) e slope (coeficiente angular) obtidos nas 

regressões nos três testes foram comparados utilizando uma ANOVA de 

medidas repetidas com Post-hoc de Bonferroni.  

Por fim, o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi calculado para 

expressar a confiabilidade dos protocolos específicos em relação às variáveis: 

VO2pico, FCpico, VO2 e FC nos Limiares Ventilatórios 1 e 2. O valor de 

significância adotado para todas as variáveis em todos os testes foi de p ≤ 

0,05. 
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5 – RESULTADOS 

 

5.1 – Resultados das características antropométricas  

 

Os resultados referentes às variáveis: idade, massa corporal, estatura e 

índice de massa corporal (IMC) estão apresentados na tabela 3 em média e 

desvio padrão.  

 

TABELA 3. Idade, massa corporal, estatura e IMC da amostra 

Variável Média  DP 

Idade (anos) 22 4 

Massa corporal (kg) 71,1 10,2 

Estatura (cm) 178,1 8,3 

IMC (kg/m²)  22,4 2,4 

 

5.2 – Comparações entre as variáveis cardiorrespiratórias nos três 
testes 

 

 Os resultados referentes às variáveis cardiorrespiratórias: consumo de 

oxigênio de pico (VO2pico) relativo à massa corporal da amostra, consumo de 

oxigênio de repouso e de reserva (VO2rep e VO2res), consumo de oxigênio nos 

limiares ventilatórios 1 e 2 (LV1 e 2), normalização pela porcentagem do 

VO2pico (LV1 e 2 %VO2pico), frequência cardíaca de pico (FCpico), frequência 

cardíaca de repouso e de reserva (FCrep e FCres), frequência cardíaca nos 

limiares ventilatórios 1 e 2 (FC  LV1 e 2), normalização pela porcentagem da 

FCpico (FC LV1 e 2 %FCpico) e tempo até o pico de esforço (TAP) estão 

expostos em forma de média e desvio padrão, acompanhadas de suas devidas 

unidades, na tabela 4. O valor de p (p da ANOVA) foi representativo do teste 

utilizado para comparar as variáveis supracitadas nos três testes e o valor de 

pPH (p Post-hoc), o valor obtido nos testes de comparações múltiplas utilizados. 
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TABELA 4. Variáveis cardiorrespiratórias nos três testes de esforço 

 

TEI-Esteira TEI-TKDrampa TEI-TKDinter p 

VO2pico (ml.kg-1.min-1) 49,91 ± 5,09 48,42 ± 6,07 46,91 ± 5,30 0,023† 

VO2rep (ml.kg-1.min-1) 3,51 ± 0,39 3,71 ± 1,25 3,35 ± 0,53 0,379 

VO2res (ml.kg-1.min-1) 46,39 ± 5,06 44,71 ± 6,39 43,62 ± 5,17 0,019† 

VO2 LV1 (ml.kg-1.min-1) 42,73 ± 5,86 40,27 ± 7,00 34,87 ± 6,25 <0,001†¥ 

VO2 LV1 (%VO2pico) 85,82 ± 9,92 82,87 ± 7,20 74,41 ± 11,25 0,009†¥ 

VO2 LV2 (ml.kg-1.min-1) 42,06 ± 5,74 43,48 ± 8,19 36,34 ± 7,97 0,005†¥ 

VO2 LV2 (%VO2pico) 84,47 ± 9,43 89,32 ± 8,69 77,09 ± 13,99 0,013¥ 

FCpico (bpm) 191 ± 7 189 ± 6 190 ± 5 0,346 

FCrep (bpm) 63 ± 8 66 ± 6 65 ± 8 0,317 

FCres (bpm) 128 ± 10 123 ± 7 125 ± 8 0,172 

FC LV1 (bpm) 171 ± 9 173 ± 7 165 ± 12 0,084 

FC LV1 (%FCpico) 89,34 ± 4,91 91,72 ± 4,13 86,71 ± 6,78 0,060 

FC LV2 (bpm) 182 ± 7 177 ± 12 165 ± 16 0,001† 

FC LV2 (%FCpico) 95,13 ± 3,51 93,76 ± 5,58 86,85 ± 8,32 <0,001† 

TAP (s) 532,67 ± 157,99 485,80 ± 87,20 741,00 ± 169,51 <0,001*†¥ 

* Diferença entre TEI-Esteira e TEI-TKDrampa; † Diferença entre TEI-Esteira e TEI-

TKDinter; ¥ Diferença entre TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter  

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2pico – Consumo de Oxigênio de Pico, 

VO2rep – Consumo de Oxigênio de Repouso; VO2res – Consumo de Oxigênio de 

Reserva; LV1 e 2 – Limiares Ventilatórios 1 e 2; FCpico – Frequência cardíaca de Pico; 

FCrep – Frequência Cardíaca de Repouso; FCres – Frequência Cardíaca de Reserva; 

TAP – Tempo até o Pico 

 

 Em relação à variável VO2pico foram encontradas diferenças significativas 

entre os três testes (p = 0,023). Entre os três testes, diferenças significativas 

foram encontradas somente entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter (pPH = 0,013). 

No caso do consumo de oxigênio de repouso (VO2rep) não foram encontradas 

diferenças significativas entre os testes. Porém, em relação ao consumo de 

oxigênio de reserva (VO2res) foram encontradas diferenças (p = 0,019) apenas 

entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter (pPH = 0,015). 
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Diferenças significativas também foram encontradas nas comparações 

nos valores de VO2 no limiar ventilatório 1 (p < 0,001), sendo encontradas 

diferenças entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter (pPH = 0,001) e entre o TEI-

TKDrampa e o TEI-TKDinter (pPH = 0,024). O mesmo se deu para as comparações 

dos valores normalizados pelo VO2pico (p = 0,009), havendo diferenças 

unicamente entre TEI-Esteira e o TEI-TKDinter (pPH = 0,009) e entre o TEI-

TKDrampa e o TEI-TKDinter (pPH = 0,025). 

Em relação ao limiar ventilatório 2 foram encontradas diferenças 

significativas (p = 0,005), e assim como nas comparações entre os testes no 

LV1, houve diferenças entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter (pPH = 0,048) e entre 

o TEI-TKDrampa e o TEI-TKDinter (pPH = 0,019). Para o VO2 normalizado pelo 

VO2pico (p = 0,013) entre os testes: TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter (pPH = 0,032). 

Em relação a FCpico não foram encontradas diferenças significativas 

entre os testes (p = 0,346). O mesmo ocorreu em relação à FCrep (p = 0,317), 

FCres (p = 0,172), FC LV1 (p = 0,084) e FC LV1 (%FCpico) (p = 0,060). Para a 

FC no LV2, foram encontradas diferenças significativas (p = 0,001) entre o TEI-

Esteira e o TEI-TKDinter (pPH = 0,001) e também nos valores normalizados pela 

FCpico (p < 0,001), entre os mesmos testes (pPH = 0,001). 

  O tempo até o pico (TAP) foi diferente entre os testes (p < 0,001), 

havendo diferenças significativas entre os testes: TEI-Esteira e TEI-TKDrampa 

(pPH < 0,001); TEI-Esteira e TEI-TKDinter (p = 0,001); e entre o TEI-TKDrampa e 

TEI-TKDinter (p < 0,001). 

 

5.3 – Comportamentos das variáveis cardiorrespiratórias nos três 
testes 

  

 A fim de poder verificar e comparar o comportamento das variáveis: 

consumo de oxigênio (VO2) relativo à massa corporal, frequência cardíaca (FC) 

(bpm), VO2 de reserva (VO2res) e FC de reserva (FCres), ao longo dos três 

testes, os mesmos foram divididos em função do tempo dos testes. As devidas 

comparações foram feitas para verificar as diferenças entres os valores médios 

entre os testes e as diferenças dos valores entre os quartis. O gráfico 1 

apresenta os resultados do VO2 (ml.kg-1.min-1) dos testes nos quartis 1, 2, 3 e 4 
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(Q1, Q2, Q3 e Q4), assim como os valores de p resultantes entre as 

comparações dos valores médios entre os três testes de esforço. 

 

 

GRÁFICO 1. VO2 dos três testes nos quartis 1, 2, 3 e 4 

† Diferença entre TEI-Esteira e TEI-TKDinter; ¥ Diferença entre TEI-TKDrampa e TEI-TKD 

inter 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2 – Consumo de Oxigênio, Q1, Q2, Q3 e 

Q4 – Quartis 1, 2, 3 e 4 

 

 Diferenças significativas foram encontradas entre TEI-Esteira e TEI-

TKDinter no 1° quartil (p = 0,047) e no 4° quartil (p = 0,004). Em relação ao 2° 

quartil nenhuma diferença foi encontrada entre os três testes. No 3° quartil, 

diferenças significativas foram encontradas entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter 

(p = 0,005) e entre o TEI-TKDrampa e o TEI-TKDinter (p = 0,006).  

O gráfico 2 apresenta os resultados referentes ao comportamento da FC 

(bpm) nos três testes nos quartis 1, 2, 3 e 4, assim como os valores de p 

resultantes entre as comparações dos valores médios entre testes. 

 

† 

† †¥ 
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GRÁFICO 2. FC dos três testes nos quartis 1, 2, 3 e 4 

* Diferença entre TEI-Esteira e TEI-TKDrampa; † Diferença entre TEI-Esteira e TEI-

TKDinter 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; FC – Frequência Cardíaca, Q1, Q2, Q3 e Q4 – 

Quartis 1, 2, 3 e 4 

 

Diferenças significativas foram encontradas entre TEI-Esteira e TEI-

TKDrampa (p = 0,004) e entre o TEI-Esteira e TEI-TKDrampa (p < 0,001) no 1° 

quartil. Em relação ao 2° quartil houve diferença apenas entre o TEI-Esteira e o 

TEI-TKDrampa (p = 0,010). Já no 3° e 4° quartis, nenhuma diferença foi 

encontrada entre os três testes.  

 Para o VO2res diferenças foram encontradas nos quartis 1, 3 e 4. 

Especificamente, no 1° quartil, houve diferenças entre o TEI-Esteira e TEI-

TKDinter (p = 0,051), o mesmo ocorreu no 3° quartil (p = 0,009), em adição 

houve diferença entre o TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter (p = 0,009). Por fim, no 4° 

quartil, diferenças foram encontradas entre o TEI-Esteira e TEI-TKDinter (p = 

0,005) (Gráfico 3). 

 

*† 

* 
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GRÁFICO 3. VO2res dos três testes nos quartis 1, 2, 3 e 4 

† Diferença entre TEI-Esteira e TEI-TKDinter; ¥ Diferença entre TEI-TKDrampa e TEI-

TKDinter 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2res – Consumo de Oxigênio de Reserva, 

Q1, Q2, Q3 e Q4 – Quartis 1, 2, 3 e 4 

 

 Por fim, para a FCres foram encontradas diferenças significativas apenas 

no 1° quartil entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter (p = 0,001), como demonstrado 

no gráfico 4. 

 

 

†¥ 

† † 
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GRÁFICO 4. FCres dos três testes nos quartis 1, 2, 3 e 4 

† Diferença entre TEI-Esteira e TEI-TKDinter 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; FCres – Frequência Cardíaca de Reserva, Q1, 

Q2, Q3 e Q4 – Quartis 1, 2, 3 e 4 

 

5.4 – Correlações entre variáveis cardiorrespiratórias nos três testes 

  

 O gráfico 5 apresenta a relação entre os valores de VO2pico entre TEI-

Esteira e TEI-TKDrampa. Foi verificada correlação positiva significativa entre 

essas variáveis (r = 0,629, p = 0,012). 

 

† 
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GRÁFICO 5. Correlação entre o VO2pico nos testes TEI-Esteira e TEI-
TKDrampa 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; VO2pico – Consumo de oxigênio de pico (r 

= 0,629, p = 0,012, n =15). 

 

Da mesma forma, correlação significativa foi encontrada entre os valores 

de VO2pico entre TEI-Esteira e TEI-TKDinter (r = 0,794, p < 0,001) (Gráfico 6).  
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GRÁFICO 6. Correlação entre o VO2pico nos testes TEI-Esteira e TEI-
TKDinter 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2pico – Consumo de oxigênio de pico (r = 

0,794, p < 0,001, n = 15) 

 

O gráfico 7 apresenta a associação entre os valores de VO2pico no TEI-

TKDrampa e o TEI-TKDinter, demonstrando haver correlação significativa (r = 

0,860, p < 0,001).  

 

 

 

GRÁFICO 7. Correlação entre o VO2pico nos testes TEI-TKDrampa e TEI-
TKDinter 

TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – 

Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2pico – Consumo de 

oxigênio de pico  (r = 0,860, p < 0,001, n = 15). 

 

 Em relação à associação entre o VO2pico e a velocidade máxima (km/h) 

nos TEI-Esteira, foi encontrada correlação significativa (r = 0,705, p = 0,003) 

(Gráfico 8).  
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GRÁFICO 8. Correlação entre o VO2pico no TEI-Esteira e a velocidade 
máxima 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; VO2pico – Consumo de oxigênio 

de pico (r = 0,705, p = 0,003, n = 15). 

 

 Ao mesmo tempo não foram encontradas correlações significativas entre 

os valores de VO2pico e o número máximo de chutes alcançados nos TEI-

TKDrampa (r = 0,025, p = 0,928) e TEI-TKDinter (r = 0,300, p = 0,278), conforme 

evidenciado nos gráficos 9 e 10. 
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GRÁFICO 9. Correlação entre o VO2pico no TEI-TKDrampa e o número de 
chutes 

TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; VO2pico – 

Consumo de oxigênio de pico, N° de Chutes – Número máximo de chutes  (r = 0,025, 

p = 0,928, n = 15). 
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GRÁFICO 10. Correlação entre o VO2pico no TEI-TKDinter e o número de 
chutes 

TEI-TKDinter – Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2pico – 

Consumo de oxigênio de pico, N° de Chutes – Número máximo de chutes  (r = 0,300, 

p = 0,278, n = 15). 

 

5.5 – Regressões de Passing e Bablok 

 

 Nos três testes de esforço não foi encontrada linearidade no 

comportamento em nenhuma das variáveis em relação ao tempo (p < 0,01). Os 

valores de intercepto e slope encontraram-se dentro dos intervalos de 

confiança (IC) de 95% no TEI-Esteira, TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter para todas 

as variáveis mensuradas. 

 Os gráficos 11, 12 e 13 representam o comportamento do VO2 em 

relação ao tempo no TEI-Esteira, TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter. As equações de 

regressão, valores de intercepto, slope, e os IC 95% estão apresentados logo 

abaixo dos gráficos. 
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GRÁFICO 11. Regressão entre VO2 e Tempo no TEI-Esteira 

Equação de regressão: y = 51,30 + 0,50 x (Intercepto = 51,30, IC 95% = 50,0127 a 

52,8944, Slope = 0,50, IC 95% = 0,47 a 0,53, n = 15). 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; VO2 – Consumo de Oxigênio; 

Coeficiente angular – Slope 

 

 

GRÁFICO 12. Regressão entre VO2 e Tempo no TEI-TKDrampa 

Equação de regressão y = 60,3840 + 0,3962 x (Intercepto = 60,38, IC 95% = 58,63 a 

62,27, Slope = 0,39, IC 95% = 0,36 a 0,43, n = 15). 
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TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; VO2 – 

Consumo de Oxigênio; Coeficiente angular – Slope 

 

 

GRÁFICO 13. Regressão entre VO2 e Tempo no TEI-TKDinter 

Equação de regressão: y = 58,4094 + 0,3889 x (Intercepto = 58,40, IC 95% = 55,50 a 

61,02, Slope = 0,38, IC 95% = 0,34 a 0,43, n = 15). 

TEI-TKDinter – Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2 – 

Consumo de Oxigênio; Coeficiente angular – Slope 

 

Os gráficos 14, 15 e 16 apresentam o comportamento do FC em relação 

ao tempo no TEI-Esteira, TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter. As equações de 

regressão, valores de intercepto, slope, e os IC 95% estão apresentados logo 

abaixo dos gráficos. 
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GRÁFICO 14. Regressão entre FC e Tempo no TEI-Esteira 

Equação de regressão: y = 72,77 + 0,28 x (Intercepto =72,77, IC 95% = 72,17 a73,51, 

Slope = 0,28, IC 95% = 0,27 a 0,29, n = 15). 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; FC – Frequência cardíaca; 

Coeficiente angular – Slope  

 

 

GRÁFICO 15. Regressão entre FC e Tempo no TEI-TKDrampa 

Equação de regressão: y = 82,40 + 0,19 x (Intercepto = 82,40, IC 95% = 81,66 a 

83,16, Slope = 0,19, IC 95% = 0,17 a 0,20, n = 15). 
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TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; FC – Frequência 

cardíaca; Coeficiente angular – Slope 

 

 

GRÁFICO 16. Regressão entre FC e Tempo no TEI-TKDinter 

Equação de regressão: y = 83,26 + 0,16 x (Intercepto = 83,26, IC 95% = 82,27 a 

84,19, Slope = 0,16, IC 95% = 0,15 a 0,18, n = 15). 

TEI-TKDinter – Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2pico – 

Consumo de Oxigênio de Pico, LV1 e 2 – Limiares Ventilatórios 1 e 2; FC – 

Frequência cardíaca; Coeficiente angular – Slope  

 

 Da mesma forma que o VO2 e a FC não apresentaram valores próximos 

à linha de identidade, o mesmo se deu para o VO2res nos três testes (Gráficos 

17, 18 e 19). 
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GRÁFICO 17. Regressão entre VO2res e Tempo no TEI-Esteira 

Equação de regressão: y = 47,37 + 0,55 x (Intercepto = 47,37, IC 95% = 46,08 a 

48,99, Slope = 0,55, IC 95% = 0,52 a 0,58, n = 15). 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; VO2res – Consumo de Oxigênio 

de Reserva; Coeficiente angular – Slope 

 

 

GRÁFICO 18. Regressão entre VO2res e Tempo no TEI-TKDrampa 

Equação de regressão: y = 57,52 + 0,43 x (Intercepto = 57,52, IC 95% = 55,60 a 

59,43, Slope = 0,43, IC 95% = 0,39 a 0,46, n = 15). 
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TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; VO2res – 

Consumo de Oxigênio de Reserva; Coeficiente angular – Slope 

 

 

GRÁFICO 19. Regressão entre VO2res e Tempo no TEI-TKDinter 

Equação de regressão: y = 54,25 + 0,43 x (Intercepto = 54,25, IC 95% = 51,05 a 

56,95, Slope = 0,43, IC 95% = 0,38 a 0,48, n = 15). 

TEI-TKDinter – Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2res – 

Consumo de Oxigênio de Reserva; Coeficiente angular – Slope 

 

 O mesmo se deu para a FCres nos três testes, não sendo encontrado um 

comportamento próximo à linha de identidade, conforme mostrado nos gráficos 

20, 21 e 22. 
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GRÁFICO 20. Regressão entre FCres e Tempo no TEI-Esteira 

Equação de regressão: y = 59,91 + 0,42 x (Intercepto = 59,91, IC 95% = 58,98 a 

60,77, Slope = 0,42, IC 95% = 0,41 a 0,44, n = 15). 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; FC2res – Frequência Cardíaca 

de Reserva; Coeficiente angular – Slope 

 

 

GRÁFICO 21. Regressão entre FCres e Tempo no TEI-TKDrampa 

Equação de regressão: y = 71,56 + 0,31 x (Intercepto = 71,56, IC 95% = 70,33 a 

72,79, Slope = 0,31, IC 95% = 0,29 a 0,33, n = 15).  

0 20 40 60 80 100

100

80

60

40

20

0

Tempo (%)

F
C

re
s
 (

%
)

0 20 40 60 80 100

100

80

60

40

20

0

Tempo (%)

F
C

re
s
 (

%
)



 

40 
 

TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; FC2res – 

Frequência Cardíaca de Reserva; Coeficiente angular – Slope 

 

 

GRÁFICO 22. Regressão entre FCres e Tempo no TEI-TKDinter 

Equação de regressão y = 72,92 + 0,27 x (Intercepto = 72,92, IC 95% = 71,36 a 74,35, 

Slope = 0,27, IC 95% = 0,25 a 0,30, n = 15). 

TEI-TKDinter – Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo; FC2res – 

Frequência Cardíaca de Reserva; Coeficiente angular – Slope 

 

A tabela 5 agrupa os interceptos e slopes obtidos nas regressões de 

todas as variáveis, além dos valores de p resultantes das comparações feitas 

entre os testes. 
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TABELA 5. Valores de intercepto e slope do VO2, FC, VO2res e FCres nos três 
testes  

  TEI-Esteira TEI-TKDrampa TEI-TKDinter p 

VO2 (Intercepto) 54,42 ± 9,19 61,82 ± 10,40 57,64 ± 7,30 0,110 

VO2 (Slope) 0,47 ± 0,09 0,36 ± 0,11 0,39 ± 0,09 0,009* 

FC (Intercepto) 73,68 ± 6,13 81,41 ± 5,11 81,21 ± 8,34 0,003* 

FC (Slope) 0,28 ± 0,07 0,21 ± 0,06 0,19 ± 0,10 0,006* 

VO2res (Intercepto) 50,74 ± 9,64 59,03 ± 12,60 56,72 ± 8,53 0,081 

VO2res (Slope) 0,51 ± 0,10 0,41 ± 0,14 0,41 ± 0,10 0,021† 

FCres (Intercepto) 60,84 ± 9,29 72,77 ± 9,71 72,52 ± 9,05 0,002*† 

FCres (Slope) 0,42 ± 0,11 0,29 ± 0,12 0,29 ± 0,10 0,003*† 

* Diferença entre TEI-Esteira e TEI-TKDrampa; † Diferença entre TEI-Esteira e TEI-

TKDinter; ¥ Diferença entre TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2 – Consumo de Oxigênio; FC – Frequência 

Cardíaca; VO2res – Consumo de Oxigênio de Reserva; FCres – Frequência Cardíaca de 

Reserva; Coeficiente angular – Slope 

 

 Diferenças significativas foram encontradas nas comparações entre os 

valores de slope (coeficiente angular) do VO2 (p = 0,009), entre o TEI-Esteira e 

o TEI-TKDrampa (pPH = 0,052) e entre os valores de intercepto da FC (p = 0,003) 

entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa (pPH = 0,002) e do slope (p = 0,006) entre 

o TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa (pPH = 0,008). Para o VO2res foram encontradas 

diferenças entre os valores de slope (p = 0,021) entre o TEI-Esteira e o TEI-

TKDinter (pPH = 0,052). Por fim, para a FCres, foram encontradas diferenças 

significativas nos valores de intercepto (p = 0,002) – entre o TEI-Esteira e o 

TKDrampa (pPH = 0,016) e entre o TEI-TKDinter (pPH = 0,016) – e nos valores de 

slope (p = 0,003), unicamente entre o TEI-Esteira e o TKDinter (pPH = 0,022). 

Nos resultados apresentados não foram encontradas diferenças entre o TEI-

TKDrampa e o TEI-TKDinter, apesar da estrutura diferenciada entre os protocolos. 

Ao mesmo tempo, ambos os protocolos específicos diferem em alguns 

parâmetros do TEI-Esteira, provavelmente devido à diferença das tarefas 

motoras. Dessa forma, o comportamento dessas variáveis, provavelmente, é 
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um aspecto que deve ser considerado na avaliação e prescrição do 

treinamento desses atletas.  

 

5.6 – Confiabilidade das medidas 

 

 A confiabilidade das variáveis obtidas nos testes de esforço foi calculada 

através do coeficiente de correlação intraclasse (CCI). A confiabilidade das 

medidas foi feita para as variáveis: VO2pico, VO2 nos Limiares Ventilatórios 1 e 

2, FCpico e FC nos limiares ventilatórios 1 e 2. Os valores de α e de p estão 

apresentados tabela 6. 

TABELA 6. Confiabilidade das medidas entre os três testes 

 
α p 

VO2pico (ml.kg-1.min-1)  0,918 <0,001 

VO2 LV1 (ml.kg-1.min-1) 0,701 0,004 

VO2 LV2 (ml.kg-1.min-1) 0,755 0,001 

FCpico (bpm) 0,715 0,003 

FC LV1 (bpm) 0,283 0,220 

FC LV2 (bpm) 0,580 0,025 

VO2pico – Consumo de Oxigênio de Pico, LV1 e 2 – Limiares Ventilatórios 1 e 2; FCpico – 

Frequência cardíaca de Pico;  

 

 Ao mesmo tempo, o cálculo do CCI foi feito separadamente entre os 

testes para as mesmas variáveis obedecendo aos princípios acima descritos. A 

tabela 7 mostra os CCI entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa. 
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TABELA 7. Confiabilidade das medidas entre TEI-Esteira e TEI-TKDrampa 

  α p 

VO2pico (ml.kg-1.min-1)  0,815 0,002 

VO2 LV1 (ml.kg-1.min-1) 0,530 0,093 

VO2 LV2 (ml.kg-1.min-1) 0,812 0,002 

FCpico (bpm) 0,544 0,085 

FC LV1 (bpm) 0,377 0,194 

FC LV2 (bpm) 0,499 0,104 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDrampa – Teste de 

Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; VO2pico – Consumo de Oxigênio de Pico, 

LV1 e 2 – Limiares Ventilatórios 1 e 2; FCpico – Frequência cardíaca de Pico;  

 

 Da mesma forma, as tabelas 8 e 9 mostram, respectivamente, os CCI 

entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter e entre o TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter. 

TABELA 8. Confiabilidade das medidas entre TEI-Esteira e TEI-TKDinter 

  α p 

VO2pico (ml.kg-1.min-1)  0,896 <0,001 

VO2 LV1 (ml.kg-1.min-1) 0,579 0,066 

VO2 LV2 (ml.kg-1.min-1) 0,683 0,024 

FCpico (bpm) 0,424 0,166 

FC LV1 (bpm) 0,253 0,660 

FC LV2 (bpm) 0,540 0,790 

TEI-Esteira – Teste de Esforço Incremental na Esteira; TEI-TKDinter – Teste de Esforço 

Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2pico – Consumo de Oxigênio de Pico, LV1 e 

2 – Limiares Ventilatórios 1 e 2; FCpico – Frequência cardíaca de Pico;  
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TABELA 9. Confiabilidade das medidas entre TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter 

  α P 

VO2pico (ml.kg-1.min-1)  0,929 <0,001 

VO2 LV1 (ml.kg-1.min-1) 0,696 0,020 

VO2 LV2 (ml.kg-1.min-1) 0,539 0,088 

FCpico (bpm) 0,922 <0,001 

FC LV1 (bpm) 0,167 0,611 

FC LV2 (bpm) 0,421 0,159 

TEI-TKDrampa – Teste de Esforço Incremental Rampa do Taekwondo; TEI-TKDinter – 

Teste de Esforço Incremental Intervalado do Taekwondo; VO2pico – Consumo de 

Oxigênio de Pico, LV1 e 2 – Limiares Ventilatórios 1 e 2; FCpico – Frequência cardíaca 

de Pico;  

 

6 – DISCUSSÃO 

 

A literatura indica que o condicionamento dos atletas de taekwondo 

apresenta predominância de desenvolvimento de capacidade anaeróbia 

(KAZEMI et al., 2010), embora outros estudos apontem que atletas de elite 

tendam a apresentar grande desenvolvimento da capacidade aeróbia (HELLER 

et al., 1998; TOSKOVIC, BLESSING, WILLIFORD, 2004). O estudo de Campos 

et al. (2011) mostrou a contribuição das três vias metabólicas durante uma 

simulação de combate no taekwondo evidenciando uma contribuição 

acentuada do metabolismo aeróbio (66 ± 6 %), seguidamente anaeróbio alático 

(30 ± 6%) e anaeróbio lático (4 ± 2%).  

Em uma tentativa de determinar o limiar anaeróbio utilizando o ponto de 

deflexão da frequência cardíaca, Sant’Ana et al. (2009) propuseram um teste 

específico para taekwondo, realizando-o com 12 atletas (25,2 ± 2,7 anos; 71,3 

± 9,5 kg; 176 ± 7 cm) da seleção catarinense, sendo a amostra com um perfil 

semelhante a do presente estudo (tabela 4). Neste estudo, os atletas 

executaram a técnica Bandal-Tchagui em um teste dividido em estágios de até 

1 minuto e 30 segundos com incremento de quatro chutes. Os valores de 

frequência cardíaca achados por Sant’Ana et al. (2009) (190 ± 7 bpm) são 

próximos ao achados pelo presente estudo nos três testes de esforço, 

principalmente com os testes específicos. A organização do teste de Sant’Ana 
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et al. (2009) é semelhante ao TEI-TKDrampa, sugerido no presente estudo, 

porém, a duração entre os estágios, a técnica utilizada e a movimentação 

durante o teste são diferentes. No teste de Sant’Ana et al. (2009), os indivíduos 

executavam os chutes com ambas as pernas, alternadamente, porém sem 

fazer a movimentação característica do taekwondo, sendo esta incluída nos 

testes específicos do presente estudo. Em relação aos parâmetros aeróbios, o 

autor não se utilizou da mensuração do VO2max, ressaltando a dificuldade de 

execução dos testes utilizando um analisador de gases.  

Bridge et al. (2013), em um estudo recente, com o objetivo de determinar 

a validade externa de um protocolo específico de taekwondo comparando-o 

com uma situação de combate, avaliaram 10 atletas do sexo masculino (18 ± 2 

anos), avaliando uma série de marcadores de processos anaeróbios (lactato 

sanguíneio, glicose, glicerol, etc) e a FC para monitorar a demanda 

cardiovascular. O protocolo sugerido estava estruturado de forma que o atleta 

avaliado se locomovesse em um percurso de 1,7m – dividido em três pontos: 

curto (0 m), meio (0,85m) e longo (1,7m) – com um saco de pancada 

posicionado no ponto 0m para que o atleta executasse chutes da modalidade 

com ambas as pernas, sendo guiado por um sinal sonoro. Neste protocolo 

foram implementados vários comandos com a intenção de aumentar as 

respostas antecipatórias e para dinamizar a execução sucessiva de 

movimentos mais intensos realizados em combate, além de levar em 

consideração o tipo de base e execução de saltos curtos, específicos da 

modalidade. 

 Apesar da estruturação do protocolo, no que diz respeito à frequência 

de execução de diversos movimentos, estar de acordo com o demonstrado 

comumente em competições oficiais, os resultados demonstraram que em 

comparação com as mensuraçãos de FCpico na situação de combate (188 ± 8 

bpm), a FCpico era menor na execução do protocolo específico (172 ± 4 bpm), 

assim como os níveis de concentração de lactato sanguíneo e outros 

metabólitos. De modo que os autores consideraram que o uso de protocolos 

específicos pode não ser o método mais adequado para replicar as respostas 

fisiológicas de situações de combate. Em comparação a esses resultados, no 

presente estudo valores mais acentuados foram encontrados nos dois testes 

específicos do taekwondo, sendo estes próximos aos da situação de combate 
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evidenciado por Bridge et al (2013), o que sugere que ambos os protocolos 

estão bem próximos da situação de combate real. 

Entretanto, é de suma importância destacar que os métodos utilizados 

tanto por Bridge et al. (2013) e Sant’Ana et al. (2009) não são estruturados com 

base em um teste de esforço incremental, método geralmente utilizado para 

verificar respostas fisiológicas em diversas populações de atletas, embora 

levem em consideração as especificidades da modalidade. Ao mesmo tempo, 

torna-se necessário apontar que ambos os protocolos também não proviam 

meios de mensurar de maneira mais direta a capacidade aeróbia, um 

parâmetro que vem sendo apontado como importante para o desempenho 

desses atletas, como já discutido anteriormente. Há que se ter em mente que 

há a possibilidade de que outros protocolos, baseados em métodos e 

protocolos já existentes, talvez possam apresentar maiores similaridades no 

que se refere ao comportamento de variáveis fisiológicas durante execução de 

tarefas específicas do taekwondo. 

 

6.1. Variáveis cardiorrespiratórias 

 

Em relação às variáveis cardiorrespiratórioas, os valores de VO2pico 

encontrados em ambos os testes específicos estão próximos à faixa apontada 

pela literatura em geral (TEI-TKDrampa 48,42 ± 6,07 ml.kg-1.min-1 / TEI-TKDinter 

46,91 ± 5,30 ml.kg-1.min-1), embora tenham diferido significativamente entre si 

(p = 0,013), como pode ser observado na tabela 4 no capítulo de resultados. 

Nesse ponto, esse mesmo resultado ocorre de maneira diferenciada entre o 

TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa. Entre ambos também não foi encontrada 

diferença significativa entre os valores de VO2pico (p = 0,775).  

Apesar do TEI-Esteira utilizar o protocolo de rampa individualizado, 

sendo este considerado na literatura como o melhor método para avaliação de 

variáveis cardiorrespiratórias de acordo com os estudos de Myers et al. (1991), 

e o TEI-TKDrampa utilizar o protocolo de rampa (WHIPP et al., 1981), acredita-se 

que essa similaridade entre os testes ocorre devido à natureza da tarefa 

motora executada no TEI-TKDrampa. Essa especificidade da tarefa motora 

geraria uma possível compensação no que diz respeito aos incrementos entre 
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os estágios, de modo que os valores de pico não diferem significativamente, 

mas tendem a ser menores no teste específico. Ao mesmo tempo, diferenças 

significativas foram encontradas entre os valores do VO2pico no TEI-Esteira e no 

TEI-TKDinter (p = 0,013), de modo que tais diferenças possivelmente pode ser 

resultado do conjunto das diferenças entre as estruturas dos dois testes e a 

natureza da tarefa motora executada. 

Para o VO2 nos limiares ventilatórios 1 e 2, os valores ficaram abaixo da 

faixa dos valores de pico e diferiram entre os testes específicos.  (HELLER et 

al., 1998; MARKOVIC et al., 2005; FONG, RG, 2011) (tabela 4). Diferenças 

entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter também foram encontradas nos dois 

limiares. Da mesma forma os valores normalizados pela porcentagem do 

VO2pico no LV 1 e 2 também diferiram entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter  e 

entre o TEI-TKDrampa e o TEI-TKDinter. O mesmo se para a FC no LV 2 e FC 

LV2 (%FCpico), respectivamente, entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter  e entre o 

TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter apenas para a FC LV2 (%FCpico).  

Tais diferenças encontradas tanto no VO2 quanto na FC nos LV 1 e 2, 

principalmente entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter podem estar relacionadas à 

diferença entre a natureza dos testes. A literatura em geral indica que há 

diferença entre protocolos escalonados e o protocolo de rampa no que se 

refere a valores de pico (WHIPP et al.,1981; MYERS et al.,1991), o que pode 

diferir também em relação aos valores nos limiares ventilatórios. Ao mesmo 

tempo cabe colocar que a estrutura do TEI-TKDinter, pelo fato de prever 

períodos de repouso entre os estágios, dificulta em alguns casos a detecção 

dos limiares ventilatórios, fato este que pode também estar relacionado a essas 

diferenças tanto entre o teste na esteira e entre o TEI-TKDrampa.  

Tais achados do presente estudo podem ser explicados por outras 

pesquisas similares na literatura que procuraram comparar estruturas 

metodológicas diferentes nos testes, além de naturezas de tarefas motoras 

diferentes. Smith et al., (1996) compararam o VO2pico e o VO2 nos limiares 

ventilatórios 1 e 2 em exercícios diferentes (esteira, bicicleta, esqui e remo) 

encontrando diferenças significativas principalmente entre a esteira e os 

demais exercícios. Neste estudo os valores de pico e nos LV 1 e 2 foram mais 

acentuados na esteira. McArdle et al., (1973), encontraram valores menos 

acentuados de VO2 ao comparar testes na esteira e na bicicleta, também 
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comparando protocolos contínuos e intervalados. Em relação aos protocolos, 

valores mais acentuados foram observados na execução dos protocolos 

contínuos, resultados esses confirmados por outros estudos (FAULKNER et al., 

1971; SHEPARD et al., 1968).  

Esses resultados vão de encontro aos apresentados no presente estudo, 

visto que ocorrem diferenças entre os testes utilizando protocolo de rampa em 

relação ao teste específico intervalado. Além disso, as diferenças podem ser 

relacionadas à especificidade dos testes, o que também é um fator evidenciado 

na literatura por estudos que comparam populações de atletas de ciclismo 

executando testes de esforço em esteiras e cicloergômetro (ASTRAND; 

SALTIN, 1961; BERGH et al., 1976; BOUCKAERT et al., 1990). Persinger et 

al., (2004) também apontaram diferenças entre os valores de VO2 e FC no LV 

entre testes feitos na bicicleta e na esteira, sendo os valores mais acentuados 

na esteira, bem como, na porcentagem do VO2pico (OLIVEIRA, 2006). 

Provavelmente, a diferença da tarefa motora entre o TEI-Esteira e os testes 

específicos siga a mesma tendência dos estudos supracitados, de modo que 

os resultados tendem a ser menos acentuados nos testes específicos.  

Os valores de FCpico de ambos os testes ficaram bem próximos do que 

os estudos em geral apontam (TEI-TKDrampa 187 ± 6 / TEI-TKDinter 189 ± 4), 

porém entre si foram estatisticamente diferentes (p = 0,035), possivelmente 

essa diferença pode ser atribuída à diferença entre a estrutura dos dois, muito 

embora  a tarefa motora seja semelhante. Ao mesmo tempo a similaridade 

entre os valores de FCpico entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa podem 

corroborar os apontamentos feitos em relação ao VO2pico (p = 0,292). Os 

resultados encontrados pelo presente estudo (tabela 4) estão de acordo com 

os valores de VO2pico e FCpico encontrados em outros ensaios quando 

investigaram a realização de atividades específicas ou simulações de combate 

(SANT’ANA et al., 2009; MATSUSHIGE et al., 2009; CAMPOS et al., 2011; 

BRIDGE et al., 2013).  

Em relação ao tempo até o pico (TAP), houve diferença entre os três 

testes (tabela 4). Essas diferenças são notórias entre o TEI-Esteira e o TEI-

TKDrampa em comparação ao TEI-TKDinter pela diferença entre estrutura 

temporal entre os testes. De modo que o TEI-TKDinter prevê períodos de 

intervalo entre os estágios, o que naturalmente alonga o tempo de teste. É 
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importante ressaltar que, levando em conta que o teste ideal é aquele que 

melhor representa a real situação do atleta em sua prática desportiva, poder-

se-ia considerar que o TEI-TKDinter talvez seja o mais adequado pela estrutura 

temporal e a distribuição do número de chutes ao longo dos estágios, visto que 

o mesmo tenciona se aproximar mais a situação de um combate oficial da 

modalidade.  

Em contrapartida, o TEI-TKDrampa por ser menos prolongado e ser 

baseado em um protocolo estabelecido na literatura para avaliação 

cardiorrespiratória, pode ser funcional para avaliar atletas em curto período de 

tempo. Estudos como os de Redwood et al., (1971), Whipp et al., (1981) e 

Myers et al., (1991) indicam que os testes em rampa permitem maior relação 

de linearidade entre a taxa de trabalho e o VO2pico, sendo mais confiáveis para 

avaliar o comportamento das variáveis. Isso, juntamente com a similaridade 

dos valores de pico do TEI-TKDrampa com os encontrados no TEI-Esteira, pode 

significar que as medidas obtidas no teste específico são confiáveis, 

considerando que o teste na esteira é considerado na literatura como o padrão 

ouro para avaliação cardiorrespiratória.  

A duração dos testes de esforço é um fator importante a ser 

considerado, pois a mesma se relaciona com o comportamento e os valores 

das variáveis cardiorrespiratórias. Cavalcante (2010) aponta que testes de 

esforço com duração mais curta tendem a apresentar valores menos 

acentuados de VO2pico, muito embora atribua a esses testes uma maior chance 

de precisão na determinação dessa variável. Apesar de vários estudos 

indicarem que a duração ideal dos testes de esforço esteja entre 8 a 12 

minutos (BRUCE et al., 1949; ELLESTAD et al., 1969; MILANI et al., 2006), 

existem outros que vêm a debater sobre a duração dentre outros fatores dos 

testes de esforço (MYERS, et al. 1992; CUNHA et al., 2010; CUNHA; 

FARINATTI; MIDGLEY, 2011).  

Basset e Howley (2000) no estudo que compararam testes com estágios 

de duração curta (1 minuto) e longa (3 minutos) verificaram valores de VO2pico, 

FCpico, VO2 e FC nos limiares ventilatórios  menos acentuados  nos testes 

de longa duração. Embora não tenham encontrado diferença significativa entre 

os valores entre testes. Provavelmente no presente estudo, o tempo de 

duração total e a duração individual dos estágios de cada um dos testes 
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específicos sigam essa mesma tendência. De modo que em algumas variáveis 

não se encontram diferenças significativas, mas são observados valores 

menores quando comparados ao TEI-Esteira. 

 Ainda em relação às diferenças encontradas nos valores médios das 

variáveis cardiorrespiratórias, mesmo não havendo diferenças significativas, 

entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa pode-se notar que os valores obtidos no 

teste específicos tendem a ser menores, da mesma forma quando comparados 

o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter. Sant’Ana (2013), em sua dissertação de 

mestrado, também encontrou diferenças significativas entre os valores de 

VO2max entre um teste incremental na esteira (TI = 50,49 ± 4,42 ml.kg-1.min-1) e 

um teste específico do taekwondo (TET = 49,16 ± 5,26 ml.kg-1.min-1) e entre os 

valores de FC (TI = 192 ± 10 bpm / TET = 190 ± 10 bpm). De acordo com o 

autor, essas diferenças podem ter relação com o tipo de treinamento e o tempo 

de experiência dos sujeitos na modalidade. Diferenças entre os valores das 

variáveis VO2max e FC também são mostradas em estudos comparando outros 

ergômetros e testes específicos em relação ao teste de esforço convencional 

utilizando esteira e bicicleta (COSSGROVE et al., 1999; CAPUTO et al., 2002; 

YOSHIGA, HIGUCHI, 2002). Essas diferenças também podem ser encontradas 

na comparação entre protocolos de teste de esforço, conforme mostrado por 

Myers et al., (1991) ao comparar o protocolo de rampa com os protocolos de 

Bruce e o de Balke, muito embora não tenha sido encontrada diferenças 

significativas, o protocolo de rampa mostrou resultados menos acentuados em 

comparação aos outros dois na esteira.  

 

6.2. Comparações entre os quartis 

 

Os resultados das comparações feitas entre os valores de VO2, VO2res, 

FC e FCres  (gráficos 1 a 4), divididos em quartis, mostraram algumas variações 

entre os valores dessas variáveis entre os testes específicos e o teste em 

esteira. Em relação ao VO2, diferenças foram encontradas principalmente entre 

o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter no 1°, 3° e 4° quartis (gráfico 1), corroborando as 

considerações anteriores que essas diferenças se dão pela diferença entre a 

tarefa motora dos testes, além das particularidades de suas estruturas. Apenas 
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no 3° quartil, foi encontrada diferença significativa entre o TEI-TKDrampa e o TEI-

TKDinter (p = 0,007), efeito que pode ser atribuído possivelmente à estrutura 

diferenciada entre ambos os testes. Juntamente a isso, as regressões lineares 

(gráficos 11, 12 e 13) demonstraram não haver linearidade no comportamento 

dessa variável nos três testes (p < 0,01), porém o que se pode identificar é que 

há um aumento inicial nos três testes entre 0 e 20% do tempo e uma leve 

estabilização entre 40 e 80% do testes sendo os valores mais elevados nos 

testes específicos e, por fim, ocorrendo uma diminuição no final dos testes. 

Isso vem a ratificar as diferenças encontradas entre o TEI-Esteira e o TEI-

TKDinter na comparação entre os quartis e a diferença encontrada depois da 

metade do teste no TEI-TKDrampa e o TEI-TKDinter.  

Da mesma forma em relação à FC diferenças significativas foram 

encontradas entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa no 1º (p = 0,010) e 2º (p = 

0,006) quartis, o que possivelmente pode ser atribuído à diferença na natureza 

do aquecimento na esteira (3 minutos a 4,5 km/h) e o teste específico (5 

minutos contendo alongamentos, curtas corridas e execuções de chutes). Muito 

provavelmente essa diferença pode influenciar esse comportamento inicial da 

FC, conforme também se pode observar nos gráficos 14, 15 e 16. Também se 

pode considerar que esse aumento mais acentuado da FC no TEI-TKDrampa se 

dá pelo fato do teste ser mais curto, além de provavelmente a tarefa motora e o 

incremento do teste exigir mais do sistema cardiovascular.  

A literatura aponta que há diferença no comportamento das variáveis 

cardiorrespiratórias ao longo de testes de esforço com diferentes protocolos e 

ergômetros, assim como em relação a modalidades esportivas distintas 

(WHIPP et al.,1981; MYERS et al.,1991; MYERS, et al. 1992). Estudos que 

compararam a cinética de variáveis cardiorrespiratórias entre modalidades de 

ciclismo e corrida verificaram um rápido aumento nas variáveis e valores 

acentuados na corrida em relação ao ciclismo (CAPUTO et al, 2003; CARTER 

et al., 2000; HILL et al., 2003; CARTER et al., 2006). Esse efeito, 

provavelmente se dá devido à diferença de massa muscular envolvida na 

atividade e os tipos de contração relativos a cada exercício (CAPUTO et al, 

2003; CARTER et al., 2000).  

No presente estudo, a cinética do VO2 diferiu entre o TEI-Esteira e o 

TEI-TKDrampa em relação ao TEI-TKDinter no 1º, 3º e 4º quartis, tendo o último 
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apresentado valores menos acentuados. Provavelmente, esse efeito se dá 

justamente pela diferença da estrutura dos protocolos, de modo afetar o 

resultado de algumas variáveis, conforme já mencionado no tópico 6.1. Em 

relação a FC o mesmo se deu entre os devidos testes, porém no 1º e 2º 

quartis, efeito da diferença entre os testes. Devido à diferença entre a atividade 

motora da corrida e do taekwondo, é possível que não somente a diferença 

entre os protocolos utilizados nos testes, mas também a massa muscular e os 

tipos de contração muscular envolvidas venham a alterar essa cinética, de 

modo a haver diferenças em alguns pontos. 

Em relação ao VO2res diferenças significativas foram encontradas entre o 

TEI-Esteira e o TEI-TKDinter no 1° (p = 0,044), 2° (p = 0,003) e 4° (p = 0,004) 

quartis (gráfico 3), e entre o TEI-TKDrampa e o TEI-TKDinter no 2º quartil (p = 

0,014). Essas diferenças assemelham-se com as encontradas no 

comportamento do VO2, evidenciadas acima (gráfico 1) e muito provavelmente 

são resultantes das diferenças entre a estrutura e a tarefa motora dos testes, 

no caso do TEI-Esteira e o TEI-TKDinter e unicamente a estrutura entre o TEI-

TKDrampa e o TEI-TKDinter. Para a FCres somente houve diferença no 1º quartil 

entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter (p = 0,004), assim como apontado acerca 

do comportamento da FC, essa diferença possivelmente pode ser atribuída à 

demanda cardiovascular de modo diferenciado entre os testes devido à 

duração dos mesmos e a tarefa motora executada. Ao mesmo tempo esse 

achado corrobora com a literatura no que se refere à maior linearidade da FCres 

(CUNHA, 2010). 

Ainda em relação ao VO2res e a FCres, não foram encontrados estudos 

que comparassem ou descrevessem o comportamento dessas variáveis no 

taekwondo. Apesar de ainda não estar completamente elucidadas as relações 

entre essas variáveis em populações diversas, a literatura em geral tem 

mostrado que tais variáveis são importantes para uma prescrição do exercício 

mais precisa e eficaz (CUNHA et al., 2010). Para determinação dessas 

variáveis também não há ainda padronização no tipo de protocolo utilizado nos 

testes de esforço, de modo que é possível encontrar estudos que utilizem 

protocolos em rampa ou escalonados com ergômetros diferentes. (SWAIN, 

LEUTHOLTZ, 1997; SWAIN, LEUTHOLTZ, BRANCH., 1998; MEZZANI, 

CORRA, GIORDANO, 2007; CUNHA et al., 2010). No caso do presente estudo, 



 

53 
 

utilizou-se o protocolo de rampa individualizado na esteira, em concordância 

com Myers et al., (1991), acreditando na premissa que essa metodologia 

permite uma estimativa mais precisa das variáveis de interesse. Entretanto, 

poucas considerações podem ser feitas em relação a essas variáveis no 

taekwondo, evidenciando que há a necessidade de mais estudos.  

 

6.3. Correlações 

 

Apesar de haver diferenças entre o TEI-TKDinter e o TEI-Esteira para 

todas as variáveis (tabela 4), possivelmente devido ao conjunto de diferenças 

entre a estrutura dos testes e a natureza das tarefas motoras, foi encontrada 

correlação significativa entre os valores de VO2pico entre ambos (r = 0,812, p < 

0,001) (gráfico 5), mostrando alta coerência interna entre os valores, apesar 

das diferenças observadas nas médias. Ao mesmo tempo a similaridade entre 

os valores entre o TEI-Esteira e TEI-TKDrampa (tabela 4), indica uma 

proximidade na regulação de intensidade no teste específico com o teste na 

esteira, de modo a estar bem próximo do método convencional, embora as 

tarefas motoras sejam diferentes.  

Isso é reafirmado ao observar correlação significativa (r = 0,688, p = 

0,007) entre os valores de VO2pico entre os dois testes (gráfico 5). Tal resultado 

pode ser devido ao incremento do TEI-TKDrampa ser grande ou pequeno demais 

para alguns sujeitos, de modo que os mesmos acabariam atingindo à fadiga 

antes do término do estágio e comprometendo os resultados das variáveis de 

pico, acarretando em uma coerência interna menos acentuada. Para o VO2pico 

nos testes TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter também foi encontrada correlação 

significativa (r = 0,867, p < 0,001) (gráfico 7), evidenciando uma melhor 

coerência interna evidenciado acuidade e acurácia entre as medidas. 

Myers et al., (1991) mostraram haver diferenças entre o uso de protocolo 

de rampa na esteira e no cicloergômetro em relação ao protocolo de Bruce e 

de Balke, apesar de não haver muitas diferenças significativas entre os 

diferentes protocolos utilizando o mesmo ergômetro. O que se se pode 

observar nesses resultados é uma tendência de algumas variáveis serem 

menos acentuadas quando utilizado o protocolo de rampa. Também Buchfuhrer 
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et al., (1983) mostrou diferentes valores de VO2 ao comparar diferentes taxas 

de incremento e Lipkin et al., (1986) mostrando que protocolos com longa 

duração tendem a resultar em valores menos acentuados de VO2. Em geral, a 

literatura mostra que há diferenças específicas, mesmo que em alguns estudos 

não se traduzam em diferenças estatisticamente significativas, entre os 

protocolos tradicionais utilizados em testes de esforço, assim como nos valores 

das variáveis cardiorrespiratórias monitoradas (WASSERMAN et al., 1994; 

TEBEXRENI et al., 2001).  

No caso do presente estudo, essas considerações podem auxiliar no 

entendimento da diferença entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter e de certo 

modo, explicar porque apesar dessas diferenças encontra-se correlações entre 

os valores de VO2pico, tanto entre esses dois testes quanto no TEI-TKDrampa e o 

TEI-TKDinter, visto que mesmo em alguns estudos clássicos não se encontram 

diferenças entre os valores dessa variável. Do mesmo modo, também se pode 

considerar que a correlação entre o VO2pico no TEI-Esteira e o TEI-TKDrampa 

advém da similaridade entre a natureza dos protocolos utilizados nos testes.  

Os gráficos 8, 9 e 10 mostram as correlações feitas entre o VO2pico nos 

três testes com a velocidade máxima alcançada no teste de esteira e o número 

de chutes máximo alcançados nos testes específicos. Foi encontrada 

correlação significativa entre o VO2pico e a velocidade máxima no TEI-Esteira 

(gráfico 8), o que já era esperado e é reforçado pela literatura (DENADAI, 1995; 

POWERS, HOWLEY; 2005). Porém, não foram encontradas correlações 

significativas entre o VO2pico e o número de chutes máximo no TEI-TKDrampa 

(gráfico 9) e no TEI-TKDinter (gráfico 10), refutando a hipótese de que indivíduos 

com maiores valores de VO2pico tendessem a executar um maior número de 

chutes. Tem-se como hipótese que esse efeito pode ser resultado da diferença 

entre a regulação de incremento entre os testes e a diferença entre as 

características cineantropométricas de cada sujeito componente da amostra, 

bem como diferenças entre o nível técnico na execução da técnica 

(MARKOVIC et al., 2005; FONG, NG, 2011). 
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6.4. Regressões de Passing e Bablok 

 

Da mesma forma que se pode observar nas comparações entre os 

quartis, pode-se identificar pelas regressões lineares que o comportamento das 

variáveis VO2pico, VO2res, FCpico, e FCres, ao longo do tempo não é linear 

(gráficos 11 ao 22). Os resultados das regressões no presente estudo diferem 

do que comumente se pressupõe na literatura, de haver uma relação linear 

entre essas variáveis e a intensidade e o tempo (NEDER, NERY, 2003; 

CUNHA, FARINATTI, MIDGLEY, 2011). Dessa forma, a prescrição com base 

nesse pressuposto poderia levar a uma prescrição do treinamento, 

principalmente a prescrição baseada em intensidade submáxima, não tão 

adequada aos atletas de taekwondo, conforme os resultados encontrados no 

presente estudo.  

Torna-se importante levar isso em consideração devido à estrutura 

própria do taekwondo, uma modalidade que combina os metabolismos aeróbio 

e anaeróbio. Paralelamente, a maioria das diferenças encontradas é referente 

às comparações feitas entre os testes específicos e o TEI-Esteira (tabela 5). 

Nesse caso houve maior similaridade dos comportamentos das variáveis entre 

o TEI-TKDrampa e o TEI-TKDinter. Isso corrobora com os demais achados do 

estudo, evidenciando que o comportamento das variáveis cardiorrespiratórias é 

diferenciado entre os testes de esforço, indicando que a tarefa motora 

executada na esteira e a tarefa motora específica são diferentes. Além disso, 

apesar da diferença estrutural entre os testes específicos, o fato dos indivíduos 

realizarem uma tarefa motora específica da modalidade mostra uma 

similaridade nos valores de pico e os valores obtidos ao longo do tempo.  

Dessa forma pode-se evidenciar que a especificidade relativa à tarefa 

motora é um fator que deve ser considerado na avaliação e possivelmente na 

prescrição do treinamento dessa população de atletas, de modo que 

futuramente podem-se estabelecer zonas específicas de treinamento baseadas 

no comportamento durante a execução de atividades específicas. Isso 

resultaria em uma prescrição do treinamento mais eficiente e acurada, 

podendo-se optar pela variável que apresentar maior linearidade e pelo teste 

mais específico e confortável para o atleta. 

 



 

56 
 

6.5. Confiabilidade das medidas 

 

Nesse quesito, a confiabilidade das medidas mostrou-se significativa, 

entre os três testes, para todas as variáveis (tabela 6). Separadamente, 

comparando o TEI-Esteira com os testes específicos a confiabilidade das 

medidas foi significativa para o VO2pico, VO2 no LV1 e para a FCpico (tabelas 7 e 

8). Porém, a confiabilidade foi significativa para o VO2pico, VO2 no LV1 e no LV2 

e FCpico entre o TEI-TKDrampa e TEI-TKDinter (tabela 9). Tais resultados sugerem 

que os testes específicos são confiáveis para mensuração da maioria das 

variáveis cardiorrespiratórias, levando em conta a comparação total entre os 

três métodos, indo contrariamente ao que foi sugerido por Bridge et al., (2013). 

E, separadamente, parece haver pouca variação na confiabilidade entre o TEI-

TKDrampa e o TEI-TKDinter, diferenças essas que possivelmente se relacionam 

com as diferenças encontradas entre os valores dessas variáveis entre os três 

testes (tabela 4). 

 Alguns estudos mostraram haver correlação significativa (r = 0,90) entre 

os valores de VO2pico obtidos na esteira e no cicloergômetro, o que pode 

significar uma boa coerência interna, indicando precisão nos dois métodos de 

avaliação (BOILEAU et al., 1977; TURLEY, ROGERS, WILMORE, 1995). 

Estudos como os de Baggley e Cumming (1972), Golden et al., (1991) e 

Rivera-Brown e Frontera (1998) encontraram confiabilidade significativa (α = 

0,87 - 0,96) ao comparar os valores de VO2 entre testes realizados na esteira e 

no cicloergômetro.  

No judô, o Special Judo Fitness Teste (SJFT) desenvolvido por 

Sterkowicz (1995), é utilizado como um dos principais métodos para avaliação. 

No estudo de validação foram encontradas correlações entre o índice 

específico do teste e os valores do VO2pico (r = 0,73), tempo de corrida na 

esteira (r = 0,84) e com a velocidade do limiar anaerobio (r = 0,66) 

(STERKOWICZ, ZUCHOWICZ, KUBICA, 1999), tendo os autores considerado 

o teste como reprodutível e altamente confiável para avaliar essa população de 

atletas. Santos et al., (2012) desenvolveram um teste com duas fases (ativa e 

passiva) com 8 atletas de judô, com pares na mesma categoria de peso. A 

validação se deu entre a comparação das variáveis VO2pico (58,3 ± 4,4 ml.kg-

1.min-1 / 59.8 ± 3.6 ml.kg-1.min-1), FCpico (198,2 ± 3,9 bpm / 199,7 ± 1,8 bpm), FC 
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no limiar anaeróbio (170,3 ± 5,7 / 169,7 ± 2,7 bpm) e lactato sanguíneo 

(14,6±1,4 mmol.L-1/ 17,0 ± 2 mmol.L-1) na realização de teste de esforço em 

esteira e no teste específico, respectivamente.  

No taekwondo, o estudo de validação de Sant’Ana (2013), anteriormente 

citado, mostrou que o método específico é bastante confiável, pelo cálculo do 

coeficiente de correlação intraclasse, para mensuração do VO2pico e da FCpico, 

apesar das diferenças entre o TET e o teste na esteira. O mesmo aconteceu no 

presente estudo, sendo encontrados CCI significativos entre os três teses e nas 

comparações individuais, mostrando que os testes são confiáveis para a 

maioria das variáveis cardiorrespiratórias.  

 

 A discussão sobre a elaboração e aplicabilidade de testes específicos do 

taekwondo ainda carece de mais estudos, principalmente no que diz respeito à 

avaliação do consumo de oxigênio, determinação dos limiares ventilatórios e 

medidas de repouso e reserva. Tendo em vista que atualmente, baseado na 

revisão realizada no presente estudo, foram encontrados somente dois estudos 

que propuseram testes específicos (SANT’ANA et al., 2009; BRIDGE et al., 

2013), é possível destacar que há alguns aspectos à considerar, tais como: a 

dificuldade em relação à instrumentação de equipamentos para mensuração 

das variáveis cardiorrespiratórias; estabelecimento de número de estágios, 

tempo de duração, técnica a ser executada e regulação da intensidade dos 

testes específicos. Além disso, ainda não está muito claro o comportamento 

dessas variáveis em sessões de treinamento e simulações de combate, o que 

dificulta a definição de protocolos específicos.  

 Em relação ao presente estudo, ambos os testes parecem ser confiáveis 

para avaliação dessa população de atletas. Apesar da diferença entre suas 

estruturas, existem poucas diferenças entre os testes específicos em relação à 

maioria das variáveis cardiorrespiratórias avaliadas.  Isso é corroborado ao 

observar o comportamento das variáveis tanto pela comparação entre os 

quartis quanto nas regressões de Passing e Bablok, havendo maiores 

diferenças entre os testes específicos em relação ao teste na esteira. Da 

mesma forma, os testes de associação indicam uma coerência interna 

relevante entre as medidas nos testes específicos, assim como a confiabilidade 

das medidas foi relevante entre os dois testes do taekwondo.  
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 Entre as duas propostas de testes específicos, provavelmente o TEI-

TKDrampa seja o mais adequado para a avaliação cardiorrespiratória dos atletas 

de taekwondo. Tendo como base à literatura relativa à avaliação 

cardiorrespiratória e as considerações referentes ao uso do protocolo de rampa 

para avaliação do comportamento das variáveis, determinação de limiares e a 

aplicação dessas medidas na prescrição do exercício (MYERS et al., 1991; 

MYERS et al., 1992; MYERS, BELLIN, 2000). Ao mesmo tempo, conforme 

apontado anteriormente este teste tende a ser menos prolongado, o que é uma 

vantagem para avaliação de vários atletas em centros esportivos. Muito 

embora não se possa desconsiderar o TEI-TKDinter, que possui uma estrutura 

temporal semelhante ao dos combates oficiais, um aspecto importante a ser 

considerado na preparação destes atletas e que pode fornecer medidas mais 

próximas da realidade da natureza estrutural do combate.  

 

7 – CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo procurou propor métodos de avaliação 

cardiorrespiratória específicos para atletas de taekwondo, tendo em vista a 

importância do desenvolvimento dessas metodologias para uma prescrição e 

estruturação do treinamento mais eficaz e acurada. Os resultados sugerem que 

os testes específicos são confiáveis para mensuração das variáveis 

cardiorrespiratórias normalmente utilizadas na prescrição de exercício (VO2pico 

e FCpico), e tendo estas apresentado valores semelhante ao que é normalmente 

encontrado na literatura.  

Neste sentido, o objetivo principal do estudo foi atingido, tendo como 

resultado final a proposição de dois procedimentos específicos para avaliação 

cardiorrespiratória de atletas de taekwondo. Em relação aos objetivos 

específicos, o estudo mostrou diferenças significativas nas comparações entre 

os valores médios das variáveis mensuradas entre os três testes, 

principalmente entre o TEI-Esteira e o TEI-TKDinter. Diferenças significativas 

também foram encontradas entre comportamento das variáveis VO2pico, VO2res, 

FCpico e FCres entre os três testes, o que foi corroborado pelas regressões de 

Passing e Bablok, mostrando que essas diferenças são mais acentuadas entre 
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os testes específicos e o TEI-Esteira. Também se pôde verificar a associação 

entre os valores de VO2pico entre os três testes, o que evidencia uma coerência 

interna significativa. Foi verificada associação entre o VO2pico e a velocidade 

máxima alcançada no TEI-Esteira, porém o mesmo ocorreu entre os valores de 

VO2pico nos dois testes específicos com o número máximo de chutes 

alcançados no mesmo. Por fim, a confibiabilidade das medidas mostrou-se 

significativa entre os testes, o que mostra que os testes desenvolvidos podem 

ser utilizados para avaliação cardiorrespiratória de atletas de taekwondo. 

No presente estudo também foi possível observar que o comportamento 

das variáveis cardiorrespiratórias ao longo do tempo não é linear, como 

mostrado pelas regressões de Passing e Bablok, e que elas diferem 

principalmente do teste de esforço na esteira, provavelmente devido à natureza 

da tarefa motora executada. Para as variáveis de reserva (VO2res e FCres) as 

mesmas considerações podem ser feitas, porém, ainda há a necessidade de 

que o comportamento e a relação entre essas variáveis e a prescrição do 

exercício sejam investigadas mais a fundo. 

 É importante ressaltar que o presente estudo procurou estabelecer os 

testes específicos com base no protocolo de rampa, tendo em vista que esse 

parece ser o mais adequado para avaliação das variáveis cardiorrespiratórias, 

e sendo este o diferencial entre outros estudos que propõem métodos 

específicos de avaliação. Naturalmente, dado o enfoque no monitoramento 

dessas variáveis, houve limitações quanto a: garantir a manutenção da 

intensidade durante o teste, respostas neuromusculares, mensuração da 

concentração de lactato sanguíneo, além de uma série de parâmetros 

biomecânicos que provavelmente podem ter importância. Nesse intuito, indica-

se a utilização de métodos como: lactatemia, eletromiografia de superfície, 

variabilidade da frequência cardíaca e análise de impacto dos chutes 

executados.  

 Tem-se em mente que para estudos futuros a utilização de métodos que 

considerem a relação entre as variáveis fisiológicas e biomecânicas relativas à 

modalidade, dentro da possibilidade que os testes específicos fornecem frente 

à instrumentação. De modo que se possa estruturar e aprimorar os meios de 

avaliação das respostas fisiológicas em atividades específicas e/ou em 

situação de combate, prescrever o treinamento com base nas variáveis mais 
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importantes para cada modalidade esportiva, considerar o comportamentos das 

variáveis e estabelecer zonas alvo para tornar mais eficaz a prescrição do 

treinamento visando a melhora no desempenho esportivo. Faz-se necessário 

apontar que a dificuldade na instrumentação é um fator dificultador, porém os 

achados desse estudo e dos anteriores são importantes para o 

desenvolvimento do corpus de conhecimento dessa temática. Por fim, a 

necessidade de desenvolver metodologias e investigar o comportamento das 

variáveis cardiorrespiratórias no taekwondo é de suma importância não só para 

o desempenho de atletas clubes e seleções, mas também para o 

desenvolvimento do esporte no país. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Projeto: Avaliação Cardiorrespiratória e Teste de Esforço Incremental Máximo: 

Proposta de Protocolos Específicos de Avaliação de Variáveis Fisiológicas para 

Atletas de Judô e Taekwondo 

Pesquisador responsável: Marcus Paulo Araujo Macieira de Andrade 

Instituto Biomédico – Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629-2809 

Nome do voluntário: _____________________________________________ 

Idade: __________________________ RG: __________________________ 

 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa: Avaliação 

Cardiorrespiratória e Teste de Esforço Incremental Máximo: Proposta de 

Protocolos Específicos de Avaliação de Variáveis Fisiológicas para 

Atletas de Judô e Taekwondo de responsabilidade do pesquisador Marcus 

Paulo Araujo Macieira de Andrade. Este projeto de pesquisa segue os padrões 

éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense e pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP – Brasília) do Conselho Nacional de Saúde 

(Ministério da Saúde). 

 

Justificativa: O treinamento de lutas, como judô e taekwondo, englobam o 

desenvolvimento de diversas capacidades físicas. Isto por que, nas artes 

marciais ocorrem interrupções e variações de intensidade durante as lutas. A 

importância do desenvolvimento de procedimentos específicos de avaliação 

das características fisiológicas e atividade cardiovascular de atletas praticantes 

de judô e taekwondo são importantes para a melhora do desempenho e para a 

estruturação do treinamento.  

 

Objetivo: Verificar as respostas dos sistemas cardiovascular e respiratório de 

atletas de judô e taekwondo durante a execução de teste de esforço na esteira 

e protocolos específicos de avaliação das mesmas variáveis para cada 

modalidade investigada.  
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Procedimentos: Os voluntários serão selecionados em academias, 

agremiações, centros esportivos e equipes universitárias dos municípios de 

São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. Os voluntários que participarem da 

pesquisa deverão ter idade entre 18 e 35 anos e não fazer uso crônico de 

nenhum tipo de medicamento. Nas avaliações serão medidos: a massa 

corporal, estatura, percentual de gordura, perímetros e diâmetros ósseos. Os 

voluntários farão testes de esforço na esteira, sendo realizados 

eletrocardiograma, e mensuração da frequência cardíaca e variáveis 

respiratórias. Além disso, os indivíduos realizarão dois testes específicos 

baseados na execução de técnicas das modalidades judô e taekwondo, sendo 

coletadas as mesmas variáveis. 

 

Desconfortos ou riscos esperados: O desconforto esperado pela aplicação 

dos testes de esforço é: cansaço, dor nas pernas, incapacidade de continuar o 

teste. Porém, todas as medidas de precauções serão tomadas 

(acompanhamento constante e interrupção do teste, se necessário) para 

reduzir as possibilidades de complicações e quaisquer efeitos indesejáveis. 

 

Benefícios: Os resultados de todas as avaliações realizadas serão entregues 

aos participantes da pesquisa gratuitamente em uma ficha individual. Os 

voluntários receberão esclarecimentos a qualquer dúvida acerca das 

avaliações realizadas, dos riscos, dos benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa. O voluntário poderá interromper sua participação 

no estudo a qualquer momento, sem necessidade de se justificar. Será 

mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a sua 

privacidade, ou seja, nenhuma informação pessoal do voluntário será 

divulgada. Será oferecido, por parte da instituição, tratamento médico em caso 

de danos, ou qualquer tipo de complicação, diretamente causados por esta 

pesquisa. 
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Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

  

_______________________________           ___________________________ 

Nome e assinatura do paciente        Testemunha 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E TESTE DE 

ESFORÇO INCREMENTAL MÁXIMO: PROPOSTA DE PROTOCOLOS 

ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS PARA 

ATLETAS DE JUDÔ E TAEKWONDO 

Pesquisador: Marcus Paulo Araujo Macieira de Andrade 

Área temática: 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Versão: 2 

CAAE: 13550713.4.0000.5243 

DADOS DO PARECER 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Número do Parecer: 276.996 

Data da Relatoria: 10/05/2013 

 

Atualmente o número de atletas de modalidades de luta tem apresentado um 

aumento significativo, assim como o número de estudos que se propõem a 

avaliar o comportamento de determinadas variáveis fisiológicas em ambientes 

laboratoriais, com protocolos já estabelecidos, e em situações de atividades do 

cotidiano do treinamento desportivo. 

 

Este estudo justifica-se por permitir uma avaliação acerca de novos protocolos 

que levem em consideração as contribuições dos três sistemas energéticos, 

entendendo a complexidade da interação do três durante o exercício 

intermitente, pretendendo analisá-lo durante uma atividade específica de cada 

modalidade de luta avaliada, além disso, tem como proposta comparar o 

comportamento das variáveis analisadas na situação de utilização do protocolo 

específico com a situação de realização do teste ergoespirométrico, método 

comumente utilizado para avaliação de atletas de diversas modalidades. 
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O desenho do estudo prevê quatro visitas: 1) Avaliação antropométrica e 

familiarização ao ergômetro; 2) teste de esforço incremental no ergômetro (TEI-

Esteira); 3-4) teste de esforço incremental específico rampa e intermitente. A 

ordem de aplicação dos testes de esforço será randomizada por bloco para 

evitar adaptações pós-teste, tendo um espaço mínimo de dois dias e máximo 

de sete dias entre um teste e outro. 

 

A importância do desenvolvimento de um procedimento específico de avaliação 

das características fisiológicas e atividade cardiovascular de atletas praticantes 

de judô e taekwondo é imprescindível para a melhora do desempenho e 

estruturação do treinamento. Um protocolo específico dessas modalidades 

pode fornecer informações mais precisas dos atletas quando submetidos a 

atividades do cotidiano de seu treinamento e em situações de luta, contribuindo 

para o desenvolvimento de novos métodos de treinamento. 

 

 

Tem-se como hipótese que os protocolos específicos de judô e taekwondo 

revelar-se-ão uma metodologia mais apropriada para avaliação 

cardiorrespiratória desta população, levando em decorrência da especificidade 

da tarefa motora realizada. 

 

O presente estudo será realizado em conjunto com o Grupo de Pesquisa em 

Biomecânica (GPBIO), vinculado ao Instituto de Educação Física, o Laboratório 

de Ciências do Esporte (LACE) e o Laboratório de Fisiologia do Exercício 

Experimental e Aplicada (LAFEEA), vinculados ao Instituto Biomédico, 

pertencentes à Universidade Federal Fluminense.  

 

Metodologia Proposta: 

 

A amostra deste estudo será composta de 40 indivíduos atletas do sexo 

masculino, das modalidades judô (n=20) e taekwondo (n=20) na faixa etária de 

18 a 35 anos, que participem de competições por no mínimo dois anos e que 

não façam uso crônico de qualquer tipo de medicamento ou apresentem 
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qualquer patologia cardiovascular. Os voluntários serão selecionados em 

academias, agremiações, centros esportivos e equipes universitárias dos 

municípios de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. 

 

Critério de Inclusão: 

Possuir a idade dentro da faixa etária estabelecida e terem tempo de prática 

das modalidades alvo do estudo, não fazerem uso de nenhum medicamento ou 

substância que venha a alterar o resultado dos testes cardiopulmonares. 

 

Critério de Exclusão: 

Utilizar medicamentos regularmente que possam influenciar nas variáveis 

cardiorrespiratórias mensuradas, possuir qualquer patologia cardiovascular ou 

acometimento osteomioarticular que possa vir a alterar diretamente o teste 

utilizando ergômetro e/ou os protocolos específicos de cada modalidade. 

 

Metodologia de Análise de Dados: 

O software utilizado para o tratamento estatístico será o SPSS 17.0, Nova 

Iorque, EUA. Será adotada para todos os métodos a utilização de estatística 

descritiva, utilizando as medidas, média e desvio padrão, para dados 

paramétricos, ou mediana e desvio-interquartil para conjunto de dados com 

distribuição não normal. Para análise estatística será utilizada o teste de 

Shapiro-Wilk (para conjuntos de dados até 50 elementos) ou Kolmogorov-

Smirnov (para conjunto de dados maior que 50 elementos) para avaliação da 

normalidade das amostras e para a homogeneidade de Quando necessário, 

será realizada transformação logarítmica, permitindo a aplicação de testes 

paramétricos. 

 

Desfecho Primário: 

Espera-se como resultados obter valores de consumo de oxigênio e frequência 

cardíaca de pico maiores do que comparados ao teste de esforço na esteira, 

devido à especificidade da tarefa motora executada, revelando ser o 

procedimentos mais adequados para essa população específica de atletas 

 

Tamanho da Amostra no Brasil: 40 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Verificar as respostas cardiorrespiratórias e de variáveis fisiológicas de atletas 

de judô e taekwondo durante a execução de teste de esforço incremental em 

ergômetro utilizando um protocolo em rampa e propor protocolos específicos 

de avaliação das mesmas variáveis fisiológicas de cada modalidade 

investigada, além de estimar a contribuição dos três sistemas energéticos 

(Anaeróbio Alático, Anaeróbio Lático e Aeróbio). 

 

Objetivos Específicos 

Verificar as características antropométricas de atletas judô e taekwondo 

(dobras cutâneas, diâmetros ósseos, perimetria, massa corporal, percentual de 

gordura corporal e estatura); 

 

Verificar o comportamento de variáveis fisiológicas (VO2 e frequência cardíaca) 

durante teste de esforço incremental em esteira; 

 

Verificar o comportamento de variáveis fisiológicas (VO2 e frequência cardíaca 

e respiratória) durante protocolo específico de judô e taekwondo; 

 

Avaliar os efeitos da aplicação de teste de esforço incremental em esteira, na 

resposta de variabilidade da frequência cardíaca antes, durante e após os 

testes; 

 

Avaliar os efeitos da aplicação de protocolos específicos de judô e taekwondo, 

na resposta de variabilidade cardíaca antes, durante e após os testes; 

 

Verificar a sensação subjetiva de esforço, utilizando escala de Borg, durante 

teste incremental em esteira; 

 

Verificar a sensação subjetiva de esforço, utilizando escala de Borg, durante 

protocolo específico de judô e taekwondo; 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Riscos: 

O desconforto esperado durante aplicação de ambos os testes de esforço 

incrementais (cansaço, dor nas pernas, incapacidade continuar a tarefa motora 

exigida) sem ônus posterior à saúde física e mental do indivíduo. Porém, todas 

as medidas de precaução serão tomadas (acompanhamento constante e 

interrupção do teste, se necessário) para reduzir as possibilidades de 

complicações e quaisquer efeitos indesejáveis. 

 

Benefícios: 

Os resultados de todos os exames antropométricos realizados serão entregues 

gratuitamente. Os voluntários receberão respostas ou esclarecimentos a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa. Será oferecido, por parte da instituição, 

tratamento médico em caso de danos diretamente causados por esta pesquisa. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

É um projeto exequível de ser realizado, atendendo as normas vigentes. Foram 

feitas as adequações sugeridas no parecer anterior. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O TCLE foi revisto. 

 

Recomendações: 

Recomenda-se a aprovação do projeto. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado. 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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Considerações Finais a critério do CEP: 

 

 

 

NITEROI, 20 de Maio de 2013 

 

 

______________________________________ 

Assinado por 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 


