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RESUMO 

Araujo, Marcus Paulo. Desenvolvimento e Validação do Teste 
Cardiopulmonar de Exercício Específico para Atletas de Judô. 2019. Tese 
(Doutorado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 
Introdução: O judô possui uma complexa demanda metabólica que envolve a 
participação de vias anaeróbias e aeróbia, porém existem poucos testes 
específicos para avaliar a potência aeróbia. Objetivo: Desenvolver um teste 
cardiopulmonar específico para avaliação da capacidade cardiorrespiratória de 
atletas de judô e verificar sua validade e reprodutibilidade. Materiais e 
Métodos: Foram avaliados 12 atletas do sexo masculino (idade: 20 ± 2 anos; 
massa corporal: 67,1 ± 13,5 kg; estatura: 169 ± 8 cm) no grupo de validação e 
11 atletas (idade: 22 ± 3 anos; massa corporal: 86,6 ± 11,8 kg; estatura: 176 ± 
5 cm) no grupo de reprodutibilidade. Foram realizados: Teste Cardiopulmonar 
de Exercício na Esteira (TCPE) e o Teste Cardiopulmonar Específico do Judô 
(TEJ). A reprodutibilidade foi verificada em dois retestes. O TEJ foi contituído 
de entradas bilaterais de Ippon-Seoi-Nage, com incremento dado pela redução 
do intervalo de tempo (0,6 segundos), guiados por um sinal sonoro. Foram 
mensurados: consumo de oxigênio, frequência cardíaca, de pico, repouso, 
reser a (   2PICO     2REP,    2R, FCPICO, FCREP FCR), lactatemia e tempo de 
pico [LA-]PICO e TAP) e a Percepção Subjetiva de Esforço (PSE). Resultados: 
No estudo de validação houve diferenças significativas para o [LA-]PICO (TCPE: 
9,8 ± 2,4 / TEJ: 8,1 ± 2,6; p = 0,000) e para o   O2 LV1(TCPE: 36,93 ± 3,04 / 
TEJ: 40,58 ± 5,41; p = 0,023) e a  FC  LV1 (TCPE : 163 ± 10 / TEJ: 171 ± 6; p = 
0,003). A confiabilidade foi satisfatória (α = 0 9-0,7) para:    2PICO, FCPICO, 
LAPICO,   O2 LV1, FC LV1, PSE LV1,   O2 LV2, FC LV2 e PSE LV2. As relações 
entre e o   O2 e a FC e FCR mostraram-se lineares no TEJ (p = 0,17). No 
estudo de reprodutibilidade houve diferenças para o   O2 LV1(TEJ 1: 37,18 ± 
3,07 / TEJ 3: 33,88 ± 2,75; p = 0,022) e FC no LV1 (TEJ 1: 170 ± 12 / TEJ 3: 
159 ± 11; p = 0,010) e   O2 LV2 (TEJ 1: 41,69 ± 3,65 / TEJ 3: 38,24 ± 2,94; p = 
0,032). A confiabilidade foi satisfatória para:   O2, FC, [LA-], TAP e Estágio de 
pico,   O2, FC, PSE no LV1,   O2, FC e PSE no LV2. Considerações Finais: 
Os resultados mostram que as medidas das variáveis cardiorrespiratórias 
obtidas pelo TEJ são válidas e reprodutíveis. Além disso, as relações    2 F  e 
   2/FCR apresentaram linearidade, de modo que o TEJ é adequado para 
avaliação da potência aeróbia. 
 

Palavras-chave: Artes marciais; potência aeróbia; consumo de oxigênio; 
frequência cardíaca; lactato sanguíneo. 
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ABSTRACT 

Araujo, Marcus Paulo. Proposal and Validity of Cardiopulmonary Specific-
Test for Judo Athletes. 2019. Thesis (Doctor in Cardiovascular Science) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 

Introduction: Judo has a complex metabolic demand, characterized by 
anaerobic and aerobic metabolic pathways contributions. The literature 
indicates few methods aiming to to evaluate aerobic power. Objective: The aim 
of present study is verify the validity and reproducibility of a judo-specific 
cardiopulmonary exercise test. Methods: Twelve male athletes (age: 20 ± 2 
years; body mass: 67.1 ± 13.5 kg; height: 169 ± 8 cm) at the validity group and 
eleven (age: 22 ± 3 anos; body mass: 86.6 ± 11.8 kg; height: 176 ± 5 cm) at the 
reproducibility group performed tests: Running cardiopulmonary exercise test 
(CPX) and Judo-Specific Cardiopulmonary Exercise Test (JST) on two separate 
occasions, with a counterbalanced order. Reproducibility was verified in two 
retests. JST is constituted by Ippon-Seoi-Nage executions, with load increment 
was based on a gradual reduction of the interval (0.7s), guided by a sound 
signal. The variables measured were peak, resting and reserve oxygen uptake 
and heart rate (   2PEAK    2REST,    2R, HRPEAK, HRREST and HRR)     2 and 
HR at ventilatory thresholds 1 and 2 (VT 1 and 2), peak blood lactate 
concentration, time at peak ([LA-]PEAK and TAP) and rating of perceived exertion 
(RPE). Results: Signifficant differences were found in validity group to [LA-]PEAK 
(CPX: 9.8 ± 2.4 / JST: 8.1 ± 2.6; p = 0.000) and to   O2 (CPX: 36.93 ± 3.04 / 
JST: 40.58 ± 5.41; p = 0.023) and HR VT1 (CPX : 163 ± 10 / JST: 171 ± 6; p = 
0.003). Reliability was high (α = 0.9-0. ) to     2PEAK, HRPEAK, [LA-]PEAK,   O2 
VT1, HR VT1, RPE VT1,   O2 VT2, HR VT2 and RPE LV2. Linearity was found 
to   O2/HR and   O2/HRR relationships  in JST (p = 0.17). Signifficant 
differences was found in reproducibility group to:   O2 VT1(JST 1: 37.18 ± 3.07 / 
JST 3: 33.88 ± 2.75; p = 0.022) and HR VT1 (JST 1: 170 ± 12 / JST 3: 159 ± 11; 
p = 0.010) and   O2 VT2 (JST 1: 41.69 ± 3.65 / JST 3: 38.24 ± 2.94; p = 0.032). 
Reliability was high to: peak   O2, HR, [LA-], TAP, Stage,   O2, HR, RPE at VT1 
and   O2, HR and RPE at VT2. Conclusion: The results showed that 
cardiorespiratory variables obtained by the JST are valid and reproducible. In 
addition, the   O2/HR and   O2/HRR relationships showed linearity, so that the 
JST is adequate for aerobic power evaluation. 
 

Key-words: Martial arts; aerobic fitness; oxygen uptake; heart rate; blood 
lactate concentration. 
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INTRODUÇÃO 

 

O judô é um esporte de combate, criado por Jigoro Kano em 1882, com 

o objetivo de projetar o adversário. A luta pode ser desenvolvida em pé, com o 

uso de técnicas de projeção, ou no solo, com uso de técnicas de imobilização, 

estrangulamentos e chaves de braço (Miarka et al., 2014; Federação 

Internacional de Judô, 2017). Os combates oficiais, para o sexo masculino, tem 

duração de quatro minutos, porém em caso de empate implementa-se o golden 

score, com duração indefinida, sendo que a luta é finalizada na primeira 

pontuação (Julio et al., 2017). 

A estrutura temporal da luta é caracterizada por períodos de esforço com 

duração de 30 ± 3 segundos, sendo que a maior parte deste tempo é destinada 

à realização e ajustes na pegada do judogi do oponente, e, posteriormente, a 

execução das técnicas de projeção (Franchini, Artioli e Brito, 2013). Todas 

essas ações são executadas em um curto intervalo de tempo e em alta 

intensidade (Franchini, Artioli e Brito, 2013; Miarka et al., 2014). Devido a essa 

estrutura temporal, o judô possui características de intermitência, de modo que 

são comuns as interrupções durante o combate, além de variações de 

intensidade na realização de tarefas específicas (Franchini et al., 2011a; Julio 

et al., 2017). 

A literatura aponta que o metabolismo anaeróbio tem grande 

participação no fornecimento de energia em situações de treinamento e 

durante os combates oficiais (Franchini et al., 2003). Estudos mostram valores 

elevados de frequência cardíaca máxima (FCMÁX) entre 180-190 bpm e da 

concentração de lactato sanguíneo [LA-] entre 8 a 14 mmol.L-1 na execução de 

uchi-komi (entrada de quedas sem projeção) e nage-komi (entradas com 

projeção). Em situaçãoes de combate estes valores podem ultrapassar 190 

bpm e chegar até 17 mmol.L-1 (Hernandez-Garcia, Torres-Luque, Villaverde-

Gutierrez, 2009; Franchini et al., 2009).  

Entretanto, a literatura evidencia que a participação do metabolismo 

aeróbio parece ser determinante na manutenção da intensidade em lutas com 

duração máxima (Franchini et al., 2007). Nesse sentido, o desenvolvimento da 

aptidão aeróbia parece ser de extrema importância para o desempenho 

competitivo no judô (Franchini et al., 1999; Franchini et al., 2011a; Franchini et 
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al., 2015). Franchini (2010) aponta que atletas profissionais do sexo masculino 

tendem a apresentar valores de consumo de oxigênio máximo (  O2MÁX) entre 

50 a 60 ml.kg-1.min-1, de modo que a potência aeróbia parece ser um 

componente significativamente desenvolvido nessa população de atletas 

(Franchini, 2010; Bonato et al., 2016).  

Julio et al (2017) avaliaram doze atletas do sexo masculino, com o 

objetio de estimar a contribuição das três vias metabólicas durante a realização 

de combates simulados. Nesse estudo, foram realizados cinco combates com 

diferentes durações, contando com a limitação de apenas o atleta avaliado 

poder executar as técnicas de projeção no oponente e não dar continuidade à 

luta no solo. Foi observada grande contribuição aeróbia ao longo dos 

combates, com valores de consumo de oxigênio entre 40 e 60 ml.kg-1.min-1.  

Dessa forma, os resultados sugerem que a via aeróbia foi responsável pela 

maior parte do fornecimento de energia para sustentar a intensidade da 

situação de combate. 

A avaliação da potencia aeróbia normalmente é realizada através de 

Teste Cardiopulmonar de Exercício (TCPE), utilizando protocolo de rampa 

individualizado, sendo este considerado o método padrão ouro para avaliação 

de variáveis cardiorrespiratórias, tanto para fins diagnósticos de disfunções 

fisiopatológicas, quanto para avaliação do desempenho físico e 

cardiorrespiratório visando à estruturação do treinamento aeróbio (Redwood et 

al., 1971; Whipp et al., 1981; Myers et al., 1992; Milani et al., 2006). Entretanto, 

fatores como o tipo de ergômetro (esteira ou cicloergômetro) e o protocolo 

utilizado (escalonado, rampa ou rampa individualizado) afetam a determinação 

do consumo de oxigênio máximo e também das zonas de transição fisiológica 

(limiar ventilatório e ponto de compensação respiratória). As diferenças nas 

respostas fisiológicas entre testes que utilizem diferentes protocolo ou tarefas 

motoras podem estar relacionadas a quantidade de massa muscular envolvida 

e o nível de adaptação ou familiaridade com a tarefa motora executada (Bunc e 

Leso, 1993; Smith et al., 1996). 

Além disso, a escolha da tarefa motora a ser realizada durante o teste 

cardiopulmonar de exercício, também, é um fator que interfere na identificação 

da potência aeróbia dos indivíduos, uma vez que estas diferenças podem estar 

relacionadas a fatores neuromusculares, tais como o controle neural, 
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morfologia muscular e aspectos mecânicos individuais dos músculos,  além das 

características técnicas dos gestos motores realizados (Stromme, Ingjer; Meen, 

1977; Kohrt et al., 1987). O uso de testes não específicos pode subestimar a 

capacidade dos indivíduos ou evidenciar um comportamento de variáveis 

fisiológicas que não seja próximo da realidade de treinamento (Currel e 

Jeukendrup, 2008; Tavra et al., 2016). A consequência disso é a estruturação 

inadequada do treinamento, podendo afetar o desempenho do atleta ou 

influenciar a decisão de quais componentes da aptidão física devem receber 

atenção. 

 Detanico e Santos (2012) realizaram uma revisão de literatura com 

objetivo de analisar os testes específicos desenvolvidos para avaliação da 

aptidão física de judocas. Nesse estudo, destacaram-se quatro testes: 1) 

Special Judo Fitness Test (SJFT) (Sterkowicz, 1995); 2) Lactate Minimum 

Intensities for Judo (LMIJ) (Azevedo et al., 2007); 3) Uchikomi Fitness Test 

(Almansba et al., 2011) e o 4) Santos Test (ST) (Santos et al., 2010). Mais 

recentemente, um estudo de revisão realizado por Chaabene et al. (2018), 

mostrou um total de quinze testes específicos para avaliação de atletas de 

judô. 

Apesar do número de testes parecer satisfatório, apenas alguns deles 

foram desenvolvidos para avaliar a potência aeróbia. Dos testes citados, 

apenas cinco realizaram avaliação das variáveis respiratórias, porém não foram 

verificados o comportamento do   O2, FC e [LA-] em relação ao tempo de teste, 

bem como a determinação dos limiares ventilatórios 1 e 2, ou a avaliação do 

consumo de oxigênio e da frequência cardíaca de repouso (  O2REP e FCREP) e 

de reserva (  O2R e FCR). Além disso, algumas considerações podem ser 

feitas a esses testes em relação aos procedimentos para validação, 

destacando que nenhum deles comparou os testes específico com o TCPE 

utilizando protocolo de rampa individualizado, à especificidade das tarefas 

motoras realizadas e aspectos no controle metodológico e do tratamento 

estatístico adotado nos estudos de validação e reprodutibilidade.  

Nos estudos dos testes específicos, não foram encontradas descrições 

de estratégias de controle para minimizar variações mecânicas durante a 

realização das tarefas motoras. Este é um fator importante, uma vez que o 

avaliado (tori) necessita de um parceiro (uke) da mesma categoria de peso, 
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porém diferenças antropométricas podem causar alterações na mecânica de 

movimentos complexos e, consequentemente, na determinação do    2MÁX e 

dos limiares ventilatórios. Além disso, nos estudos de validação e 

reprodutibilidade de alguns testes específicos, as limitações do tratamento 

estatístico, tais como utilização apenas de testes de comparação e associação 

para verificar a confiabilidade e/ou reprodutibilidade das medidas, podem não 

informar adequadamente a confiabilidade e reprodutibilidade das medidas 

obtidas, o que pode limitar a utilização dos resultados na prescrição do 

exercício (Weir, 2005; Vincent e Weir, 2012; Chaabene et al. 2018).  

Além dos aspectos de validação e reprodutibilidade, a validade dos 

valores obtidos nos TCPEs tradicionais e nos testes específicos também é um 

fator importante.  omumente a literatura aponta a o plat  de    2 como um 

dos critérios para considerar o teste máximo (Taylor, Buskirk e Henschel, 

1955). Entretanto, há evidências na literatura que apontam que este é um 

fenômeno de baixa ocorrência em diferentes populações de atletas (Zhou et al., 

2001; Lucía et al., 2006). Outras variáveis, tais como a frequência cardíaca, 

percepção subjetiva de esforço, quociente respiratório e lactatemia, são 

considerados como critérios secundários, porém os mesmos também não 

apresentam boa consistência em algumas populações (Midgley et al., 2007; 

Schaun, 2017). 

Nesse sentido, a Fase de Verificação (FV) foi proposta como um método 

para confirmação da evocação do esforço máximo no teste cardiopulmonar 

(Midgley et al., 2009). A FV é realizada após o término do teste, sendo 

constituída de um estágio de carga constante, normalmente superior à carga 

máxima obtida no teste cardiopulmonar de exercício (Schaun, 2017). Muito 

embora a fase de verificação seja um recurso promissor para verificação da 

validade das respostas obtidas nos testes convencionais, cabe ressaltar que a 

mesma ainda não foi implementada em testes específicos. Na literatura 

referente a testes específicos para avaliação da potência aeróbia no judô, 

nenhum estudo propôs uma fase de verificação para confirmação do esforço 

máximo. 

A literatura aponta diferenças significativas para o   O2 e a FC, 

principalmente, nos limiares ventilatórios, quando compara-se indivíduos 

avaliados em testes específicos à sua modalidade com testes inespecíficos. 
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Estas diferenças podem estar relacionadas ao tipo de protocolo utilizado nos 

testes (rampa individualizado x rampa) ou pelo o nível de treinamento (Smith et 

al., 1996). Estudos apontam que indivíduos testados em sua modalidade 

original tendem a apresentar maiores  alores de    2 e FC no LV1 e no LV2 

(Bunc e Leso, 1993; Bunc e Heller, 1994). Nesse sentido, em alguns casos, as 

diferenças podem não se manifestar nas variáveis de pico, porém a literatura 

sugere que os limiares ventilatórios podem ser mais influenciados pela 

complexidade da tarefa motora utilizada nos testes cardiopulmonares 

(Prud'homme et al., 1984). 

A importância do desenvolvimento de um teste específico, com base no 

protocolo de rampa, para avaliação das variáveis cardiorrespiratórias para 

atletas de judô é notória, uma vez que o conhecimento do comportamento 

dessas variáveis é um fator imprescindível para prescrição do treinamento e 

para melhora do desempenho. Portanto, algumas questões estão presentes 

nesse cenário: É possível desenvolver um teste específico para avaliação das 

variáveis cardiorrespiratórias, com base no protocolo de rampa, que seja 

válido, acurado e reprodutível? Os valores e a cinética das variáveis 

cardiorrespiratórias obtidas se aproximam dos obtidos em testes 

cardiopulmonares tradicionais ou dos valores encontrados durante a realização 

de atividades específicas da modalidade?  

Dessa forma, o presente estudo apresenta uma proposta inovadora, com 

um controle metodológico que visa garantir os aspectos da especificidade da 

modalidade, bem como verificar a validade e reprodutibilidade das principais 

variáveis cardiorrespiratórias. Além disso, testes cardiopulmonares baseados 

em tarefas motoras específicas do judô podem ser capazes de avaliar a 

potência aeróbia máxima e determinar as zonas de transição fisiológica com 

maior precisão para este grupo de atletas. Assim, atletas podem apresentar 

valores de consumo de oxigênio e frequência cardíaca mais acentuados em 

testes cardiopulmonares específicos em comparação com testes tradicionais. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver um teste cardiopulmonar de exercício específico para 

atletas de judô e verificar sua validade e reprodutibilidade.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar o Consumo de Oxigênio, Frequência Cardíaca, Lactatemia, 

Percepção Subjetiva de Esforço, Tempo e Estágios de Pico (  O2PICO, 

FCPICO, [LA-]PICO, PSEPICO, TAP) e o Consumo de Oxigênio e Frequência 

Cardíaca de Repouso e Reserva (  O2REP, FCREP,   O2R, FCR) obtidos 

no TCPE e no TEJ; 

 

 Comparar o   O, FC, PSE, Tempo e Estágios nos Limiares Ventilatórios 

1 e 2 (LV 1 e 2) obtidos no TCPE e no TEJ; 

 

 Verificar a frequência de ocorrência dos critérios para considerar os 

testes máximos no TCPE e no TEJ (percepção subjetiva de esforço > 

10, platô de frequência cardíaca, platô do consumo de oxigênio  e da 

razão de troca gasosa > 1,1); 

 

 Comparar o   O2, FC, [LA-] de pico obtidos nas Fases de Verificação com 

os valores obtidos no TCPE e no TEJ, bem como entre Fases de 

Verificação do TCPE e do TEJ; 

 

 Verificar a frequência de ocorrência dos critérios para considerar os 

testes máximos nos retestes do TEJ (percepção subjetiva de esforço > 

10, platô de frequência cardíaca, platô do consumo de oxigênio  e da 

razão de troca gasosa > 1,1); 

 

 Verificar a confiabilidade das variáveis cardiorrespiratórias de pico e nos 

limiares ventilatórios 1 e 2 entre o TCPE  e o TEJ e em suas respectivas 

Fases de Verificação (TCPE-FV e TEJ-FV); 

 

 Verificar a linearidade das relações   O2/FC e   O2/FCR no TCPE e no 

TEJ. 
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 Comparar as variáveis de potência aeróbia obtida nos testes e retestes 

do TEJ (TEJ 1, TEJ 2 e TEJ 3): Consumo de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca, Lactatemia, Percepção Subjetiva de Esforço, Tempo e 

Estágios de Pico (  O2PICO, FCPICO, [LA-]PICO, PSEPICO e TAP); 

 

 Comparar o   O, FC, PSE, Tempo e Estágios nos Limiares Ventilatórios 

1 e 2 (LV 1 e 2) entre os testes e retestes do TEJ (TEJ 1, TEJ 2 e TEJ 

3); 

 

 Comparar o   O2, FC, [LA-] de pico obtidos nas Fases de Verificação com 

os valores obtidos nos retestes doTEJ (TEJ 1, TEJ 2 e TEJ 3) e entre as 

Fases de Verificação (TEJ1-FV, TEJ2-FV e TEJ3-FV); 

 

 Verificar a confiabilidade e reprodutibilidade das variáveis de pico, nos 

limiares ventilatórios 1 e 2 e nas Fases de Verificação:   O2, FC, [LA-], 

PSE, Tempo até o Pico (TAP) e Estágio nos testes e retestes do TEJ.  

 

HIPÓTESES 

 

 Os estudos anteriores (Sterkowicz, 1995; Azevedo et al., 2007; Santos 

et al. ,2010; Almansba et al., 2011) que propuseram testes específicos para 

avaliação no judô possuem algumas limitações em relação à avaliação de 

variáveis cardiorrespiratórias que se relacionam com o desempenho, tais como 

o   O2 e a FC nos limiares ventilatórios e as variáveis de reserva. Nesse 

mesmo sentido, esses estudos também não verificaram a linearidade das 

relações   O2/FC e   O2/FCR. Além disso, existem limitações metodológicas 

nos estudos de validação e reprodutibilidade em alguns dos testes 

anteriormente citados, o que pode dificultar a utilização de seus resultados para 

prescrição do treinamento. Nesse sentido, tem-se como hipóteses para o 

presente estudo:  
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H1. Os valores das variáveis cardiorrespiratórias de pico obtidas no TEJ serão 

diferentes do TCPE.  

 

H2. Os valores de   O2, FC, PSE, Tempo e Estágios nos Limiares Ventilatórios 

1 e 2 (LV 1 e 2) obtidas no TEJ serão diferentes do TCPE. 

 

H3. Os critérios para testes máximos apresentarão maior frequência no TEJ; 

 

H4. Os valores das variáveis cardiorrespiratórias de pico obtidas na Fase de 

Verificação não apresentarão diferença significativa quando comparadas aos 

testes cardiopulmonares (TCPE e TEJ); 

 

H5. O TEJ se apresentará como um procedimento válido e acurado para 

mensuração das variáveis cardiorrespiratórias de pico, nos limiares 

ventilatórios 1 e 2 e na Fase de Verificação. 

 

H6. As relações   O2/FC e   O2/FCR apresentar-se-ão mais próximas à linha de 

identididade do que no TCPE. 

 

H7. Os valores das variáveis cardiorrespiratórias de pico obtidos nos retestes 

do TEJ não apresentarão diferença significativa. 

 

H8. Os valores de   O, FC, PSE, Tempo e Estágios nos Limiares Ventilatórios 1 

e 2 (LV 1 e 2) obtidos nos retestes do TEJ não apresentarão diferença 

significativa. 

 

H9. Os critérios para testes máximos não apresentarão diferenças entre os 

retestes do TEJ; 

 

H10. Os valores das variáveis cardiorrespiratórias de pico obtidas nas Fases de 

Verificação não apresentarão diferença significativa quando comparadas aos 

retestes do TEJ; 
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H11. As medidas das variáveis cardiorrespiratórias de pico, nos limiares 

ventilatórios 1 e 2 e nas Fases de Verificação obtidas nos retestes do TEJ 

serão reprodutíveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

AMOSTRA 

 

A amostra dos estudos foi composta por 23 atletas de judô do sexo 

masculino, divididos em dois grupos: validação (V-TEJ) (n=12) e 

reprodutibilidade (R-TEJ) (n=11). Os participantes foram selecionados por 

conveniência nos centros de treinamento do estado do Rio de Janeiro. A 

amostra foi calculada para obter poder estatístico de 0,8 e nível de significância 

de 0,05 para a variável consumo máximo de oxigênio.  

Todos os participantes foram convenientemente informados sobre a 

proposta do estudo e os procedimentos aos quais foram submetidos e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

1). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense (CEP-UFF) (número do parecer: 996/926) no dia 10 de 

abril de 2015, de acordo com as normas da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos (Anexo 1). 

Todos os participantes do estudo poderiam abandonar a pesquisa a qualquer 

momento, de acordo com sua própria vontade ou caso ocorresse qualquer 

desconforto no processo de coleta de dados.  

Durante a condução do estudo, nenhum participante foi excluído por 

apresentar algum dos critérios. Todos os atletas foram avaliados durante a fase 

competitiva da periodização. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram adotados como critérios de inclusão: a) possuir a idade dentro 

da faixa etária de 18 a 35 anos; b) possuir graduação mínima de faixa marrom 

(1º kyu); c) ter tempo mínimo de participação de 2 anos em competições 
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oficiais. Ao mesmo tempo, os critérios de exclusão foram: a) utilização regular 

de medicamentos que pudessem influenciar as variáveis cardiorrespiratórias 

mensuradas; b) possuir qualquer doença cardiovascular ou acometimento 

osteomioarticular que interferisse diretamente na realização dos testes 

cardiopulmonares na esteira e/ou os testes específicos do judô. 

 

DESENHO DO ESTUDO 

 

 O estudo principal foi dividido em: 1º estudo: Desenvolvimento e 

Validação do TEJ e 2º Estudo: Reprodutibilidade do TEJ. A seleção dos 

participantes dos dois estudo obedeceram os critérios de inclusão e exclusão, 

citados anteriormente, de modo que foram compostos dois grupos: grupo para 

validação (V-TEJ) e grupo para a reprodutibilidade (R-TEJ).  

 O 1º estudo (n =12) teve como objetivo desenvolver e validar um Teste 

Cardiopulmonar de Exercício Específico do Judô (TEJ). O incremento do teste 

teve como base o protocolo em rampa, de forma que o método possibilitasse a 

avaliação da cinética das variáveis cardiorrespiratórias e definição dos valores 

de pico e de limiares ventilatórios, considerando a viabilidade e a precisão das 

medidas. Para a validação do teste específico, o mesmo foi comparado com o 

Teste Cardiopulmonar de Exercício (TCPE), utilizando protocolo de rampa 

individualizado. Foram realizadas três visitas: 1) Anamnese e familiarização ao 

ergômetro e equipamentos; 2) Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira 

(TCPE); 3) Teste Cardiopulmonar de Exercício Específico do Judô (TEJ) 

(Figura 1). A ordem de aplicação dos testes cardiopulmonares das visitas 2 e 3 

foi contrabalanceada para evitar adaptações pós-teste, tendo um espaço 

mínimo de dois dias e máximo de sete dias entre um teste e outro. 

.  
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Figura 1. Esquema de visitas do estudo de validação. 

 

Na visita 1 foram registradas as medidas antropométricas e de 

composição corporal (descritas no tópico Medidas Antropométricas e 

Composição Corporal). Ainda na primeira visita, os indivíduos responderam aos 

questionários: Classification of Cardiorrespiratory Fitness (CRF) (Matthews et 

al., 1999), para estimativa do   O2MÁX, e o Questionário de Prontidão para 

Atividade Física (PAR-Q) (Shepard, 1988). Também foi realizada a 

familiarização na esteira, do protocolo do teste específico, apresentação da 

escala de percepção subjetiva de esforço, e aos equipamentos utilizados nos 

testes cardiopulmonares, de modo que os sujeitos foram instruídos sobre a 

organização e execução dos testes das visitas posteriores. 

O 2º estudo (n = 11) teve como objetivo verificar a reprodutibilidade do 

TEJ. A amostra deste estudo foi constituída de atletas do sexo masculino e que 

não participaram do estudo de validação. Foram realizadas quatro visitas: 1) 

Anamnese e familiarização ao protocolo de teste e equipamentos; 2) Teste 

Cardiopulmonar de Exercício Específico do Judô (TEJ 1) e 3-4) Retestes do 

Teste Cardiopulmonar de Exercício Específico do Judô (TEJ 2 e TEJ 3) (Figura 

2). Em caso de discordância significativa entre os resultados, seria realizada 

uma quarta vista. 
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Figura 2. Esquema de visitas do estudo de reprodutibilidade. 

 

Para os retestes do TEJ, foram realizadas três visitas, havendo o mesmo 

intervalo de tempo das visitas do estudo de validação. Em todos os testes 

cardiopulmonares foram mensurados o consumo de oxigênio de pico, repouso 

e reserva (  O2PICO,   O2REP e   O2R), a frequência cardíaca de pico, repouso e 

reserva (FCPICO, FCREP e FCR), a lactatemia e a percepção subjetiva de esforço 

de pico ([LA-]PICO e PSEPICO). Também foram mensurados o   O2, FC e a PSE 

nos limiares ventilatórios 1 e 2 (LV 1 e 2).  

Previamente à realização dos testes cardiopulmonares, nos estudos de 

validação e reprodutibilidade, todos os indivíduos foram orientados a evitar 

ingestão de alimentos, bebidas ou suplementos alimentares que pudessem 

conter cafeína ou qualquer substância de função ergogênica, evitar esforços 

intensos nas 24 horas anteriores aos testes, bem como ter um mínimo de 8 

horas de sono. Como método de controle do balanço energético, foi utilizado 

um recordatório alimentar (Apêndice 2) para recomendação nutricional padrão 

e servir de exemplo nas 24 horas anteriores a cada uma das visitas. Para 

verificar o cumprimento da recomendação, um novo recordatório foi realizado 

em cada visita.  
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

 Foram mensuradas as seguintes medidas antropométricas e de 

composição corporal: massa corporal (MC), estatura, índice de massa corporal 

(IMC), percentual de gordura corporal (%GC) por meio da mensuração de 

dobras cutâneas (DC). Todas as medidas foram aferidas conforme as 

recomendações da Sociedade Internacional de Avanços da Cineantropometria 

(ISAK) (Marfell-Jones et al., 2012). A massa corporal foi mensurada na balança 

W200/5 (Welmy, Santa Bárbara d´Oeste, Brasil), com sensibilidade de dez 

gramas. A estatura foi verificada no estadiômetro contido da balança, o mesmo 

com precisão de um milímetro. O IMC foi calculado pela divisão da massa pela 

estatura elevada ao quadrado. 

Para a determinação do %GC, utilizou-se a equação de densidade 

corporal para homens de Jackson e Pollock (1978) (Equação 1) e a equação 

de Siri (Siri, 1961) (Equação 2). A equação de densidade corporal utilizou as 

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

subescapular; e) abdominal; f) supra ilíaca e g) coxa.  

 

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

DC: Densidade corporal. ΣD: Soma das dobras (mm): dobras cutâneas (em milímetros): a) 

peitoral; b) axilar; c) tricipital; d) subescapular; e) abdominal; f) supra ilíaca e g) coxa. I: Idade. 

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

(Jackson e Pollock, 1978).  

 

%GC = (495 / DC) – 450. 

%GC: Percentual de gordura corporal. DC: Densidade corporal. 

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

(Siri, 1961). 

 

As dobras cutâneas foram aferidas com um adipômetro Lange 

(Cambridge Scientific Industries, Cambridge, USA), com precisão de 1 mm, e 

foram pinçadas pelo avaliador com os dedos polegar e indicador com o 

adipômetro colocado perpendicularmente à dobra. O tempo para a leitura no 

adipômetro foi de dois segundos. Foram realizadas três medidas para cada 
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dobra, no intuito de aumentar a precisão, adotando-se o valor da mediana 

como a medida da dobra cutânea. Todas as medidas e marcações foram 

realizadas no lado direito dos avaliados. 

 

TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO NA ESTEIRA 

 

O teste cardiopulmonar de exercício na esteira (TCPE) foi realizado em 

uma esteira ATL (Inbramed, Porto Alegre, Brasil). Previamente à realização do 

teste, todos os sujeitos realizaram um repouso inicial em decúbito dorsal, com 

duração de 15 minutos, para definição do consumo de oxigênio e frequência 

cardíaca de repouso e, posterior cálculo da reserva do consumo de oxigênio e 

da frequência cardíaca. O   O2MÁX foi predito pelo questionário CRF e calculado 

através da equação abaixo (Equação 3) (Jackson et al., 1990; Matthews et al., 

1999). No presente estudo não foi verificada diferença significativa entre os 

valores de   O2MÁX predito pelo CRF e os valores de pico encontrados durante o 

TCPE (  O2MÁX predito: 54,4 ± 2,9 ml.kg-1.min-1 /   O2MÁX TCPE: 54,8 ± 7,6 ml.kg-

1.min-1; p = 0,818). 

 

  O2MÁX = 56,376 + (1,589 × R) – (0,289 × I) – (0,552 × P) 

R: Resposta do questionário; I: Idade; P: Percentual de gordura corporal. 

Equação 3. Predição do consumo máximo de oxigênio (Jackson et al., 1990; 

Matthews et al., 1999). 

 

A velocidade máxima do teste foi estimada com base no   O2MÁX predito. 

O mesmo foi inserido na equação metabólica de corrida do Colégio Americano 

de Medicina do Esporte (ACSM) (Glass e Dwyer, 2007) (Equação 4).  

 

  O2 = (0,2 × V) + (0,9 × V × I) + 3,5 

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

Equação 4. Equação metabólica de corrida do ACSM (Glass e Dwyer, 2007). 

 

O aquecimento teve duração de 3 minutos com velocidade inicial a 50% 

da velocidade do   O2MÁX predito (50%v  O2MAX). A razão de incremento do 

teste foi determinada pela diferença entre a velocidade de   O2MAX (v  O2MAX) e 
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a velocidade de 60% do   O2MÁX (60%v  O2MÁX), preditas pelo questionário 

CRF, dividida pelo tempo (Myers et al. 1992). O teste foi programado para ter 

duração de 8 a 12 minutos com inclinação de 1% (Jones e Doust, 1996). 

Para a confirmação da obtenção do   O2MÁX, os participantes 

realizaram uma fase de verificação (FV) após a realização dos testes 

específicos (Midgley et al., 2007; Midgley e Carroll, 2017). Os participantes 

realizaram uma recuperação na posição sentada, em uma cadeira de 

tamanho padrão, durante 5 minutos. A fase de verificação do TCPE 

consistiu em um estágio com carga constante a 105% da velocidade 

máxima atingida no último estágio completo no TCPE, com duração 

determinada pela exaustão do participante. Após a FV, todos os sujeitos 

passaram por um período de repouso final com duração de 10 minutos em 

decúbito dorsal (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Desenho esquemático do TCPE e do TEJ. 
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Os critérios de interrupção dos testes cardiopulmonares foram de acordo 

com as recomendações do ACSM (Pescatello et al., 2009), de modo que os 

participantes deveriam atender pelo menos três dos quatro critérios para que 

os testes fossem considerados máximos (Midgley et al (2009): a) Alcançar a 

PSE máxima, valor de 10 na escala adaptade de Borg CR-10 (Borg, 1982); b) 

Atingir uma F  ≥ 90% da F MÁX predita (220-idade) ou  erificação da presença 

de um plat  de F  ( F  em duas taxas de tra alho consecuti as      pm.min-

 )  c)  resença do plat  de    2 (    2 em duas taxas de trabalho consecutivas 

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

 

TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO ESPECÍFICO DO JUDÔ 

 

O Teste Cardiopulmonar Específico de Judô (TEJ) foi desenvolvido com 

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

concordância com Myers et al (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.  

No teste específico, os indivíduos executaram uma técnica específica 

(Ippon-Seoi-Nage) (Figura 4), tendo um aumento progressivo no número de 

execuções dentro do intervalo de tempo pré-estabelecido, guiado por um sinal 

sonoro composto por três bipes para informar ao indivíduo o momento de 

preparação, execução da técnica e retorno para posição inicial. A técnica foi 

escolhida devido à sua alta frequência em treinamentos e competições, além 

de requerer maior participação do metabolismo aeróbio (Franchini et al., 2008).  

O incremento progressivo da carga foi realizado pela redução gradativa 

do intervalo de tempo entre projeções (0,6 segundos), que foram executadas 

bilateralmente (Tabela 1). O incremento foi definido com base no estudo piloto 

para desenvolvimento do protocolo, bem como análise de diferentes estudos 

que avaliaram diferentes aspectos da técnica escolhida (Miarka et al., 2014; 

Miarka et al., 2016)  
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Figura 4. Ilustração da técnica Ippon-Seoi-Nage. 

Judogi Branco – Tori – Judoca Ativo; Judogi Azul – Uke – Judoca Passivo 

 

Em todos os testes, os participantes do estudo (tori) contaram com o 

auxílio de um outro atleta que serviria como parceiro (uke) apenas recebendo o 

encaixe da técnica (Figura 3). Todos os atletas que participaram como ukes 

nos testes eram da mesma categoria de peso dos participantes do estudo, 

conforme a classificação estabelecida pela Federação Internacional de Judô 

(2017). No ensaio de reprodutibilidade não houve troca do uke entre as visitas 

para nenhum dos participantes do estudo.   
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Tabela 1. Descrição dos estágios do TEJ em relação à duração, duração 

acumulada, intervalo entre as entradas de queda e total de entradas. 

Estágio 

Duração 

do estágio 

(min) 

Duração 

acumulada 

(min) 

Intervalo 

entre as 

entradas (s) 

Total de 

entradas  

1 1 1 6,7 9 

2 1 2 6,1 10 

3 1 3 5,5 11 

4 1 4 5,0 12 

5 1 5 4,9 13 

6 1 6 4,3 15 

7 1 7 3,7 17 

8 1 8 3,1 20 

9 1 9 2,5 24 

10 1 10 1,9 30 

11 1 11 1,3 40 

 

Para auxiliar no controle do teste, foi desenvolvida uma estrutura de 

baixo custo para verificação da altura atingida na execução da técnica, de 

modo a garantir que não houvesse grandes variações do gesto motor durante o 

teste (Figura 5). Inicialmente, foi mensurada a altura do quadril do uke 

(HQUADRIL), para posterior definição da altura mínima. Logo após, foi pedido ao 

tori que executasse a técnica três vezes, perto da estrutura, para aferição da 

altura máxima atingida (HMÁX). Foram utilizados dois avaliadores experientes 

para conferir a execução das técnicas. A altura mínima para controle do teste 

foi de 50% (H50%) e foi calculada a partir da diferença (∆) entre a altura m xima 

e altura da articulação do quadril (H50% = HMÁX - ∆HMÁX - HQUADRIL). 
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Figura 5. Ilustração da configuração dos estudos de validação e 
reprodutibilidade. 
 

 
Inicialmente, os atletas passaram por um período de repouso com 

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

execução do teste) para definição do   O2 e da FC de repouso e reserva. 

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

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

durante três minutos. A interrupção dos testes foi realizada conforme as 

recomendações do ACSM para critérios de términos de testes de máximos 

(Pescatello et al., 2009). Além dos critérios citados anteriormente, foi incluído 

um critério específico para o TEJ: e) falha na execução da técnica de modo a 

não conseguir suspender o parceiro até a altura estabelecida ou seguir o ritmo 

imposto pelo sinal sonoro (Figura 5).   

Os participantes realizaram uma fase de verificação (FV) após a 

realização dos testes específicos, para confirmação do   O2MÁX obtido 

durante o TEJ. Os participantes realizaram uma recuperação na posição 

sentada, em uma cadeira de tamanho padrão, durante 5 minutos. Após a 

recuperação, os participantes retornaram à posição para execução do uchi-

komi, em bipedestação. A FV do TEJ consistiu em um estágio de entrada 
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com três cargas intermediárias (20 segundos nos estágios 2, 5 e 7), 

seguido por um estágio acima do último estágio completo do TEJ, com 

duração determinada pela exaustão do participante (Figura 1).  

Imediatamente após o término dos testes específicos, os participantes 

realizaram um repouso em decúbito dorsal, durante 10 minutos. Todos os 

testes foram realizados em uma sala climatizada, com a temperatura mantida 

entre 18°C e 23°C, sobre um piso de borracha EVA.  

A configuração do TEJ foi definida com base em estudo piloto com 

atletas de sexo masculino de judô, obedecendo os mesmos critérios de 

inclusão e exclusão supracitados. Nesse sentido, a duração dos estágios, o 

incremento de carga, bem como o total de ações motoras executadas foram 

definidas obedecendo os preceitos de um protocolo em rampa. Pode-se 

observar no gráfico 1, o consumo de oxigênio relativo (ml.kg-1.min-1) e a 

frequência cardíaca (bpm), em relação ao tempo (minutos) durante a condução 

do TEJ, demonstrando uma cinética condizente com um protocolo de rampa.  

 

 

Gráfico 1. Cinética do   O2 e da FC em relação ao tempo durante o TEJ. 

  J –  este  ardiopulmonar  spec fico de Jud     O2 – Consumo de Oxigênio; FC – 

Frequência Cardíaca 
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VARIÁVEIS RESPIRATÓRIAS, FREQUÊNCIA CARDÍACA, LACTATEMIA E 

PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO 

 

As variáveis respiratórias foram mensuradas por um analisador de gases 

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

durante o TCPE e durante o TEJ pelo modo de telemetria (Byard e Dengel, 

2002). O procedimento de calibração foi feito obedecendo aos procedimentos 

listados no manual do fabricante em todos os testes. O equipamento foi 

instrumentado para coleta nos períodos de repouso inicial, realização do teste 

e repouso final para posterior obtenção das variáveis consumo de oxigênio de 

pico (  O2PICO), repouso (  O2REP) e reserva (  O2R). 

 Para a determinação dos limiares ventilatórios foram utilizadas as 

variáveis: consumo de oxigênio (  O2) e produção de dióxido de carbono 

(  CO2), através de seus equivalentes ventilatórios (VE/VO2) e (VE/  CO2), bem 

como as frações expiradas finais de O2 (PETO2) e CO2 (PETCO2) (Reinhard et 

al, 1979; Beaver et al., 1986). Assim, o limiar ventilatório 1 (LV1) foi 

caracterizado como o aumento da VE/  O2 acompanhado de aumento da 

PETO2, sem mudança equivalente da VE/  CO2 e PETCO2. O limiar ventilatório 

2 (LV2) foi determinado como aquele em que foi possível observar um aumento 

concomitante da VE/  O2, VE/   O2 e PETO2 com declínio da PETCO2. Os 

valores de   O2 e FC obtidos nos LV 1 e 2 foram, posteriormente, normalizados 

pelo   O2PICO para se obter a porcentagem correspondente de cada uma das 

variáveis. A determinação dos LV1 e 2 foi realizada por dois avaliadores 

experientes e independentes. Ambos não tiveram conhecimento prévio a que 

se referiam os dados apresentados, bem como, do resultado produzido pelo 

outro avaliador ou mesmo dos objetivos do presente estudo. No caso de uma 

discordância maior que 5% um terceiro avaliador foi utilizado. O terceiro 

avaliador foi necessário em 8 de 24 testes no grupo V-TEJ. No grupo R-TEJ, o 

terceiro avaliador foi necessário em 6 de 33 testes. 

A frequência cardíaca foi mensurada por um cardiofrequencímetro Polar 

V800 (Polar Electro, Kempele, Finlândia), com precisão de 1 bpm e 1 ms (Giles 

et al., 2016). Os registros da FC foram feitos 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. Com base nesse registro, foram 
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obtidas as variáveis frequência cardíaca de pico (FCPICO), repouso (FCREP) e 

reserva (FCR). 

A concentração do lactato sanguíneo ([LA-]) foi determinada por meio do 

analisador eletroquímico portátil Lactate Plus (Nova Biomedical, Waltham, 

Massachusetts, USA) (Tanner et al., 2010). Para a análise do lactato 

sanguineo, foram coletados 0,7 ml de sangue arterializado do dedo indicador, 

sem hiperemia. Para a coleta do lactato sanguineo, foi realizada higienização e 

punção na ponta do dedo indicador, com uma lanceta descartável, coletando 

uma gota de sangue dos sujeitos. As coletas foram feitas durante o TCPE e no 

TEJ imediatamente no fim do repouso inicial, após o fim do aquecimento, no 

final dos testes para obtenção do pico de lactatemia ([LA-]PICO), e nos 2º, 5º e 

10º minutos do período de recuperação e após a fase de verificação. 

Por fim, a percepção subjetiva de esforço (PSE) foi avaliada através 

da escala de Borg adaptada (CR-10), contendo valores de zero a dez (Borg, 

1982). Na visita de familiarização, todos os indivíduos foram familiarizados à 

escala e aos procedimentos para apresentação das respostas, uma vez que 

não poderiam verbalizá-la durante a condução dos testes cardiopulmonares. A 

escala foi posicionada a frente da esteira, durante o TCPE, e na estrutura para 

mensuração da altura, durante o TEJ, de modo que os participantes pudessem 

visualizá-la durante todos os testes. A PSE foi registrada minuto a minuto 

durante a condução do TCPE e do TEJ e foi utilizada para verificação da 

proximidade da fadiga e da interrupção dos testes. 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

O tratamento estatístico foi executado utilizando-se o programa SPSS 

20.0 (IBM, Armonk, USA). Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para análise da 

normalidade dos dados. Foram utilizados a média e o desvio padrão para 

apresentação dos dados paramétricos, e mediana e intervalo interquartílico 

para dados não paramétricos. O nível de significância para todos os testes foi 

de p ≤ 0 05. 

Para comparação das variáveis cardiorrespiratórias no estudo de 

validação foi utilizado o Teste de t de Student para amostras pareadas, para 

dados paramétricos, e Teste de Wilcoxon, para dados não paramétricos. No 
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estudo de reprodutibilidade, para comparação das variáveis entre os três TEJ, 

foi utilizada Análise de Variância (ANOVA) de medidas repetidas com Post-hoc 

de Bonferroni. A esfericidade dos dados foi verificada pelo teste de Mauchly e, 

quando necessário, foi utilizado o ajuste de Greenhouse-Geisser. Para dados 

não paramétricos foi utilizado o Teste de Friedman com post-hoc de Dunn. A 

comparação das variáveis obtidas no TCPE e no TEJ entre suas respectivas 

Fases de Verificação (TCPE-FV e TEJ-FV) foram realizadas através do Teste 

tde Student para amostras pareadas. Para a comparação dos retestes do TEJ 

e suas respectivas Fases de Verificação, bem como a comparação entre as 

FVs, foi utilizada ANOVA de medidas repetidas com post-hoc de Bonferroni, 

seguindo os preceitos supracitados. 

Para analisar as magnitudes das diferenças foi calculado o Tamanho do 

Efeito (TE;  ohen’s d e f) (Cohen, 1988) utilizando o software G-Power 3.1.9.2 

(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Germany). Os valores de 

TE foram classificados de acordo com Hopkins et al. (2009). Para o Teste t de 

Student para amostras pareadas foi calculado o  ohen’s d com a classificação: 

Muito pequeno: < 0,20; Pequeno: 0,20-0,49; Médio: 0,50-0,79; Grande  ≥ 0,80. 

Para a ANOVA de medidas repetidas foi calculado o  ohen’s f, com a 

classificação: Muito Pequeno: > 0,10; Pequeno: 0,10-0,24; Médio: 0,25-0,39; 

Grande: ≥ 0,40. Para variáveis não paramétricas foi calculado o W de Kendall, 

no Teste de Friedman, e o r (valor de Z dividido pela raiz quadrada do tamanho 

da amostra) no Teste de Wilcoxon. O W de Kendall e o r foram classificados 

como: Muito Pequeno: < 0,10; Pequeno: 0,10-0,30; Médio: 0,31-0,50; Grande: 

> 0,50 (Tomczak e Tomczak, 2014). 

Para expressar a confiabilidade das medidas foi calculado o Coeficiente 

de Correlação Intraclasse (CCI) e classificado como: Fraco: 0,50; Moderado: 

0,50-0,75; Bom: 0,75-0.90; Excelente: > 0,90 (Portney e Watkins, 2000; Koo et 

al., 2016). O Erro Padrão da Medida (EPM) foi calculado em função do desvio 

padrão e do I   (S M = SD × √ –ICC) (Weir, 2005). A Mínima Mudança 

Detectável (MMD) foi calculada com base no EPM (MMD = EPM × 1,96 × √2). 

A estratégia gráfica de Bland-Altman foi utilizada para verificar a concordância 

entre os métodos (Bland e Altman, 1986) e quantificar os limites de 

concordância 95% (média das diferenças ± 1,96 desvio padrões das 
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diferenças). Foi utilizado o software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad, Califórnia, 

USA) para confecção de todos os gráficos. 

 ara a  erificação das relaç es    2 F  e    2/FCR, foram obtidos os 

coeficientes lineares (intercepto) e angulares (slope) por meio de regressão 

linear, utilizando o software MedCalc 14.8.1 (MedCalc Software bvba, Ostend, 

Bélgica). As retas das relaç es    2 F  e    2/FCR foram calculadas para cada 

indivíduo, em cada um dos testes. A comparação entre os interceptos e os 

slopes entre o TCPE e o TEJ foi realizada utilizando o Teste de Wilcoxon. Para 

a verificação da linearidade e proximidade à linha de identidade, foram 

utilizados o teste de Cusum para linearidade e a regressão de Passing-Bablok 

(Passing e Bablok, 1983 e 1984). 

 

RESULTADOS 

 

Desenvolvimento e Validação do TEJ 

 

A tabela 2 apresenta as variáveis utilizadas para caracterização da 

amostra (idade, massa corporal, estatura, índice de massa corporal, tempo de 

prática da modalidade e de participação em competições oficiais) para o grupo 

V-TEJ. 

 

Tabela 2. Caracterização da amostra do grupo V-TEJ (n=12). 

Variáveis    ± σ 

Idade (anos) 20 ± 2 

Massa Corporal (kg) 67,1 ± 13,5 

Estatura (cm) 168,9 ± 8,1 

IMC (kg/m²) 23,3 ± 2,8 

Tempo de Prática (anos) 15 ± 2  

Tempo de Competição (anos) 11 ± 4 

x  ± σ – Média e Desvio Padrão; IMC – Índice de Massa Corporal. 

 
 A tabela 3 apresenta os resultados das comparações, tamanho do efeito 

(TE  ohen’s d), mínima mudança detectável (MMD) e os coeficientes de 

correlação intraclasse (CCI) das variáveis cardiorrespiratórias de pico obtidas 
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no TCPE e no TEJ. Foi encontrada diferença significativa apenas para a [LA-

]PICO, observando-se valores mais acentuados no TCPE (TCPE: 9,8 ± 2,4 

mmol.l-1; TEJ: 8,1 ± 2,6 mmol.l-1; p = 0,000; TE  ohen’s d = 0,500 – Médio). 

Para as demais variáveis não foram encontradas diferenças significativas. 

  A confiabilidade entre o TCPE e o TEJ foi considerada excelente, tendo 

valores de CCI maiores que 0,90, para o    2PICO (CCI = 0,984; p = 0,004 - 

Excelente) e a [LA-]PICO (CCI = 0,922; p = 0,001 – Excelente). Da mesma forma, 

a confiabilidade foi considerada boa para as variáveis:   O2R (CCI = 0,827; p = 

0,004 – Boa), FCPICO (CCI = 0,848; p = 0,002 – Boa), FCREP (CCI = 0,788; p = 

0,008 – Boa) e FCR (CCI = 0,872; p = 0,001 – Boa) (Tabela 3). Para as demais 

variáveis, a confiabilidade foi baixa e não significativa.  
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Tabela 3. Comparação das variáveis cardiorrespiratórias entre o TCPE e o TEJ (n=12). 

 TCPE (IC 95%) TEJ (IC 95%) CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p (TE) α (IC 95%) p 

  O2PICO (ml.kg
-1

.min
-1

) 
54,88 ± 7,66 

(50,01 – 59,75) 

52,11 ± 6,68 

(47,86 – 56,36) 
7% 3,0 6% 8,4 17% 

0,114 

(0,304) 

0,984 

(0,381–0,949) 
0,004* 

  O2REP (ml.kg
-1

.min
-1

) 
3,27 ± 0,88 

(2,71 – 3,83) 

3,61 ± 1,05 

(2,94 – 4,29) 
21% 0,8 22% 2,1 62% 

0,353 

(0,500) 

0,363 

(-1,212–0,817) 
0,233 

  O2R (ml.kg
-1

.min
-1

) 
51,60 ± 7,51  

(46,83 – 56,38) 

48,50 ± 6,65 

(44,28 – 52,73) 
7% 3,0 6% 8,2 16% 

0,074 

(0,457) 

0,827 

(0,400–0,950) 
0,004* 

           

FCPICO (bpm) 
193 ± 8 

(187 – 198) 

191 ± 6 

(187 – 196) 
2% 2,9 2% 8,1 5% 

0,513 

(0,277) 

0,848 

(0,473–0,956) 
0,002* 

FCREP (bpm) 
61 ± 9 

(55 – 68) 

63 – 8 

(58 – 69) 
6% 4,2 7% 11,6 19% 

0,410 

(0,234) 

0,788 

(0,265–0,939) 
0,008* 

FCR (bpm) 
131 ± 10 

(124 – 137) 

128 ± 11 

(121 – 135) 
3% 3,8 3% 10,5 13% 

0,177 

(0,284) 

0,872 

(0,555–0,963) 
0,001* 

           

[LA
-
]PICO (mmol.l

-1
) 

9,8 ± 2,4 

(8,3 – 11,4) 

8,1 ± 2,6 

(6,4 – 9,8) 
16% 0,7 9% 2,0 25% 

0,001* 

(0,500) 

0,922 

(0,728–0,977) 
<0,001* 

TAP (s) 
633,33 ± 159,62  

(531,91 – 734,75) 

575,00 ± 55,35  

(539,83 – 610,16) 
17% 97,0 17% 268,8 48% 

0,131 

(0,414) 

0,353 

(-1,249–0,814) 
0,241 

PSEPICO
NP

 
9 (1) 

(9 – 10) 

8 (2) 

(7 – 10) 
13% 1,9 22% 5,3 60% 

0,204 

(0,577) 

-0,080 

(-2,751–0,689) 
0,550 

ESTÁGIO 
10 ± 2 

(8 – 11) 

9 ± 1 

(8 – 9) 
18% 1,9 22% 5,1 60% 

0,189 

(0,577) 

0,048 

(-2,306–0,726) 
0,468 
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* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 
NP 
– Variável com distribuição não paramétrica; TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na 

Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô;   O2pico – Consumo de Oxigênio de Pico, 

  O2REP – Consumo de Oxigênio de Repouso;   O2R – Consumo de Oxigênio de Reserva; 

FCPICO – Frequência cardíaca de Pico; FCREP – Frequência Cardíaca de Repouso; FCR – 

Frequência Cardíaca de Reserva; LAPICO – Lactatemia de Pico; TAP – Tempo até o Pico; 

PSEPICO – Percepção Subjetiva de Esforço de Pico; CV – Coeficiente de Variação; EPM – Erro 

Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, α – Coeficiente de Correlação 

Intralcasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%; TE – Tamanho do Efeito. 

 

A tabela 4 apresenta os resultados das comparações e da confiabilidade 

das variáveis cardiorrespiratórias no limiar ventilatório 1, obtidas no TCPE e no 

TEJ. Foram encontradas diferenças significativas para o   O2 (TCPE: 36,93 ± 

3,04 ml.kg-1.min-1 / TEJ: 40,58 ± 5,41 ml.kg-1.min-1; p = 0,023; TE  ohen’s d = 

0,917 – Grande) e FC (163 ± 10 bpm / TEJ: 171 ± 6 bpm; p = 0,003; TE 

 ohen’s d = 0,917 – Grande), bem como para seus valores normalizados pelo 

pico (  O2 LV1 (%  O2PICO) e FC LV1 (%FCPICO). Para as demais variáveis não 

foram encontradas diferenças significativas. A confiabilidade foi moderada para 

o   O2 (CCI = 0,742; p = 0,017 - Moderada), FC (CCI = 0,740; p = 0,017 – 

Moderada), Tempo (CCI = 0,613; p = 0,065 - Moderada) e a PSE (CCI = 0,744; 

p = 0,016 – Moderada). Para as variáveis Estágio e para os valores de   O2 e 

FC normalizados pelo pico, a confiabilidade foi fraca (Tabela 4). 

Para o limiar ventilatório 2, foram encontradas diferenças significativas 

apenas para a PSE (TCPE: 7 ± 2 u.a / TEJ: 6 ± 1 u.a; p = 0,031; TE  ohen’s d 

= 0,152 – Muito pequeno) e o Estágio (TCPE: 8 ± 2 / TEJ: 7 ± 1; p = 0,043; TE 

 ohen’s d = 0,5777 – Médio). Para as demais variáveis não foram encontradas 

diferenças significativas. O CCI foi considerado bom para o   O2 (CCI = 0,854; p 

= 0,002 – Boa) e a FC (CCI = 0,768; p = 0,011 – Boa), e moderado para a PSE 

(CCI = 0,744; p = 0,016 – Moderada). Para o Tempo e o Estágio, o CCI foi 

considerado fraco (Tabela 5). 
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Tabela 4. Comparação das variáveis cardiorrespiratórias no LV 1 entre o TCPE e o TEJ (n=12). 

 TCPE (IC 95%) TEJ (IC 95%) CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p (TE) α (IC 95%) p 

  O2 LV1 (ml.kg-1.min-1) 
36,93 ± 3,04  

(35,00 – 38,87) 

40,58 ± 5,41 

(37,14 – 44,02) 
8% 2,4 6% 6,6 17% 

0,023* 

(0,917) 

0,742 

(0,104 – 0,926) 
0,017* 

  O2 LV1 (%  O2PICO) 
68,42 ± 10,24 

 (61,91 – 74,93) 

78,14 ± 7,54 

(73,34 – 82,93) 
10% 7,1 10% 19,6 27% 

0,007* 

(1,125) 

0,432 

(-0,972 – 0,837) 
0,181 

FC LV1 (bpm) 
163 ± 10 

(156 – 169) 

171 ± 6 

(167 – 175) 
4% 4,8 3% 13,3 8% 

0,003* 

(0,917) 

0,740 

(0,097 – 0,925) 
0,017* 

FC LV1 (%FCPICO) 
84,53 ± 3,61  

(82,24 – 86,83) 

90,32 ± 2,61 

(88,65 – 91,98) 
4% 4,2 5% 11,7 13% 

0,001* 

(2,267) 

-0,133 

(-2,936 – 0,674) 
0,580 

TEMPO (s) 
238,33 ± 77,44  

(189,13 – 287,53) 

228,33 ± 64,07 

 (187,61 – 269,04) 
30% 43,4 19% 120,2 98% 

0,653 

(0,140) 

0,613 

(-0,344 – 0,889) 
0,065 

PSENP 
3 (2) 

(2 – 4) 

3 (1) 

(2 – 4) 
41% 0,8 25% 2,3 39% 

0,906 

(0,577) 

0,744 

(0,110 – 0,926) 
0,016* 

ESTÁGIO 
4 ± 1 

(3 – 4) 

2 ± 1 

(2 – 3) 
32% 0,9 26% 2,6 73% 

0,151 

(2,000) 

0,460 

(-0,876 – 0,845) 
0,161 

* Diferença significati a (p ≤ 0 05)  
NP 
– Variável com distribuição não paramétrica; TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô; LV2 – 

Limiar Ventilatório 2;   O2 – Consumo de Oxigênio; FC – Frequência cardíaca; PSE – Percepção Subjetiva de Esforço; CV – Coeficiente de Vatiaçã; EPM – 

Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%; TE – 

Tamanho do Efeito. 
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Tabela 5. Comparação das variáveis cardiorrespiratórias no LV 2 entre o TCPE e o TEJ (n=12). 

 TCPE (IC 95%) TEJ (IC 95%) CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p (TE) α (IC 95%) p 

  O2 LV2 (ml.kg-1.min-1) 
50,74 ± 5,54  

(47,22 – 54,27) 

47,94 ± 6,69 

(43,50 – 52,37) 
6% 2,4 5% 6,7 14% 

0,054 

(0,538) 

0,854 

(0,494 – 0,958) 
0,002* 

  O2 LV2 (%  O2PICO) 
87,40 ± 13,03  

(79,11 – 95,68) 

92,75 ± 3,38 

(90,60 – 94,91) 
3% 2,7 3% 7,5 8% 

0,163 

(0,424) 

0,261 

(-1568 – 0,787) 
0,313 

FC LV2 (bpm) 
187 ± 9 

(181 – 193) 

187 ± 7 

(183 – 192) 
2% 9,51 2% 0,05 76% 

0,969 

(0,000) 

0,768 

(0,194 – 0,933) 
0,011* 

FC LV2 (%FCPICO) 
97,30 ± 1,63  

(96,26 – 98,33) 

97,91 ± 1,02 

(97,25 – 98,56) 
1% 1,8 2%% 5,0 5% 

0,305 

(0,000) 

-0,706 

(-2,738 – 0,690) 
0,547 

TEMPO (s) 
543,33 ± 151,55  

(447,03 – 639,62) 

463,33 ± 73,77  

(416,46 – 460,00) 
19% 94,9 19% 263,0 102% 

0,083 

(0,611) 

0,410 

(-1,050 – 0,830) 
0,198 

PSENP 
7 (2) 

(6 – 9) 

6 (1) 

(5 – 7) 
18% 1,1 15% 3,1 43% 

0,031* 

(0,152) 

0,704 

(-0,028 – 0,915) 
0,027* 

ESTÁGIO 
8 ± 2 

(6 – 10) 

7 ± 1 

(6 – 7) 
18% 1,4 18% 3,8 49% 

0,043* 

(0,577) 

0,533 

(-0,624 – 0,865) 
0,111 

* Diferença significati a (p ≤ 0 05)  
NP 
– Variável com distribuição não paramétrica; TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô; LV1 – 

Limiar Ventilatório 1;   O2 – Consumo de Oxigênio; FC – Frequência cardíaca; PSE – Percepção Subjetiva de Esforço; CV – Coeficiente de Variação; EPM – 
Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%; TE – 
Tamanho do Efeito. 
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Os gráficos 2 e 3 apresentam a frequência em que os critérios para os 

testes serem considerados máximos foram atingidos no TCPE e no TEJ. No 

grupo V-TEJ foram realizadas 24 testes (TCPE = 12 / TEJ = 12). No TCPE, a 

ocorrência dos critérios foi alta  apenas para os critérios de PSE (12; 100%) e 

FC (10; 83%). Os critérios referentes ao platô de   O2 (2; 16%) e R > 1,1 (1; 

8%) foram os menos frequentes (Gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2. Frequência dos Critérios para Testes Máximos no TCPE (n=12).  

R – Razão de Troca Gasosa > 1,1;   O2 –  resença do plat  de    2 (    2 em duas taxas de 

trabalho consecutivas <2,1 ml.kg
-1

.min
-1

, FC – F  ≥ 90% da F MÁX predita (220-idade) ou 

verificação da presença de um platô de FC; PSE – Percepção Subjetiva de Esforço no valor 

máxima Borg-10. 

 

Para o TEJ, os critérios de PSE (12; 100%) e FC (12; 100%) tiveram 

ocorrência em 100% dos testes, seguidos pelos de   O2 (1; 8%) e R (1; 8%). O 

critério específico, referente à capacidade de manter o ritmo de entradas de 

queda (EQ) no TEJ, também teve ocorrência de 100% (12; 100%). Entre os 

critérios comuns a ambos os testes, observa-se que a frequência dos critérios 

relativos ao   O2 e R foram muitos semelhantes entre os testes. 
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Gráfico 3. Frequência dos Critérios para Testes Máximos no TEJ (n=12). 

Quedas - Falha na execução da técnica de modo a não conseguir suspender o parceiro até a 

altura estabelecida; EQ – Entrada de Queda; R – Razão de Troca Gasosa > 1,1;   O2 – 

 resença do plat  de    2 (    2 em duas taxas de trabalho consecutivas <2,1 ml.kg
-1

.min
-1

, 

FC – F  ≥ 90% da F MÁX predita (220-idade) ou verificação da presença de um platô de FC; 

PSE – Percepção Subjetiva de Esforço no valor máxima Borg-10. 

 

A tabela 6 apresenta os resultados das comparações e da confiabilidade 

entre as variáveis cardiorrespiratórias obtidas no TCPE e no TEJ em relação às 

obtidas em suas respectivas Fases de Verificação (TCPE-FV / TEJ-FV). Foram 

encontradas diferenças significativas entre o TEJ e a TEJ-FV para o   O2PICO 

(TEJ: 52,12 ± 6,69 ml.kg-1.min-1 / TEJ-FV: 50,67 ± 7,48 ml.kg-1.min-1; p = 0,049 / 

TE  ohen’s d = 0,304 – Pequeno) e a [LA-]PICO (TEJ: 8,2 ± 2,7 mmol.l-1; TEJ-

FV: 9,0 ± 3,0 mmol.l-1; p = 0,010 / TE  ohen’s d = 0,377 – Pequeno). Observa-

se que os valores de   O2PICO tendem a ser menos acentuados na TEJ-FV e 

mais elevados para o [LA-]PICO. Não foram encontradas diferenças significativas 

para nenhuma das variáveis obtidas no TCPE e TCPE-FV. Entre a TCPE-FV e 

TEJ-FV foram encontradas diferenças significativas para o   O2PICO (TCPE-FV: 

54,89 ± 7,66 ml.kg-1.min-1; TEJ-FV: 52,12 ± 6,69 ml.kg-1.min-1; p = 0,003 / TE = 

0,304 – Pequeno), a FCPICO (TCPE-FV: 193 ± 8 bpm / TEJ-FV: 192 ± 7 bpm; p 

= 0,032 / TE  ohen’s d = 0,132 – Muito pequeno) e o [LA-]PICO (TCPE-FV: 8,8 ± 
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2,5 mmol.l-1; TEJ-FV: 9,0 ± 3,0 mmol.l-1; p = 0,004 / TE  ohen’s d = 0,377 – 

Pequeno). 

Os valores de CCI foram considerados excelentes para as três variáveis 

observadas tanto entre o TCPE e a TCPE-FV quanto para o TEJ e a TEJ-FV. 

Entre a TCPE-FV e a TEJ-FV a confiabilidade foi considerada boa para o 

  O2PICO e o [LA-]PICO e moderada para a FCPICO (Tabela 6).  
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Tabela 6. Comparação do   O2, FC e [LA-] entre o TCPE e o TEJ e as Fases de Verificação (n = 12). 

    Descrição   Comparações e Erro Típico   CCI 

       ± σ      IC 95%     CV EPM  (%) MMD (%) p (TE)   α  IC 95% p 

  O2PICO  
(ml.kg

-1
.min

-1
) 

TCPE 54,89 ± 7,66   50,01 - 59,75   
1% 1,7 3% 4,7 9% 

0,544 
(0,000) 

  
0,958 0,857 - 0,988 <0,001* 

TCPE-FV 54,24 ± 9,34   48,31 - 60,18     

TEJ 52,12 ± 6,69   47,86 - 56,36   
2% 1,3 3% 3,6 7% 

0,049* 
(0,304) 

  
0,966 0,853 - 0,988 <0,001* 

TEJ-FV 50,67 ± 7,48   45,93 - 55,43     

TCPE-FV 54,89 ± 7,66   48,31 - 60,18   
1% 3,5 7% 9,7 18% 

0,003* 
(0,304) 

  
0,830 0,396 - 0,951 0,001* 

TEJ-FV 52,12 ± 6,69   45,93 - 55,43     

FCPICO  
(bpm) 

TCPE 193 ± 8   187 - 198   
1% 1,3 1% 3,7 2% 

0,763 
(0,000) 

  
0,976 0,917 - 0,933 <0,001* 

TCPE-FV 193 ± 9   186 - 198     

TEJ 192 ± 7   187 - 196   
1% 1,7 1% 4,8 3% 

0,813 
(0,000) 

  
0,926 0,739 - 0,979 <0,001* 

TEJ-FV 192 ± 6   187 - 195     

TCPE-FV 193 ± 8   186 - 198   
2% 4,0 3% 11,0 7% 

0,032* 
(0,132) 

  
0,737 0,060 - 0,925 0,002* 

TEJ-FV 192 ± 7   187 - 195     

LAPICO  
(m.mol

-1
) 

TCPE 8,8 ± 2,5   8,3 - 11,4   
1% 0,5 6% 1,5 15% 

0,279 
(1,000) 

  
0,957 0,858 - 0,976 <0,001* 

TCPE-FV 10,2 ± 2,5   8,5 - 11,7     

TEJ 8,2 ± 2,7   6,4 - 9,8   
1% 0,6 7% 1,7 20% 

0,001* 
(0,377) 

  
0,950 0,654 - 0,988  <0,001* 

TEJ-FV 9,0 ± 3,0   7,1 - 10,9     

TCPE-FV 8,8 ± 2,5   8,5 - 11,7   
1% 1,1 12% 3,2 33% 

0,004* 
(0,377) 

  
0,827 0,389 - 0,950  0,001* 

TEJ-FV 9,0 ± 3,0   7,1 - 10,9     

* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô; FV – Fase de Verificação;   O2pico – Consumo de 

Oxigênio de Pico; FCPICO – Frequência cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico;  CV – Coeficiente de Variação; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – 

Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%; TE – Tamanho do Efeito.  
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Os gráficos 4 a 6 apresentam concordância entre as variáveis:   O2, FC 

e [LA-] de pico. O   O2 e a FC nos limiares ventilatorios 1 e 2 estão 

apresentados nos gráficos 7 a 10. Não foi observado viés sistemático na 

concordância das medidas entre o TCPE e o TEJ. Todas as mensurações 

foram distribuídas dentro dos limites aceitáveis de variação, indicando que os 

dois testes tendem a produzir resultados semelhantes. 

 

 

Gráfico 4. Limites de concordância entre o   O2PICO para o TCPE e o TEJ. 

(Viés = 2,742; DP = 5,603; IC 95% = -8,239 – 13,72; n=12) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do 

Judô;   O2PICO – Consumo de Oxigênio de Pico. 
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Gráfico 5. Limites de concordância entre a FCPICO para o TCPE e o TEJ. 

(Viés = 1,083; DP = 5,551; IC 95% = -9,796 – 11,96; n=12) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do 

Judô; FCPICO – Frequência Cardíaca de Pico. 

 

 

Gráfico 6. Limites de concordância entre o LAPICO para o TCPE e o TEJ. 

(Viés = 1,692; DP = 1,380; IC 95% = -1,013 – 4,397; n=12) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do 

Judô; LAPICO – Lactatemia de Pico. 
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Gráfico 7. Limites de concordância entre o   O2 LV1 para o TCPE e o TEJ. 

(Viés = -2,253; DP = 5,077; IC 95% = -12,20 – 7,697; n=12) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do 

Judô;   O2 LV1 – Consumo de Oxigênio no Limiar Ventilatório 1. 

 

 

Gráfico 8. Limites de concordância entre a FC LV1 para o TCPE e o TEJ. 

(Viés = -4,000; DP = 11,47; IC 95% = -26,47 – 18,47; n=12) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do 

Judô; FC LV1 – Frequência Cardíaca no Limiar Ventilatório 1. 
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Gráfico 9. Limites de concordância entre o   O2 LV2 para o TCPE e o TEJ. 

(Viés = -1,208; DP = 4,909; IC 95% = -8,414 – 10,83; n=12) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do 

Judô;   O2 LV2 – Consumo de Oxigênio no Limiar Ventilatório 2. 

 

 

Gráfico 10. Limites de concordância entre a FC LV2 para o TCPE e o TEJ. 

(Viés = -0,083; DP = 7,379; IC 95% = -14,55 – 14,38; n=12) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do 

Judô; FC LV2 – Frequência Cardíaca no Limiar Ventilatório 2. 
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Em relação às regressões lineares entre o   O2 e a FC (  O2/FC) e o   O2 

e a FCR (  O2/FCR), foi encontrado desvio da linearidade no comportamento 

entre as variáveis para o TCPE (p < 0,01). Entretanto, para o TEJ foi não foi 

observado desvio da linearidade nas relações   O2/FC (p = 0,10) e   O2/FCR (p 

= 0,17). Os valores de intercepto e slope encontraram-se dentro dos intervalos 

de confiança de 95% (IC 95%) tanto no TCPE quanto no TEJ. As equações de 

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

gráficos 11 a 14. 

 

 

Gráfico 11.  egressão entre    2 e FC no TCPE. 

Equação de regressão: y = 54,10 + 0,47 x (Intercepto = 54,10, IC 95% = 51,50 

a 48,99, Slope = 0,47, IC 95% = 0,43 a 0,50, n = 12). 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira;   O2 – Consumo de Oxigênio; FC – 

Frequência cardíaca; Intercepto – Coeficiente Linear; Slope – Coeficiente Angular 
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Gráfico 12.  egressão entre    2 e FCR no TCPE. 

Equação de regressão: y = 32,50 + 0,70 x (Intercepto = 32,50, IC 95% = 28,00 

a 36,76, Slope = 0,70, IC 95% = 0,65 a 0,75, n = 12). 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira;   O2 – Consumo de Oxigênio; FCR – 

Frequência Cardíaca de Reserva; Intercepto – Coeficiente Linear; Slope – Coeficiente Angular 

 

 

Gráfico 13.  egressão entre    2 e FC no TEJ. 

Equação de regressão: 53,26 + 0,47 x (Intercepto = 53,26, IC 95% = 51,00 a 

57,57, Slope = 0,47, IC 95% = 0,42 a 0,50, n = 12). 
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TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô;   O2 – Consumo de Oxigênio; FC – Frequência 

cardíaca; Intercepto – Coeficiente Linear; Slope – Coeficiente Angular 

 

 

Gráfico 14.  egressão entre    2 e FCR no TEJ. 

Equação de regressão: y = 27,25 + 0,75 x (Intercepto = 27,25, IC 95% = 19,66 

a 34,66, Slope = 0,75, IC 95% = 0,66 a 0,83, n = 12). 

TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô;   O2 – Consumo de Oxigênio; FCR – Frequência 

Cardíaca de Reserva; Intercepto – Coeficiente Linear; Slope – Coeficiente Angular 

 

 Em relação às comparações entre os valores de intercepto e slope entre 

o TCPE e o TEJ, não foram encontradas diferenças significativas tanto para as 

relações    2 F  e    2/FCR (Tabela 7).  
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Tabela 7. Comparação entre os Interceptos e Slopes nas relações    2 F  e 

   2/FR entre o TCPE e o TEJ (n=12). 

   2/FC TCPE TEJ p (TE) 

InterceptoNP  

(IC 95%) 

45,25 (20,13) 

(32,45 - 58,04) 

45,03 (16,25) 

(34,70 - 55,36) 

0,945 

(0,500) 

SlopeNP  

(IC 95%) 

0,56 (0,20) 

(0,43 - 0,70) 

0,61 (0,25) 

(0,44 - 0,77) 

0,378 

(0,500) 

       2/FCR TCPE TEJ p (TE) 

InterceptoNP  

(IC 95%) 

33,79 (16,48) 

(23,32 - 44,27) 

30,31 (29,86) 

(11,34 - 49,29) 

0,608 

(0,119) 

SlopeNP  

(IC 95%) 

0,86 (0,34) 

(0,63 - 1,08) 

0,93 (0,44) 

(0,65 - 1,21) 

0,309 

(0,500) 

* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 
NP 
– Variável com distribuição não paramétrica; TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na 

Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô;   O2 – Consumo de Oxigênio;   O2R – 

Consumo de Oxigênio de Reserva; FC – Frequência cardíaca; FCR – Frequência Cardíaca de 

Reserva; Intercepto – Coeficiente Linear; Slope – Coeficiente Angular; IC 95% - Intervalo de 

confiança de 95%; TE – Tamanho do Efeito. 

  

Reprodutibilidade do TEJ 

 

A tabela 8 apresenta as variáveis utilizadas para caracterização da 

amostra (idade, massa corporal, estatura, índice de massa corporal, tempo de 

prática da modalidade e de participação em competições oficiais) para o grupo 

R-TEJ. 
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Tabela 8. Caracterização da amostra do grupo R-TEJ (n=11). 

Variáveis    ± σ 

Idade (anos) 22 ± 3 

Massa Corporal (kg) 86,6 ± 11,8 

Estatura (cm) 176,2 ± 5,4 

IMC (kg/m²) 27,9 ± 3,2 

Tempo de Prática (anos) 12 ± 9 

Tempo de Competição (anos) 9 ± 2 

x  ± σ – Média e Desvio Padrão; IMC – Índice de Massa Corporal. 

 

As tabelas 9 e 10 apresentam os resultados das comparações, 

confiabilidade e reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias de pico 

obtidas nos retestes do TEJ (TEJ 1, TEJ 2 e TEJ 3) e também visita a visita 

(TEJ1-TEJ2, TEJ2-TEJ3 e TEJ1-TEJ3).  

Não foram encontradas diferenças significativas para nenhuma das 

variáveis de pico mensuradas nos três testes (Tabela 9). Os valores de CCI 

foram considerados bons para o   O2PICO entre os três testes (CCI = 0,825, p = 

0,000 – Bom), e entre o TEJ 1 e o TEJ 2 (CCI = 0,816, p = 0,007 – Bom), bem 

como entre o TEJ 2 e o TEJ 3 (CCI = 0,819, p = 0,005 – Bom). Entre o TEJ 1 e 

o TEJ 3 (CCI = 0,622, p = 0,070 – Moderado), o valor de CCI foi moderado. A 

FCPICO mostrou confiabilidade excelente entre os três testes (CCI = 0,910; p = 

0,000 – Excelente). Entre os testes (visita a visita) os valores de CCI figuraram 

entre 0,80 e 0,89, sugerindo boa confiabilidade das medidas. O Estágio 

também apresentou boa confiabilidade entre os três testes (CCI = 0,847; p = 

0,000 – Bom) e também visita a visita (TEJ1-TEJ CCI = 0,926; p = 0,000 – 

Excelente / TEJ2-TEJ3 CCI = 0,701; p = 0,035 – Moderada) / TEJ1-TEJ3 CCI = 

0,710; p = 0,032 – Moderada) (Tabela 10). 

 A [LA-]PICO foi moderada entre os três testes (CCI = 0,729; p = 0,006 – 

Moderada). Entre o TEJ 1 e o TEJ 2 (CCI = 0,688; p = 0,040 – Moderada) e 

entre o TEJ 1 e o TEJ 3 (CCI = 0,691; p = 0,039 – Moderada) a confiabilidade 

também foi satisfatória. Para o TAP, o valor de CCI entre os três testes foi 

considerado bom (CCI = 0,824; p = 0,000 – Bom). Da mesma forma, a 

confiabilidade foi boa visita a visita para o TEJ 1 e o TEJ 2 (CCI = 0,810; p = 
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0,007 – Bom) e entre TEJ 1 e o TEJ 3 (CCI = 0,791; p = 0,010 – Bom). A única 

variável cujo CCI foi extremamente baixo, tanto entre os três testes, quanto 

visita a visita, foi a PSE, mostrando que essa medida não possui boa 

confiabilidade e reprodutibilidade (Tabela 10). 

 Dessa forma, os resultados corroboram a hipótese de que o TEJ é um 

método que permite determinar com uma taxa satisfatória de confiabilidade e 

reprodutibilidade das principais variáveis de pico (  O2, FC, [LA-] e Tempo). 
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Tabela 9. Reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias nos Testes Específicos de Judô (n=11). 

  
Teste 

Descrição   Comparações e Erro Típico   Confiabilidade 

     σ IC 95%   CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p (TE)   α IC 95% p 

   2PICO  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 43,91 ± 4,65 40,79 – 47,04   

6% 1,68 4% 5,06 11% 
0,429 

(0,106) 

  

0,825 0,514 – 0,949 <0,001* TEJ 2 43,10 ± 3,86 40,51 – 45,70     

TEJ 3 42,46 ± 3,75 39,94 – 44,98     

FCPICO  
(bpm) 

TEJ 1 189 ± 8 185 – 195   

2% 2,34 1% 6,49 3% 
0,490 

(0,108) 

  

0,910 0,751 - 0,974 <0,001* TEJ 2 186 ± 6 182 – 191     

TEJ 3 186 ± 9 180 –193     

LAPICO  
(m.mol-1) 

TEJ 1 7,7 ± 2,0 6,2 – 9,1   

19% 1,06 15% 2,95 42% 
0,139 

(0,337) 

  

0,729 0,250 – 0,921 0,006* TEJ 2 6,7 ± 1,8 5,5 – 8,0     

TEJ 3 6,4 ± 2,1 4,9 – 7,8     

PSEPICO
NP 

TEJ 1 9 (1) 9 – 10   

3% 0,44 4% 1,22 12% 
0,587 

(0,066) 

  

0,000 –0,599 – 0,599 0,673 TEJ 2 9 (1) 9 – 10     

TEJ 3 9 (1) 9 – 10     

TAP  
(s) 

TEJ 1 583,63 ± 80,90 529,28 – 637,98   

6% 28,9 5% 80,1 14% 
0,877 

(0,025) 

  

0,824 0,512 – 0,949 <0,001* TEJ 2 592,73 ± 61,50 550,88 – 630,93     

TEJ 3 585,45 ± 69,33 535,37 – 627,75     

Estágio 

TEJ 1 10 ± 2  9 – 12   

7% 0,47 5% 1,32 14% 
0,365 

(0,208) 

  

0,847 0,576 – 0,955 <0,001* TEJ 2 9 ± 1 8 – 9     

TEJ 3 9 ± 1 8 – 9     

* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô;   O2PICO – Consumo de Oxigênio de Pico; FCPICO – 

Frequência cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico; PSE – Percepção Subjetiva de Esforço; TAP – Tempo até o Pico; EPM – Erro Padrão da Medida; 

MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%; ES – Tamanho do Efeito, 
NP

 – 

Não paramétrico. 
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Tabela 10. Reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias visita a visita (n=11). 

  
Visitas 

  Comparações e Erro Típico   Confiabilidade 

  CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p (TE)   α IC 95% p 

  O2PICO  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 - TEJ 2   5% 1,79 4% 4,98 11% 1,000   0,816 0,315 – 0,950 0,007* 

TEJ 2 - TEJ 3   4% 1,54 4% 4,27 10% 1,000   0,829 0,365 – 0,949 0,005* 

TEJ 1 - TEJ 3   6% 2,57 6% 7,13 17% 0,908   0,622 -0,406 – 0,809 0,070 

FCPICO (bpm) 

TEJ 1 - TEJ 2   2% 3,04 2% 8,43 4% 0,147   0,816 0,318 – 0,951 0,007* 

TEJ 2 - TEJ 3   1% 2,58 1% 7,15 4% 1,000   0,892 0,598 – 0,971 0,001* 

TEJ 1 - TEJ 3   2% 2,82 1% 7,84 4% 0,146   0,888 0,582 – 0,970 0,001* 

[LA-]PICO  
(m.mol-1) 

TEJ 1 - TEJ 2   16% 1,10 15% 3,07 42% 0,412   0,688 -0,158 – 0,916 0,040* 

TEJ 2 - TEJ 3   19% 1,35 20% 3,74 57% 1,000   0,533 -0,737 – 0,874 0,123 

TEJ 1 - TEJ 3   18% 1,21 17% 3,35 48% 0,206   0,691 -0.148 – 0,917 0,039* 

PSEPICO
NP 

TEJ 1 - TEJ 2   3% 0,5 5% 1,38 14% 1,000   0,000 -0,599 – 0,599 0,605 

TEJ 2 - TEJ 3   3% 0,5 5% 1,38 14% 1,000   0,000 -0,599 – 0,599 0,605 

TEJ 1 - TEJ 3   1% 0,29 3% 0,81 8% 1,000   0,000 -0,599 – 0,599 0,562 

TAP  
(s) 

TEJ 1 - TEJ 2   5% 30,63 5% 84,91 14% 1,000   0,810 0,294 – 0,949  0,007* 

TEJ 2 - TEJ 3   6% 38,86 7% 107,71 18% 1,000   0,632 -0,369 – 0,901 0,065 

TEJ 1 - TEJ 3   6% 33,61 6% 93,17 16% 1,000   0,791 0,224 – 0,944 0,010* 

Estágio 

TEJ 1 - TEJ 2   3% 0,32 4% 0,91 10% 0,576   0,926 0,725 – 0,980 <0,001* 

TEJ 2 - TEJ 3   7% 0,65 7% 1,80 20% 1,000   0,701 -0,111 – 0,920 0,035* 

TEJ 1 - TEJ 3   8% 0,68 7% 1,89 21% 0,727   0,71 -0,079 – 0,922 0,032* 

* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TCPE – Teste Cardiopulmonar de Exercício na Esteira; TEJ – Teste de Esforço Específico do Judô;   O2PICO – Consumo de Oxigênio de Pico; FCPICO – 

Frequência cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico; PSE – Percepção Subjetiva de Esforço; TAP – Tempo até o Pico; EPM – Erro Padrão da Medida; 

MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%, TE – Tamanho do Efeito.
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As tabelas 11 e 12 apresentam os resultados das comparações, 

confiabilidade e reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias no limiar 

ventilatório 1, obtidas no obtidas nos retestes do TEJ (TEJ 1, TEJ 2 e TEJ 3). 

Foram encontradas diferenças significativas para o   O2 (TEJ 1: 37,18 ± 3,07 

ml.kg-1.min-1 / TEJ 3: 33,88 ± 2,75 ml.kg-1.min-1; p = 0,022) e para a FC (TEJ 1: 

170 ± 12 / TEJ 3: 159 ± 11; p = 0,010) e para a PSE (TEJ 1: 5 ± 2 u.a / TEJ 3: 3 

± 1 u.a; p = 0,022) (Tabela 11). 

 Os valores de CCI foram bons para a FC entre os três testes (CCI = 

0,775, p = 0,002 – Bom), e entre o TEJ 2 e o TEJ 3 (CCI = 0,873, p = 0,002 - 

Bom), bem como entre o TEJ 1 e o TEJ 3 (CCI = 0,800, p = 0,009 – Bom). 

Entre o TEJ 1 e o TEJ 2 (CCI = 0,495, p = 0,148 - Fraco), o valor de CCI foi 

considerado fraco. O   O2 mostrou confiabilidade moderada entre os três testes 

(CCI = 0,775; p = 0,002 – Moderada) (Tabela 11). Visita a visita o CCI foi 

moderado entre o TEJ 1 e o TEJ 2, TEJ 2 e o TEJ 3 e entre o TEJ 1 e o TEJ 3, 

ficando entre 0,50 e 0,75 (Tabela 12).  

Para a PSE, apenas entre o TEJ 2 e o TEJ 3 a confiabilidade foi boa 

(CCI = 0,821, p = 0,006 – Bom) (Tabela 12). Entre os três testes, a 

confiabilidade para esta variável foi moderada (CCI = 0,614, p = 0,003 - 

Moderada) (Tabela 11). Entre os três TEJ, a confiabilidade da variável Tempo 

foi fraca e não significante, porém entre o TEJ 2 e o TEJ 3 a confiabilidade foi 

moderada (CCI = 0,796, p = 0,010 – Moderada). A mesma tendência foi 

observada para o Estágio (Tabela 12). 

Os resultados obtidos permitem considerar que confiabilidade e 

reprotubilidade do   O2, da FC e da PSE no LV1, identificados pelo TEJ, pode 

ser  considerada satisfatória. 
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Tabela 11. Reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias no Limiar Ventilatório 1 nos Testes Específicos de Judô (n=11). 

 

Teste 
 

Descrição 
 

Comparações e Erro Típico 
 

Confiabilidade 

       σ IC 95%   CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p (TE)   α IC 95% p 

   2 LV1  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1   37,18 ± 3,07 35,10 – 39,24   

7% 1,70 5% 4,71 13% 
0,013* 
(0,532) 

  

0,775 0,375 – 0,934 0,002* TEJ 2   35,70 ± 4,25 32,82 – 38,56     

TEJ 3   33,88 ± 2,75 32,03 – 35,73     

FC LV1  
(bpm) 

TEJ 1   170 ± 12 161 – 177   

5% 5,12 3% 14,22 9% 
0,010* 
(0,724) 

  

0,808 0,467 – 0,944 0,001* TEJ 2   164 ± 11 156 – 171     

TEJ 3   159 ± 11 152 – 166     

PSE LV1NP 

TEJ 1   5 (2)  3 – 5   

35% 1,06 30% 2,95 82% 
0,182 

(0,344) 

  

0,614 –0,070 – 0,887 0,003* TEJ 2   3 (1)  2 – 3     

TEJ 3   3 (1)  2 – 4     

Tempo LV1  
(s) 

TEJ 1   289,09 ± 97,30 223,71 – 354,46   

28% 85,4 35% 236,73 99% 
0,076 

(0,542) 

  

0,000 –0,599 – 0,599 0,747 TEJ 2   234,54 ± 84,42 177,82 – 291,26     

TEJ 3   203,63 ± 51,23 169,21 – 238,05     

Estágio LV1 

TEJ 1   4 ± 1  3 – 4   

26% 0,92 28% 2,57 79% 
0,146 

(0,524) 

  

0,352 –0,798 – 0,810 0,196 TEJ 2   3 ± 1  2 – 4     

TEJ 3   3 ± 1  2 – 3     

*Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; LV1 – Limiar Ventilatório 1;   O2 – Consum de Oxigênio; FC – Frequência cardíaca; PSE – 

Percepção Subjetiva de Esforço; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse; IC 95% - 

Intervalo de confiança de 95%;, TE – Tamanho do Efeito. 
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Tabela 12. Reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias no Limiar Ventilatório 1 visita a visita (n=11). 

  Visitas 
  Comparações e Erro Típico   Confiabilidade 

  CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p   α IC 95% p 

   2 LV1  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 - TEJ 2   0,06 1,90 5% 5,29 15% 0,541   0,734 0,011 – 0,928 0,024* 

TEJ 2 - TEJ 3   0,05 1,84 5% 5,11 15% 0,228   0,740 0,034 – 0,930 0,022* 

TEJ 1 - TEJ 3   0,08 2,22 6% 6,16 17% 0,022*   0,549 –0,676 – 0,879 0,113 

                            

FC LV1  
(bpm) 

TEJ 1 - TEJ 2   0,05 8,22 5% 22,79 14% 0,550   0,495 –0,876 – 0,864  0,148 

TEJ 2 - TEJ 3   0,03 3,92 2% 10,89 7% 0,168   0,873 0,527 – 0,966 0,002* 

TEJ 1 - TEJ 3   0,05 5,43 3% 15,06 9% 0,010*   0,800 0,256 – 0,946 0,009* 

                            

PSE LV1NP 

TEJ 1 - TEJ 2   0,34 1,61 43% 4,47 118% 0,138   0,240 –1,826 – 0,795 0,336 

TEJ 2 - TEJ 3   0,25 0,58 19% 1,63 58% 1,000   0,821 0,366 – 0,952 0,006* 

TEJ 1 - TEJ 3   0,32 1,29 33% 1,29 92% 0,184   0,588 –0,824 – 0,861 0,157 

                            

Tempo LV1  
(s) 

TEJ 1 - TEJ 2   1,23 93,17 36% 258,28 99% 0,785   0,000 –0,599 - 0,599 0,943 

TEJ 2 - TEJ 3   1,25 82,00 37% 227,31 104% 0,315   0,796 0,241 – 0,945 0,010* 

TEJ 1 - TEJ 3   1,37 87,58 36% 242,78 99% 0,139   0,000 –0,599 – 0,599 0,948 

                            

Estágio LV1 

TEJ 1 - TEJ 2   0,26 1,19 34% 3,32 95% 1,000   0,041 –0,573 – 0,625 0,386 

TEJ 2 - TEJ 3   0,20 0,56 19% 1,57 52% 0,529   0,781 0,185 – 0,941 0,012* 

TEJ 1 - TEJ 3   0,23 0,98 30% 2,73 83% 0,129   0,000 –0,599 – 0,599 0,808 

*Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; LV1 – Limiar Ventilatório 1;   O2 – Consum de Oxigênio; FC – Frequência cardíaca; PSE – 

Percepção Subjetiva de Esforço; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse; IC 95% - 

Intervalo de confiança de 95%. 
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As tabelas 13 e 14 apresentam os resultados das comparações e da 

confiabilidade das variáveis cardiorrespiratórias no limiar ventilatório 2, obtidas 

nos retestes do TEJ (TEJ 1, TEJ 2 e TEJ 3). Foram encontradas diferenças 

significativas apenas para o   O2 (TEJ 1: 41,69 ± 3,65 ml.kg-1.min-1 / TEJ 3: 38,24 

± 2,94 ml.kg-1.min-1; p = 0,032) (Tabela 13). 

A confiabilidade das medidas do   O2 no LV2 entre os três TEJ foi 

moderada (CCI = 0,737, p = 0,005 – Moderada), e entre o TEJ 1 e o TEJ 2 

(CCI = 0,688, p = 0,0040 – Moderada), TEJ 2 e o TEJ 3 (CCI = 0,680, p = 0,043 

– Moderada) e entre o TEJ 1 e o TEJ 3 (CCI = 0,562, p = 0,104 – Moderada). 

Para a FC no LV2, a confiabilidade foi boa entre os três TEJ (CCI = 0,877, p = 

0,000 - Boa), bem como visita a visita (TEJ1-TEJ2 CCI = 0,877, p = 0,001 - Boa 

/ TEJ 2-TEJ3 CCI = 0,883, p = 0,001 – Boa). Apenas entre o TEJ 1 e o TEJ 3, o 

valor de CCI foi considerado moderado (Tabela 14). 

A PSE no LV2 também foi considerada moderada entrês os testes (CCI 

= 0,822, p = 0,001 – Moderada) (Tabela 13). Quando observado visita a visita, 

a confiabilidade foi excelente entre o TEJ 1 e o TEJ 2 (CCI = 0,951, p = 0,00 – 

Excelente) e moderada entre os TEJ 2 e TEJ 3 (CCI = 0,743, p = 0,021 – 

Moderada) e entre o TEJ 1 e o TEJ 3 (CCI = 0,605, p = 0,079 – Moderada) 

(Tabela 14). A confiabilidade entre os Estágios foi moderada entre os três 

testes (CCI = 0,711, p = 0,009 – Moderada) (Tabela 13) e visita a visita apenas 

entre o TEJ 1 e o TEJ 3 (CCI = 0,784, p = 0,012 – Moderada) (Tabela 14). 

Por fim, apenas o Tempo do LV2 não obteve confiabilidade satisfatória. 

De forma geral, as principais variáveis cardiorrespiratórias no LV2, identificado 

pelo TEJ, são confiáveis e  reprodutíveis.   
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Tabela 13. Reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias no Limiar Ventilatório 2 nos Testes Específicos de Judô (n=11). 

  
Teste 

  Descrição   Comparações e Erro Típico   Confiabilidade 

       σ IC 95%   CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p (TE)   α IC 95% p 

   2 LV2  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1   41,69 ± 3,65 39,24 – 44,13   

7% 1,90 5% 5,28 13% 
0,016* 
(0,495) 

  

0,737 0,269 – 0,923 0,005* TEJ 2   39,53 ± 3,94 36,89 – 42,19     

TEJ 3   38,24 ± 2,94 36,26 – 40,22     

FC LV2  
(bpm) 

TEJ 1   185 ± 9 179 – 190   

3% 3,32 2% 9,23 5% 
0,053 

(0,311) 

  

0,877 0,659 - 0,964 <0,001* TEJ 2   182 ± 9 175 – 187     

TEJ 3   179 ± 11 172 – 186     

PSE LV2NP 

TEJ 1   7 (2)  5 – 8   

15% 0,76 11% 2,13 31% 
0,353 

(0,524) 

  

0,822 0,506 – 0,948 0,001* TEJ 2   7 (2)  5 – 7     

TEJ 3   7 (2)  5 – 8     

Tempo LV2  
(s) 

TEJ 1   490,91 ± 45,92 460,05 – 521,76   

8% 42,69 9% 118,34 28% 
0,559 

(0,088) 

  

0,308 –0,920 – 0,797  0,232 TEJ 2   485,85 ± 50,67 451,41 – 519,49     

TEJ 3   469,09 ± 58,90 429,52 – 508,65     

Estágio LV2 

TEJ 1   8 ± 1  6 – 8   

10% 0,59 8% 1,63 22% 
0,411 

(0,191) 

  

0,711 0,199 – 0,916 0,009* TEJ 2   7 ± 1  6 – 8     

TEJ 3   7 ± 1  6 – 8     

*Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; LV2 – Limiar Ventilatório 2;   O2 – Consum de Oxigênio; FC – Frequência cardíaca; PSE – 

Percepção Subjetiva de Esforço; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95% - 

Intervalo de confiança de 95%; TE – Tamanho do Efeito. 
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Tabela 14. Reprodutibilidade das variáveis cardiorrespiratórias no Limiar Ventilatório 2 visita a visita (n=11). 

 

Visitas 
 

Comparações e Erro Típico 
 

Confiabilidade 

  CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p   α IC 95% p 

   2 LV2  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 - TEJ 2   6% 2,15 5% 5,98 15% 0,252   0,688 –0,161 – 0,916 0,040* 

TEJ 2 - TEJ 3   5% 1,95 5% 5,42 14% 0,713   0,680 –0,189 – 0,914 0,043* 

TEJ 1 - TEJ 3   8% 2,43 6% 6,76 17% 0,032*   0,562 –0,627 – 0,882 0,104 

                            

FC LV2  
(bpm) 

TEJ 1 - TEJ 2   2% 3,10 2% 8,62 5% 0,287   0,877 0,543 – 0,967 0,001* 

TEJ 2 - TEJ 3   2% 3,31 2% 9,19 5% 0,692   0,883 0,565 – 0,968 0,001* 

TEJ 1 - TEJ 3   3% 5,33 3% 14,78 8% 0,197   0,709 –0,083 – 0,968  0,032* 

                            

PSE LV2NP 

TEJ 1 - TEJ 2   7% 0,34 5% 0,96 14% 0,032   0,951 0,818 – 0,987 <0,001* 

TEJ 2 - TEJ 3   15% 0,97 15% 2,71 40% 1,000   0,743 0,046 – 0,931 0,021* 

TEJ 1 - TEJ 3   18% 1,23 18% 3,42 49% 1,000   0,605 –0,466 – 0,894 0,079 

                            

Tempo LV2 
 (s) 

TEJ 1 - TEJ 2   9% 38,80 8% 107,57 22% 1,000   0,326 –1,507 – 0,819 0,272 

TEJ 2 - TEJ 3   7% 33,52 7% 93,09 20% 1,000   0,617 –0,425 – 0,897 0,073 

TEJ 1 - TEJ 3   9% 52,73 11% 146,17 30% 1,000   0,000 –0,599 – 0,599 0,794 

                            

Estágio LV2 

TEJ 1 - TEJ 2   10% 0,85 11% 2,36 31% 1,000   0,292 –1,632 – 0,810 0,298 

TEJ 2 - TEJ 3   10% 0,64 9% 1,77 24% 1,000   0,626 –0,391 – 0,899  0,068 

TEJ 1 - TEJ 3   10% 0,57 8% 1,57 21% 0,529   0,784 0,197 – 0,942 0,012* 

*Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; LV2 – Limiar Ventilatório 2;   O2 – Consum de Oxigênio; FC – Frequência cardíaca; PSE – 

Percepção Subjetiva de Esforço; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95%. 
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A tabela 15 apresenta os resultados das comparações e da 

confiabilidade entre as variáveis cardiorrespiratórias nos TEJ 1, 2 e 3 em 

relação às obtidas em suas respectivas Fases de Verificação (TEJ1-TEJ1-FV, 

TEJ2-TEJ2-FV e TEJ3-TEJ3-FV). Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os três TEJ e suas respectivas Fases de Verificação para o 

  O2PICO e para a FCPICO. Para o [LA-]PICO foram encontradas diferenças 

significativas apenas entre o TEJ 2 e a TEJ2-FV (TEJ 2: 6,7 ± 1,8 m.mol-1 / 

TEJ2-FV: 8,3 ± 2,2 m.mol-1; p = 0,038)  (Tabela 15). 

Os valores de CCI foram considerados excelentes (α > 0 90) para o 

  O2PICO entre os três testes específicos e suas respectivas Fases de 

Verificação. Da mesma forma, FCPICO, obteve valores de CCI excelentes para o 

TEJ 1 e TEJ1-FV e TEJ 3 e TEJ3-FV. Para o TEJ2 e TEJ2-FV, a confiabilidade 

foi considerada boa. Para o [LA-]PICO  a confia ilidade foi excelente (α > 0 90) 

para o TEJ 1 e TEJ1-FV e TEJ 3 e TEJ3-FV, por fim para o TEJ2 e a TEJ2-FV 

a confia ilidade foi considerada  oa (α = 0  5-0,90). 

As tabelas 16 e 17 apresentam os resultados das comparações e da 

confiabilidade entre as variáveis cardiorrespiratórias obtidas nas TEJ 1-FV, TEJ 

2-FV e TEJ 3-FV e visita a visita. Não foram encontradas diferenças 

significativas para nenhuma das variáveis. A confiabilidade das medidas do 

  O2, FC e [LA-] entre as três fases de verificação foram boas (Tabela 16). Os 

valores de CCI também alcançaram níveis satisfatórios entre a TEJ1-FV e 

TEJ2-FV para as três variáveis, porém, para a Duração, só foi observada boa 

confiabilidade entre a TEJ2-FV e TEJ3-FV. 
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Tabela 15. Comparação do   O2, FC e [LA-] entre os Retestes do TEJ e as Fases de Verificação (n = 11). 

    Descrição     Comparações e Erro Típico   Confiabilidade 

    σ   DP  IC95%   CV EPM (%) MMD (%) p    α  IC 95% p 

  O2PICO  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 43,91 ± 4,65 40,79 - 47,04   
1% 1,1 3% 3,1 7% 1.000 

  
0,946 0,798 - 0,985 <0,001* 

TEJ 1 - FV 43,06 ± 5,16 39,59 - 46,53     

TEJ 2 43,1 ± 3,86 40,51 - 45,70   
1% 1,1 2% 3 7% 1.000 

  
0,925 0,721 - 0,980 <0,001* 

TEJ 2 - FV 42,8 ± 4,09 40,05 - 45,56     

TEJ 3 42,46 ± 3,75 39,94 - 44,98   
4% 1,2 3% 3,2 8% 0,134 

  
0,933 0,753 - 0,982 <0,001* 

TEJ 3 - FV 40,31 ± 5,1 36,88 - 43,74     

FCPICO 

(bpm)  

TEJ 1 189 ± 8 185 - 195   
1% 1,7 1% 4,7 2% 1.000 

  
0,946 0,798 - 0,985 <0,001* 

TEJ 1 - FV 189 ± 7 181 - 190     

TEJ 2 186 ± 6 182 - 191   
1% 2,7 1% 7,4 4% 1.000 

  
0,838 0,399 - 0,956 0,004* 

TEJ 2 - FV 186 ± 7 181 - 190     

TEJ 3 186 ± 9 180 - 193   
1% 2,2 1% 6,2 3% 1.000 

  
0,948 0,805 - 0,986 <0,001* 

TEJ 3 - FV 185 ± 10 177 - 192     

[LA-]PICO 

(m.mol-1)  

TEJ 1 7,7 ± 2 6,2 - 9,1   
1% 0,6 7% 1,7 20% 0,179 

  
0,934 0,754 - 0,982 <0,001* 

TEJ 1 - FV 8,7 ± 2,5 7,0 - 10,5     

TEJ 2 6,7 ± 1,8 5,5 - 8,0   
2% 0,8 10% 2,1 28% 0,038 

  
0,877 0,541 - 0,967 0,001* 

TEJ 2 - FV 8,3 ± 2,2 6,9 - 9,8     

TEJ 3 6,4 ± 2,1 4,9 - 7,8   
1% 0,7 10% 1,9 27% 0,380 

  
0,929 0,737 - 0,981 <0,001* 

TEJ 3 - FV 7,4 ± 2,8 5,5 - 9,3     

* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; FV – Fase de Verificação;   O2PICO – Consumo de Oxigênio de Pico; FCPICO – Frequência 

Cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico; CV – Coeficiente de Variação; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – 

Coeficiente de Correlação Intralcasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 16. Reprodutibilidade das Fases de Verificação dos Testes Específicos de Judô (n=11). 

    Descrição   Comparações e Erro Típico   Confiabilidade 

    σ   DP  IC 95%   CV EPM (%) MMD (%) p (TE)   α  IC 95% p 

  O2PICO  
(ml.kg-1.min-1) 

  

TEJ 1-FV 43,06 ± 5,16 39,59 - 46,53   

7% 1,70 4% 4,72 11% 
0,050 

(0,268) 

  

0,876 0,656 - 0,964 <0,001 TEJ 2-FV 42,80 ± 4,09 40,05 - 45,56     

TEJ 3-FV 40,31 ± 5,10 36,88 - 43,74     

  

FCPICO  
(bpm) 

  

TEJ 1-FV 189 ± 7 181 - 190   

2% 3,72 2% 9,07 5% 
0,101 

(0,205) 

  

0,849 0,582 - 0,956 <0,001 TEJ 2-FV 186 ± 7 181 - 190     

TEJ 3-FV 185 ± 10 177 - 192     

  

[LA-]PICO  
(m.mol-1) 

  

TEJ 1-FV 8,7 ± 2,5 7,0 - 10,5   

17% 0,79 10% 2,19 27% 
0,602 

(0,243) 

  

0,903 0,730 - 0,972 <0,001 TEJ 2-FV 8,3 ± 2,2 6,9 - 9,8     

TEJ 3-FV 7,4 ± 2,8 5,5 - 9,3     

  

Duração  
(s) 

  

TEJ 1-FV 103,64 ± 34,43 80,50 - 126,76   

24% 24,42 62% 76,01 71% 
0,468 

(0,073) 

  

0,610 –0,802 - 0,886 0,035 TEJ 2-FV 90,91 ± 27,37 72,52 - 109,29     

TEJ 3-FV 103,64 ± 38,80 77,57 - 129,70     

* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; FV – Fase de Verificação;   O2PICO – Consumo de Oxigênio de Pico; FCPICO – Frequência 

Cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação 

Intraclasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%; TE – Tamanho do Efeito. 
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Tabela 17. Reprodutibilidade das Fases de Verificação dos Testes Específicos de Judô visita a visita (n=11). 

  
Visitas 

  Comparações e Erro Típico   Confiabilidade 

  CV EPM EPM (%) MMD MMD (%) p   α IC 95% p 

  

   2PICO  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ1-FV - TEJ2-FV   4% 1,80 4% 5,00 12% 1,000   0,843 0,417 - 0,958 0,004 

TEJ2-FV - TEJ3-FV   5% 1,83 4% 5,10 12% 0,102   0,847 0,432 - 0,959 0,003 

TEJ1-FV - TEJ3-FV   8% 2,38 6% 6,62 16% 0,177   0,790 0,220 - 0,944 0,011 

  

FCPICO  
(bpm) 

TEJ1-FV - TEJ2-FV   2% 2,97 2% 8,25 4% 0,187   0,831 0,373 - 0,955 0,005 

TEJ2-FV - TEJ3-FV   1% 3,07 2% 8,52 5% 1,000   0,877 0,543 - 0,967 0,001 

TEJ1-FV - TEJ3-FV   3% 5,35 3% 14,85 8% 0,372   0,658 –0,272 - 0,908 0,053 

  

[LA-]PICO  
(m.mol-1) 

TEJ1-FV - TEJ2-FV   14% 1,06 12% 2,95 34% 1,000   0,796 0,242 - 0,945 0,010 

TEJ2-FV - TEJ3-FV   14% 0,77 10% 2,15 27% 0,192   0,906 0,651 - 0,975 <0,001 

TEJ1-FV - TEJ3-FV   17% 0,99 12% 2,76 34% 1,000   0,867 0,507 - 0,964 0,002 

  

Duração  
(s) 

TEJ1-FV - TEJ2-FV   20% 18,10 19% 50,17 52% 0,623   0,660 –0,264 - 0,909 0,052 

TEJ2-FV - TEJ3-FV   15% 17,61 18% 48,82 50% 0,623   0,722 –0,035 - 0,925 0,028 

TEJ1-FV - TEJ3-FV   27% 34,09 33% 94,50 91% 1,000   0,093 –2,372 - 0,756 0,440 

* Diferença significati a (p ≤ 0 05) 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; FV – Fase de Verificação;   O2PICO – Consumo de Oxigênio de Pico; FCPICO – Frequência 

Cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico; EPM – Erro Padrão da Medida; MMD – Mínima Mudança Detectável, CCI – Coeficiente de Correlação 

Intraclasse, IC 95% - Intervalo de confiança de 95%. 
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O gráfico 15 apresenta a frequência em que os critérios para os testes 

serem considerados como máximos foram atingidos nos retestes do TEJ (TEJ 

1, TEJ e TEJ 3). No grupo R-TEJ foram realizados o total de 33 testes (TEJ 1 = 

11 / TEJ 2 = 11 / TEJ 3 = 11). No TEJ 1, a ocorrência dos critérios foi máxima 

para os critérios de PSE (11; 100%), R (11; 100%), o critério específico de 

entradas de queda (11; 100%).   criterio da F  ≥ 90% da m xima predita te e 

alta frequência (10; 91%). O critério referente ao platô de   O2 (2; 18%) foi o 

menos frequente.  

Para o TEJ 2, apenas o critério específico e a FC  foram atingidos em 

sua totalidade (11; 100%). Os critérios de PSE (9; 81%) e R (9; 81%) 

permaneceram com alta frequência, seguidos pelo   O2 (2; 18%). Por fim, para 

o TEJ 3, os critérios de PSE (11; 100%) e de Quedas (11; 100%) foram 

observados em todos os sujeitos, seguido pelo R (10; 90%), FC (9; 82%) e   O2 

(1; 9%). Entre os critérios comuns a todos os testes, observa-se que o critério 

do platô de   O2 possui menor frequência. Os critérios de PSE (Borg 10) e R > 

     F  ≥ 90% da m xima predita e o critério espec fico para o   J (EQ) 

possuem maior frequência.  
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Gráfico 15. Frequência dos Critérios para Testes Máximos nos TEJ 1, 2 e 3 

(n=11). 

Quedas – Falha na execução da técnica de modo a não conseguir suspender o parceiro até a 

altura estabelecida; TE – Total de Entradas; R – Razão de Troca Gasosa > 1,1;   O2 – 

 resença do plat  de    2 (    2 em duas taxas de trabalho consecutivas <2,1 ml.kg
-1

.min
-1

, 

FC – F  ≥ 90% da F MÁX predita (220-idade) ou verificação da presença de um platô de FC; 

PSE – Percepção Subjetiva de Esforço no valor máxima Borg-10. 

 

O gráfico 16 apresenta a concordância entre as variáveis:   O2, FC e 

[LA-] de pico entre os TEJ 1, 2 e 3. Os painéis A-C apresentam os limites de 

concordância do   O2PICO entre o TEJ 1 e TEJ 2, TEJ 2 e TEJ 3 e TE 1 e TEJ 3, 

respectivamente. Os painéis D-F apresentam os limites de concordância da 

FCPICO entre o TEJ 1 e TEJ 2, TEJ 2 e TEJ 3 e TE 1 e TEJ 3. Por fim, os painés 

G-I apresentam os limites de concordância da [LA-]PICO entre o TEJ 1 e TEJ 2, 

TEJ 2 e TEJ 3 e TE 1 e TEJ 3. A tabela 18 apresentam os valores de viés, 

desvio padrão e IC 95% obtidos entre os testes. Não foi observado viés 

sistemático na concordância das medidas entre os TEJ 1, 2 e 3. Todas as 

mensurações foram distribuídas dentro dos limites aceitáveis de variação, 

indicando que os testes testes tendem a produzir resultados semelhantes. 
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Gráfico 16. Limites de concordância do   O2PICO, FCPICO e LAPICO entre os TEJ 

1, 2 e 3 (n=11). 

A-C -   O2PICO TEJ 1 – TEJ 2; TEJ 2 – TEJ 3; TEJ 1 – TEJ 3; D-F - FCPICO TEJ 1 – TEJ 2; TEJ 2 

– TEJ 3; G-I LAPICO TEJ 1 – TEJ 2; TEJ 2 – TEJ 3; 

TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3;   O2PICO – Consumo de Oxigênio 

de Pico; FCPICO – Frequência cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico 
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Tabela 18. Viés, Desvio Padrão e Intervalo de Confiança 95% do   O2PICO, 

FCPICO e LAPICO entre os TEJ 1, 2 e 3 (n=11). 

    Bland-Altman 

    Viés ± DP  IC 95% 

  

  O2PICO  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 0,809 ± 3,385 -5,826 - 7,444 

TEJ 2 0,618 ± 2,903 -5,071 - 6,307 

TEJ 3 1,427 ± 4,441 -7,728 - 10,13 

  

  

FCPICO 
 (bpm) 

TEJ 1 3,727 ± 5,515 -7,083 - 14,54 

TEJ 2 -0,090 ± 5,029 -9,948 - 9,766 

TEJ 3 3,636 ± 5,372 -6,892 - 14,46 

  

  

[LA-]PICO  
(mmol.L-1) 

TEJ 1 0,936 ± 1,923 -2,833 - 4,706 

TEJ 2 0,336 ± 2,277 -4,126 - 4,798 

TEJ 3 1,273 ± 2,070 -2,784 - 5,330 

  
TEJ 1, 2 e 3 – Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3;   O2pico – Consumo de Oxigênio de 

Pico; FCPICO – Frequência Cardíaca de Pico; LAPICO – Lactatemia de Pico; IC 95% - Intervalo de 

confiança de 95% 

 

O gráfico 17 apresenta a concordância entre as variáveis:   O2 e FC nos 

Limiares Ventilatórios 1 e 2 nos TEJ 1, 2 e 3. Os painéis A-C apresentam os 

limites de concordância do   O2 no LV1 entre o TEJ 1 e TEJ 2, TEJ 2 e TEJ 3 e 

TE 1 e TEJ 3, respectivamente. Os painéis D-F apresentam os limites de 

concordância da   O2 no LV2. Os painés G-I apresentam os limites de 

concordância da FC no LV1 entre o TEJ 1 e TEJ 2, TEJ 2 e TEJ 3 e TE 1 e TEJ 

3, e os painés J-L apresentam os limites de concordância da FC no LV2. 

A tabela 19 apresentam os valores de viés, desvio padrão e IC 95% 

obtidos entre os testes. Não foi observado viés sistemático na concordância 

das medidas entre os TEJ 1, 2 e 3. Todas as mensurações foram distribuídas 

dentro dos limites aceitáveis de variação, indicando que os testes testes 

tendem a produzir resultados semelhantes. 
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Gráfico 17. Limites de concordância do   O2 e FC nos LV1 e LV2 entre os TEJ 

1, 2 e 3 (n=11). 

A-C -   O2 LV1 TEJ 1 – TEJ 2; TEJ 2 – TEJ 3; TEJ 1 – TEJ 3; D-F -   O2 LV2 TEJ 1 – TEJ 2; 

TEJ 2 – TEJ 3; G-I FC LV1 TEJ 1 – TEJ 2; TEJ 2 – TEJ 3; J-L FC LV2 TEJ 1 – TEJ 2; TEJ 2 – 

TEJ 3; 

TEJ 1, 2 e 3– Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; LV 1 e 2 – Limiares Ventilatórios 1 

e 2;    O2 – Consumo de Oxigênio; FC – Frequência Cardíaca 

 

Tabela 19. Viés, Desvio Padrão e Intervalo de Confiança 95% do   O2 e FC nos 

LV1 e LV2 entre os TEJ 1, 2 e 3 (n=11). 

    Bland-Altman 

    Viés ± DP  IC 95% 

  

  O2 LV1  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 1,482 ± 3,413 -5,209 - 8,172 

TEJ 2 1,809 ± 3,264 -4,588 - 8,206 

TEJ 3 3,291 ± 3,257 -3,092 - 9,674 

  

  

  O2 LV2  
(ml.kg-1.min-1) 

TEJ 1 5,727 ± 13,28 -20,31 - 31,76 

TEJ 2 4,818 ± 7,400 -9,686 - 19,32 

TEJ 3 10,55 ± 9,114 -7,319 - 28,41 

  

  

FC LV1  
(bpm) 

TEJ 1 2,145 ± 3,708 -5,123 - 9,414 

TEJ 2 1,300 ± 3,433 -5,428 - 8,028 

TEJ 3 3,445 ± 3,660 -3,728 - 10,62 

    

  

FC LV2  
(bpm) 

TEJ 1 3,273 ± 5,901 -8,293 - 14,84 

TEJ 2 2,455 ± 6,378 -10,05 - 14,95 

TEJ 3 5,727 ± 9,188 -12,28 - 23,74 

  
TEJ 1, 2 e 3– Teste de Esforço Específico do Judô 1, 2 e 3; LV 1 e 2 – Limiar Ventilatório 1 e 2; 

  O2 – Consumo de Oxigênio; FC – Frequência cardíaca; IC 95% - Intervalo de confiança de 

95% 
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DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo desenvolver um teste 

cardiopulmonar específico para avaliação de variáveis cardiorrespiratórias 

potência aeróbia de atletas de judô (TEJ) e verificar a validade e 

reprodutibilidade das medidas obtidas. Nesse sentido, o procedimento 

desenvolvido foi comparado com o procedimento padrão ouro (TCPE) para 

testar a confiabilidade e foram conduzidos retestes para verificação da 

reprodutibilidade. Os resultados encontrados permitem corroborar as hipóteses 

de que o TEJ é um método válido e reprodutível para as principais variáveis 

cardiorrespiratórias de pico (  O2, FC, [LA-] e PSE) e nos limiares ventilatórios 1 

e 2 (  O2, FC e PSE). 

  O incremento de carga do TEJ, definido pela redução do intervalo de 

tempo entre as entradas de queda, permitiu obter valores de pico de   O2 e FC 

próximos aos observados em testes cardiopulmonares em ergômetros 

tradicionais (cicloergômetro e esteira) na literatura em geral (Franchini et al., 

1999; Borkowsky, Faff e Starczewska-Czapowska, 2001; Franchini et al., 

2005), bem como também permitiu a identificação dos limiares ventilatórios 

(Myers et al., 1992; Smith et al., 1996). Os valores das variáveis de pico do TEJ 

tenderam a ser semelhantes aos observados no TCPE, com diferenças 

significativas apenas para o [LA-]PICO, o que sugere que o teste específico é 

semelhante ao padrão ouro para avaliação da potência aeróbia.  

Os resultados obtidos no estudo de validação corroboram as hipóteses 

de diferenças entre as variáveis cardiorrespiratórias obtidas no TCPE e no TEJ. 

As principais diferenças encontram-se nas zonas de transição fisiológica, 

principalmente no limiar ventilatório 1, para o   O2 e a FC. No limiar ventilatório 

2, as diferenças encontradas foram significativas apenas para a PSE e o 

Estágio. Os valores de CCI para as principais variáveis de pico ficaram entre 

0,80 e 0,90 (bom e excelente), o que sugere uma boa confiabilidade das 

medidas. Para as variáveis nos LV1 e 2, a confiabilidade foi boa à moderada 

(CCI = 0,60 e 0,80). Dessa forma, os resultados sugerem que o TEJ apresenta-

se como um método confiável e acurado para avaliação da potência aeróbia e 

determinação de limiares ventilatórios para atletas de judô. 
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 Em relação às comparações das variáveis obtidas nas Fases de 

Verificação, foram encontradas diferenças significativas para o   O2PICO e [LA-

]PICO no TEJ. Dessa forma, os resultados sugerem que os valores encontrados 

no TEJ podem ser considerados máximos, uma vez que a progressão utilizada 

no teste específico parece ter proporcionado de maneira adequada a 

identificação do   O2PICO nessa população de atletas (McGawley, 2017; Murias 

et al., 2018).  

A [LA-] tendeu a ser mais acentuada na Fase de Verificação, 

evidenciando maior contribuição do componente anaeróbio do que durante a 

execução do TEJ. Nesse sentido, a confiabilidade para as variáveis 

mensuradas foi considerada excelente entre o TEJ e a TEJ-FV, semelhante ao 

observado no TCPE. Tais resultados corroboram a hipótese da confiabilidade e 

acurácia do teste especifico. Por fim, o TEJ mostrou-se um método capaz de 

proporcionar um comportamento mais próximo da linha de identidade nas 

relações do   O2/FC e do   O2/FCR, quando comparado ao TCPE. 

 No estudo de reprodutibilidade, os resutados corroboraram a hipótese de 

que as principais variáveis cardiorrespiratórias obtidas no TEJ são confiáveis e 

reprodutíveis. As principais diferenças entre os TEJ estão no limiar ventilatório 

1, para o   O2 e a FC, apenas entre o TEJ 1 e o TEJ 3, com valores mais 

acentuados no TEJ 1. No limiar ventilatório 2, a única diferença encontrada foi 

para   O2, seguindo a mesma diferença do LV1. Para as variáveis de pico, não 

foram encontradas diferenças significativas. 

Os valores de CCI para as principais variáveis de pico ficaram entre 0,80 

e 0,90 (bom e excelente). Para as variáveis no limiar ventilatório 1, a 

confiabilidade foi boa à moderada para o   O2 e a FC. Da mesma forma, no 

limiar ventilatório 2 o   O2, FC, PSE e Estágio obtiveram boa confiabilidade. 

Portanto, os resultados sugerem que o TEJ apresenta-se como um método 

confiável e reprodutível para avaliação da potência aeróbia de atletas de judô e 

determinação das zonas de transição fisiológica. 

Em relação às comparações das variáveis obtidas nas Fases de 

Verificação, não foram encontradas diferenças significativas para o   O2PICO e a 

FCPICO, o que sugere que todos os testes, de fato foram máximos. Para o [LA-

]PICO,  foram encontradas diferenças significativas apenas entre o TEJ 2 e a 

TEJ-FV2. Nesse sentido, a confiabilidade para as três variáveis mensuradas foi 
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excelente entre os três TEJ e suas Fases de Verificação. Tais resultados 

corroboram a hipótese da confiabilidade e acurácia do teste especifico. Além 

disso, pode-se observar pela ocorrência dos critérios para testes máximos 

(PSE, R, FC e o critério específico) que a frequência da maior parte deles foi 

alta. Os resultados do estudo de reprodutibilidade corroboram a hipótese de 

que o TEJ é um método confiável e reprodutível para as principais variáveis 

cardiorrespiratórias de pico e nos limiares ventilatórios 1 e 2. 

Portanto, para facilitar o diálogo dos resultados obtidos no presente 

estudo com a literatura científica, o tópico de discussão foi dividido em sub-

tópicos com o objetivo de possibilitar: 1) o entendimento do estado da arte atual 

referente ao desenvolvimento de testes específicos para atletas de judô, tendo 

em vista a importância do princípio da especificidade para avaliação da 

potência aeróbia; 2) aprofundamento sobre os testes específicos para 

avaliação da potência aeróbia no judô, considerando os diferentes controles 

metodológicos e tratamentos estatísticos utilizados em seus estudos de 

validação e reprodutibilidade; e 3) identificar os avanços realizados pelo 

presente estudo em relação ao controle metodológico nos estudos de validação 

e reprodutibilidade do TEJ. 

 

Especificidade na Avaliação da Potência Aeróbia no Judô 

 

 A literatura aponta a importância da avaliação da aptidão aeróbia  

visando a melhora no desempenho esportivo (Basset e Howley, 2000), uma 

vez que o desenvolvimento da mesma está relacionada: à melhor recuperação 

entre exercícios intermitentes de alta intensidade, manutenção da intensidade 

por mais tempo, retardar o aparecimento de metabólicos associados à fadiga, 

maior eficiência na remoção de lactato e regeneração da creatinafosfato 

(Balsom, Ekblom, Sjödin, 1994; Tomlin e Wenger, 2001, Bonato et al., 2015.  

Em modalidades como o judô, cujas principais ações são as diferentes 

técnicas de projeção (quadril, perna e mão) somadas às técnicas de solo 

(imobilizações, chaves e estrangulamentos), o metabolismo anaeróbio parece 

ser um fator determinante para o desempenho (Garbouj et al., 2016). Porém, 

diversos estudos tem apontado a importância da aptidão aeróbia para o 

desempenho competitivo no judô (Franchini et al., 1999; Franchini et al., 2011a; 
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Franchini et al., 2015), de modo que são mais frequentes estudos referentes a 

investigação da demanda fisiológica do combate (Julio et al., 2017) e nos 

diferentes métodos de treinamento (Franchini et al., 2014, Franchini et al., 

2015; Franchini et al., 2016) 

 Nesse sentido, o método mais utilizado para avaliação da potência 

aeróbia em atletas de esporte de combate tem sido o Teste Cardiopulmonar de 

Exercício em cicloergômetros ou esteiras rolantes (Redwood et al., 1971; 

Whipp et al., 1981; Myers et al., 1991), tendo como principal variável o   O2MÁX, 

para representação da potência aeróbia (Saltin e Astrand, 1967; Basset e 

Howley, 2000). Para determinação do   O2MÁX e também das zonas de 

transição metabólicas, representadas pelos limiares ventilatórios 1 e 2, a 

literatura aponta que o protocolo de rampa individualizado é o padrão ouro, 

uma vez que o mesmo apresenta maior linearidade das variáveis 

cardiorrespiratórias e melhor ajuste entre o consumo de oxigênio e a potência 

(Whipp et al., 1981; Myers et al., 1992).  

Entretanto, a tarefa motora realizada durante o teste é um fator 

determinante para real identificação do   O2MÁX e dos limiares ventilatórios. A 

literatura sugere que as diferenças nas variáveis cardiorrespiratórias  podem 

estar relacionadas ao volume de massa muscular envolvidas e as 

características específicas do gesto motor realizado (Stromme, Ingjer; Meen, 

1977; Kohrt et al., 1987). A especificade na avaliação já foi evidenciada na 

literatura em modalidades como remo (Yoshiga e Higuchi, 2002; Ingham et al., 

2013) e natação (Swaine, 1997; Zamparo e Swaine, 2012). Nos esportes de 

combate, testes específicos também foram desenvolvidos para o caratê 

(Nunan, 2006; Chaabene et al. 2012) e para o taekwondo (Araujo et al., 2017; 

Hausen et al., 2018), evidenciando diferentes respostas cardiorrespiratórias 

quando comparados aos testes convencionais.   

 Chabeene et al. (2018), em uma recente revisão sistemática, com o 

objetivo de expor a literatura científica referente à qualidade metodológica, 

validação e confiabilidade de testes específicos para diferentes esportes de 

combate, elencaram 15 estudos relativos a testes específicos para atletas de 

judô. Dentre esses testes destacam-se: o Special Judo Fitness Test (SJFT) 

(Franchini et al., 1998; Sterkowicz e Franchini, 2001; Franchini et al., 2005), 

Judo-Specific Test (JST) (Lidor et al., 2005), Lactate Minimum Intensities for 
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Judo (LMIJ) (Azevedo et al., 2007), Santos Test (Santos et al., 2010; Santos et 

al., 2011; Santos et al., 2012), Judo Grip Strength Test (JGST) (Franchini et al., 

2011b), Uchikomi Fitness Test (UFT) (Almansba et al., 2012), Judo Specific-

Incremental Test (JSIT) (Azevedo et al., 2014), Hikidashi Uchi-Komi Test (Del 

Vecchio et al., 2014), Uchikomi Shuttle Run Test (USRT) (Sogabe et al., 2015) 

e Randori Maximal Time to Exhaustion (RMTE) (Morales et al., 2016). 

 Dentre os quinze estudos levantados encontram-se dez proposições de 

testes específicos para avaliação de diferentes parâmetros relacionados à 

aptidão física de atletas de judô (capacidade e potência aeróbias e anaeróbias, 

força, resistência e habilidades específicas do judô), tendo alguns destes 

estudos de reprodutibilidade. Entre esses testes, apenas o SJFT, o Santos 

Test, o LMIJ, o RMTE e o JSIT tiveram como objetivo avaliar a potência 

aeróbia, através da mensuração do   O2, entre outras variáveis tais como: FC, 

[LA-], PSE, ponto de compensação respiratória (PCR), número de projeções e 

tempo. 

 

Testes Específicos para Avaliação da Potência Aeróbia no Judô 

 

 Apesar do número de testes específicos para avaliação de atletas de 

judô parecer satisfatório, existem muitas lacunas científicas em relação à 

mensuração das variáveis, suas interrelações e no que representam no 

desempenho no treinamento ou em competições oficiais (Detanico e Santos, 

2012). Dessa forma, uma análise crítica das estruturas dos testes, controle 

metodológico e procedimentos de análise dos dados, faz-se necessária, uma 

vez que a literatura aponta o princípio da especificidade como um fator 

importante para avaliação da potência aeróbia. Dos testes para avaliação da 

potência aeróbia, todos parecem apresentar um grau satisfatório em relação à 

especificidade das tarefas motoras, entretanto, a literatura sugere alguns 

apontamentos. 

O Special Judo Fitness Test (SJFT) foi desenvolvido para avaliar os 

desempenhos aeróbio e anaeróbio (Sterkowicz, 1995), sendo um dos testes 

mais utilizados na literatura para avaliação de atletas de judô (Detanico e 

Santos, 2012; Chaabene et al., 2018). Nesse teste, são utilizados dois ukes, 

posicionados separadamente a seis metros de distância, de modo que o tori 
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deve correr até eles para projetá-los com a técnica Ippon-Seoi-Nage. A 

estrutura do teste é constituída de três blocos: o primeiro com duração de 

quinze segundos, seguidos pelos outros dois com duração de trinta segundos, 

tendo intervalos de recuperação de dez segundos entre os blocos. Após um 

minuto de término do teste faz-se o registro da FC, colocando-a em uma 

equação juntamente com o somatório do número de projeções realizadas 

(Sterkowicz; Zuchowicz; Kubica, 1999).  

O SJFT é um procedimento bem consolidado na literatura de modo que 

existem estudos com valores normativos e com análise da demanda 

metabólica durante a execução do teste (Franchini et al., 2009; Franchini et al., 

2011). Em relação à validação, o SJFT foi comparado com o teste de Wingate 

e o teste de exercício em esteira rolante. No estudo foram encontradas 

correlações entre o índice do teste e o   O2MÁX (r = 0,73), tempo de corrida na 

esteira (r = 0,84) e com a velocidade do limiar anaerobio (r = 0,66). Também 

foram encontradas correlação negativa entre a FC1min com o tempo de corrida 

na esteira (r = -0,69) e com a distância da corrida (r = -0,69) e com o   O2MÁX (r 

= -0,63) (Franchini et al., 2009).  

Entretanto, o SJFT apresenta algumas limitações. Primeiramente, o 

número de projeções não pode ser fracionado, de modo que não há distinção 

entre o atleta que encerrou o teste logo após a realização da projeção e outro 

antes do início da projeção. Além do mais, como a equação utilizada para 

classificação considera apenas a FC e o número de projeções, os índices 

podem sofrer algumas alterações, visto que a FC sofre influência de diferentes 

fatores ambientais, tais como temperatura e umidade, o que torna necessário 

observar atentamente as condições do local para realização dos testes 

(Franchini et al., 1999; Achten e Jeukendrup; 2003; Detanico e Santos 2012). 

Outro fator importante a considerar é a predominância do recrutamento 

neuromuscular dos MMII, levando em conta o deslocamente realizado pelo tori 

para realizar as projeções nos ukes. Nesse sentido, é possível que o teste seja 

encerrado devido à fadiga periférica dos membros inferiores, fenômeno bem 

diferente do observado em combate ou outros métodos de treinamento, já que 

o judô é bem caracterizado pela elevada solicitação dos membros superiores. 

O Santos Test (ST), foi desenvolvido com o objetivo de determinar a 

zona de transição aeróbia-anaeróbia (Santos et al., 2010). O teste utiliza 
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apenas dois atletas (tori e o uke da mesma categoria de peso) e é constituído 

por uma fase ativa e uma fase de recuperação. A fase ativa é constituída por 

três séries, onde o tori executa sua técnica de preferência. Na primeira fase o 

atleta deve erguer seu oponente do solo, na segunda avança na execução 

promovendo o desequilíbrio do oponente por completo e, finalmente, na 

terceira escolhe se prefere levantar o uke ou projetá-lo. As séries têm duração 

de quarenta segundos. A primeira inicia com sete repetições, incrementando 

uma repetição a cada série até a exaustão. Se o atleta não conseguir erguer o 

uke ou completar as séries o teste será interrompido. A fase de recuperação, é 

constituída de movimentação, tanto do tori quanto do uke, com a pegada fixada 

durante quinze segundos. Essa configuração foi pensada de modo a tentar 

mimetizar a intermitência dos combates oficiais.  

 A validação do Santos Test foi feita através da comparação com um 

teste com estágios progressivo em esteira rolante. O tratamento estatístico 

desse estudo foi constituído apenas pelas comparações das variáveis 

avaliadas entre o o teste específico e o teste na esteira, de modo que não 

foram observadas diferenças significativas para o    O2MÁX (Santos et al., 2010). 

A especificidade desse teste é satisfatória quando se considera a distruibuição 

das tarefas motoras estabelecidas em sua configuração. Entretanto, uma vez 

que nos primeiros estágios o indivíduo pode escolher qualquer técnica de sua 

preferência, esse é um fator que pode afetar a cinética do   O2 e da FC. Da 

mesma forma que o SJFT, não há em seu desenho metodológico nenhum 

procedimento que vise controlar o trabalho mecânico durante o teste, o que 

pode afetar os valores de consumo de oxigênio.  

O Lactate Minimum Intensities for Judo (LMIJ), de Azevedo et al. (2007), 

foi desenvolvido para avaliação da aptidão física do judô, identificando a 

capacidade aeróbia através do lactato mínimo. O teste possui oito estágios, 

com duração de um minuto, utilizando execuções da técnica Ippon-Seoi-Nage. 

A intensidade é definida por um sinal sonoro em intervalos de tempo 

decrescentes de 8 até 1 segundos, para cada entrada. A validação foi feita 

através da comparação com uma adaptação do teste de lactato mínimo 

(Tegtbur, Busse e Braumann, 1993). No estudo não foram encontradas 

diferenças entre os valores da concentração de lactato (VLM: 3,87 ± 0,38 / 

UKLM: 4,17 ± 0,54 mmol·L-1) e frequência cardíaca (VLM:167 ± 2 / UKLM: 152 ± 7 
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bpm) entre os testes (Azevedo et al., 2007). Entretanto, cabe ressaltar que a 

determinação da fase estável do lactato não foi verificada com o padrão outro. 

Além disso, tanto o lactato mínimo quanto o limiar anaeróbio apresentam uma 

maior variabilidade, o que pode afetar a precisão da intensidade entre a 

produção e remoção de [LA-] (Beneke, Hütler, Leithäuser, 2000). 

O Randori Maximal Time to Exhaustion (RMTE) foi desenvolvido com 

base no Work Endurance Recovery (WER) (Desgorces et al. 2007), de modo 

que a capacidade de trabalho máxima é mensurada pelo tempo total até a 

exaustão e o número de repetições de um exercício específico. Nesse sentido, 

o RMTE é um teste adpatado do WER, tendo o estudo o objetivo de verificar a 

reprodutiblidade do método desenvolvido bem como a associção entre o índice 

do teste com e testes laboratoriais para capacidade aeróbia (teste incremental 

em cicloergômetros) e anaeróbia (Teste de Wingate) e um teste específico do 

judô (SJFT).  

A estrutura do teste prevê um aquecimento, com duração de quinze 

minutos, constituído de  corrida, exercícios calistênicos e alongamentos e 

exercícios específicos de judô (uchi-komi e nage-komi). Os combates foram 

realizados contra cinco oponentes de categorias de peso semelhantes, com 

trocas a cada 45 segundos, supervisionados por um técnico. A intensidade foi 

estabalecida através da instrução dos ukes para realização de um treino de 

competição (randori) padrão. Os testes foram considerados máximos quando o 

indivíduo chegasse a exaustão. 

 A especificidade do RMTE, assim como os demais testes específicos, 

parece satisfatória, de modo que os resultados sugerem que o método é 

adaptável para quantificar as sessões de treinamento do judô. Entretanto, 

torna-se necessário considerar que para além da observação de associação 

com a potência aeróbia, o ideal seria a verificação do consumo de oxigênio e 

sua cinética, entre outras variáveis cardiorrespiratórias, durante a execução do 

teste comparando-a com o teste incremental. Naturalmente, a utilização de um 

analisador de gases em situação de combate apresenta-se como um 

impeditivo, uma vez que o equipamento interfere na interação total entre tori e 

uke. Da mesma forma, a variação do trabalho mecânico entre os cinco ukes 

durante os randoris, poderia afetar a determinação do   O2MÁX.  
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Por fim, o JSIT foi desenvolvido com o objetivo de verificar a validade do 

ponto de compensação respiratório (PCR) para avaliação da capacidade 

aeróbia. O teste possui natureza incremental e utiliza como ergômetro um 

aparelho crossover com cabos para substituir o uke e permitir o uso de 

entradas de Ippon-Seoi-Nage. O aquecimento, com duração de cinco minutos, 

foi constituído de movimentos específicos do judô. Como medidas para 

minimizar o efeito de aprendizado, os participantes realizaram sessões de uchi-

komi em um crossover, em um período de quatro dias não consecutivos.  

O JSIT e o teste para determinação da máxima fase estável do lacato 

(MLSS) no judô foram executados no aparelho crossover. A carga inicial do 

JSIT foi de 1,9 kg, com incrmento de 1,2 kg a cada três minutos. A carga do 

teste para determinação do MLSS foi em torno do PCR, este determinado 

durante o JSIT. Os uchi-komis tiveram frequência de 1 entrada a cada 3 

segundos. Os testes foram encerrados quando foi identificada exaustão por 

parte do avaliado ou dificuldade da manutenção de três entradas consecutivas, 

ou quando identificada perda na qualidade técnica do uchi-komi.  

A vantagem do JSIT é que o mesmo pode ser realizado sem a 

necessidade de um uke, algo que facilita avaliações em sequência e evita 

possíveis alterações mecânicas no movimento do avaliado por características 

antropométricass individuais do parceiro. Entretanto, cabe considerar que o 

uchi-komi realizado em uma máquina pode apresentar algumas diferenças nas 

respostas neuromusculares, o que pode influenciar no compartamento de 

variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas (Smith et al., 1996; Midgley e 

Carroll, 2017). Além disso, torna-se necessária a realização do estudo de 

reprodutibilidade das medidas.  

 

Desenvolvimento e Validação do TEJ 

 

 Na maioria dos testes supracitados, adota-se como tarefa motora 

específica o uso de uchi-komi (entradas contínuas sem projeção) ou de nage-

komi (entradas contínuas completando a projeção), sendo estas as principais 

formas utilizadas em treinamento (Franchini et al. 2014). Além disso, nos testes 

específicos apesenta-se a necessidade de um parceiro (uke) com 

características semelhantes (mesma categoria de peso) aos do avaliado (tori). 
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No teste proposto no presente estudo foi utizado uchi-komi de modo que 

avaliado encaixasse a técnica tendo que erguer o parceiro do solo. A técnica 

Ippon-Seoi-Nague foi selecionada levando em conta sua alta frequência em 

treinamentos e competições, além de requerer maior participação do 

metabolismo aeróbio durante sua execução (Franchini et al., 2008).  Da mesma 

forma, a seleção do parceiro levou em consideração a categoria de peso e 

também a estatura, de modo a minimizar variações técnicas por conta de 

diferenças antropométricas.  

Dos protocolos apontados por Chaabene et al. (2018), apenas o JSIT fez 

uso de um aparelho adaptado para execução do uchi-komi (Azevedo et al., 

2014). Nos testes envolvendo um uke, não foram observadas descrições 

metodológicas para minimizar variações mecânicas durante a execução dos 

gestos motores. No presente estudo, a estrutura para verificação da altura foi 

uma estratégia para auxiliar esse controle, permitindo a inspeção visual em 

cada uma das técnicas executadas, de modo a possibilitar ajustes durante o 

teste ou encerrá-lo caso o avaliado não atingisse o mínimo previamente 

estabalecido. Em tarefas complexas, como as projeções do judô, é necessário 

estabelecer métodos para evitar alterações significativas na eficiência 

mecânica, uma vez que a mesma pode afetar o consumo de oxigênio máximo 

e também na determinação dos limiares ventilatórios (Franchini, Shiroma e 

Julio, 2018). 

Dos testes propostos, nenhum teve como objetivo a relação de 

linearidade entre elas e seus correspondentes de reserva (  O2R e FCR) ou 

determinação dos limiares ventilatorios 1 e 2. Também é necessário destacar 

que apenas o SJFT e o Santos Test realizaram estudos de validação 

comparando os testes específicos com um teste cardiopulmonar. Entretanto, 

nenhum dos testes cardiopulmonares em ergômetros utilizou o protocolo de 

rampa individualizado. Nesse sentido, o estudo de validação do TEJ, pôde 

realizar a comparação do protocolo em rampa com um protocolo de rampa 

individualizado, mostrando não haver diferenças significativas para as 

principais variáveis de pico, além das medidas apresentarem alta confiabilidade 

para o   O2, a FC e o [LA-] de pico. Além disso, os valores de   O2, FC, [LA-] e 

PSE observados no TEJ encontram-se dentro da margem apontada pela 

literatura nessa população de atletas, em diferentes categorias de peso, tanto 
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na realização de testes de esforço convencionais ou específicos (Callister et 

al., 1991, Franchini et al., 1998; Sterkowicz & Franchini, 2001; Santos et al., 

2010.) 

Em relação aos limiares ventilatórios, foram observadas diferenças 

significativas somente para o   O2 e a FC apenas no LV1, tendo valores mais 

acentuados no TEJ. Provavelmente, tais diferenças podem estar relacionadas 

à diferenças mecânicas entre as tarefas motoras executadas no TCPE e no 

TEJ, além da diferença no incremento proporcionada pelo tipo de protocolo 

utilizado nos testes (rampa individualizado x rampa) (Smith et al., 1996). 

Entretanto, a literatura aponta que o nível de treinamento pode influenciar na 

resposta do LV1. Além disso, indivíduos testados em sua modalidade original 

tendem a apresentar maiores  alores de    2 e FC no LV1 (Bunc e Leso, 1993; 

Bunc e Heller, 1994). 

Para o LV2, não foram encontradas diferenças entre   O2 e a FC entre os 

testes, mesmo entre   O2 e a FC normalizados pelo   O2PICO. Prud'homme et al. 

(1984) observaram que o LV2 ocorria em intensidades cerca de 10% 

superiores em testes em esteira rolante ou cicloergômetro, quando 

comparados à  outras modalidades, o que corrobora os achados do presente 

estudo. Além disso, Smith et al. (1996) apontam que modalidades que exigem 

o uso dos membros superiores e inferiores tendem a não modificar tanto o 

  O2PICO ou os LV 1 e 2 quando comparados à modalidades com predominância 

no uso de membros inferiores. Muito embora a hipótese do presente estudo 

fosse de que haveria diferenças signficativas nas variáveis cardiorrespiratórias 

nos LV1 e 2, os resultados parecem estar em concordância com a literatura. 

Além da capacidade de identificação das variáveis de pico e nos limiares 

ventilatórios, a literatura aponta a necessidade em observar os critérios para 

que os testes cardiopulmonares sejam considerados máximos, uma vez que os 

indivíduos podem terminar o teste prematuramente devido à fadiga ou devido à 

alta complexidade da tarefa motora imposta (Midgley e Carrol, 2017). Esse fato 

torna-se deveras importante, uma vez que a medida obtida pode subestimar a 

potência aeróbia dos indivíduos.  

Dentre os critérios de interrupção de testes máximo estabelecidos pelo 

ACSM (Pescatello et al., 2009), encontra-se o de platô do   O2 (    2 em duas 

taxas de trabalho consecutivas <2,1 ml.kg-1.min-1). No presente estudo, quando 
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observa-se os critérios para testes máximos, tanto no estudo de validação 

quanto no estudo de reprodutibilidade, o critério do platô do   O2 é o menos 

presente, seguido do critério da Razão de Troca Gasosa (Atingir uma razão de 

troca gasosa (R) > 1,1). No estudo de validação do TEJ, esse critério só foi 

observado em dois indivíduos em um total de 12 na realização do TCPE, e em 

um único indivíduo na realização do TEJ. No estudo de reprodutibilidade, 

mesmo na realização de três testes, apenas foram observadas duas 

ocorrências no TEJ 1 e no TEJ 2. 

Midgley et al. (2009) apontam que muitos indivíduos não apresentam um 

platô de   O2 claro, mesmo apresentando outros sinais de esforço máximo. 

Nesse sentido, Midgley et al. (2007), além de outros estudos referentes à 

temática (Midgley et al., 2006; Foster et al., 2007; Hawkins et al., 2007; Poole 

et al., 2007), propuseram o uso de uma fase de verificação (verification phase) 

para confirmação do   O2MÁX. A FV consiste em colocar os indivíduos em um 

esforço supramáximo, após um período de repouso com duração de 5 a 15 

minutos após o esforço máximo, de modo que a duração da fase esteja entre 1 

a 2 minutos (Schaun, 2017). No presente estudo, tanto no estudo de validação 

quanto no de reprodutibilidade, foram realizadas fases de verificação para 

todos os testes cardiopulmonares. A entrada na FV foi constituída de estágios 

com cargas intermediárias para possiblitar o aquecimento após o período de 

repouso, seguido de esforço dado por um estágio acima do estágio completo 

no teste prévio.    

No estudo de validação, foram encontradas diferenças para o   O2PICO e 

o [LA-]PICO entre o TEJ e a TEJ-FV, com valores menos acentuados no   O2PICO 

na TEJ-FV. Para o [LA-]PICO os valores foram mais acentuados na fase de 

verificação. Os resultados corroboram a hipótese de que os testes específicos 

foram máximos, possibilitando a identificação do consumo de oxigênio de pico. 

Os valores de lactatemia, provavelmente tenderam a ser mais acentuados na 

TEJ-FV, devido ao alto componente anaeróbio da fase de verificação, uma vez 

esse estágio é caracterizado por uma alta intensidade em um curto intervalo de 

tempo (Schaun, 2017). Essas respostas também podem ocorrer devido a um 

limite na função cardíaca e da vasoconstrição muscular durante a exposição à 

cargas constantes supramáximas. Dessa forma, o sistema circulatório seria 

incapaz em atender à crescente demanda de oxigênio dos músculos 
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esqueléticos e outros tecidos durante exercícios incrementais e também em 

carga constante em alta intensidade (Mortensen et al., 2008; Midgley e Carroll, 

2017).  

Entre a TCPE-FV e a TEJ-FV, foram encontradas diferenças para o   O2, 

FC e a [LA-], embora os valores pareçam bem próximos. Provavelmente esses 

achados refletem a diferença existente entre a tarefa motora executada entre 

os testes e suas respectivas FVs, uma vez que a complexidade dos 

movimentos do judô e o recrutamento da musculatura esquelética podem 

provocar ajustes cardiovasculares distintos entre as tarefas (Stromme, Ingjer; 

Meen, 1977; Smith et al., 1996; Mortensen et al., 2008; Midgley e Carroll, 

2017). Os valores de CCI obtidos entre a TEJ e a TEJ-FV foi alto para todas 

medidas, além de também ser alta a confiabilidade entre a TCPE-FV e a TEJ-

FV, o que sugere que as medidas obtidas nos testes cardiopulmonares e nas 

FVs são confiáveis.   

Além da confiabilidade e concordância das medidas, a dificuldade de 

avaliação da potência aeróbia nas academias e centros de treinamento é outro 

fator importante a considerar, uma vez que essas instituições podem não 

dispor facilmente de ergômetros ou analisadores de gases, devido ao alto custo 

de aquisição e manutenção destes equipamentos. Dessa forma, a utilização do 

teste com medida indireta, considerando a ausência de um analisador de 

gases, depende da linearidade da relação entre    2 e F  ou entre    2 e FCR. 

No presente estudo não foram observadas diferenças significativas nas 

comparações entres os valores de intercepto e slope entre os protocolos. 

 orém  em relação   proximidade da linha de identidade das relaç es    2 F  

e    2/FCR, o TEJ apresentou-se linear em ambas, o que não foi observado no 

TCPE. Estes achados se opõem à hipótese de que a FCR apresentaria uma 

relação mais forte ao    2 do que a FC, nos testes, como verificado por Cunha 

et al. (2010) no TCPE. 

Cunha et al. (2010) apontam que a prescrição da intensidade do 

exercício, com base nas relações entre    2/FC, é influenciada pela 

metodologia de teste utilizada. Nesse sentido, provavelmente não só o tipo de 

protocolo (escalonado, rampa ou rampa individualizada) atue sobre essas 

respostas, mas o tipo de tarefa motora também pode ser um fator que 

influencia essas relações e seu potencial de prescrição. 
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 Midgley et al. (2008) mostraram relações    2/FC mais fortes no 

protocolo de Bruce quando comparado ao protocolo de rampa. Entretanto, 

Cunha et al. (2010) sugerem que essas respostas podem estar relacionadas a 

um melhor ajuste da FC nos estágios iniciais.  a e apontar  ue os  alores de 

   2MÁX foram menos acentuados no protocolo de Bruce quando comparados 

ao protocolo de rampa. Ainda assim, a acurácia do protocolo em rampa para 

determinação do    2MÁX, quando comparado ao protocolo de Bruce, é 

reafirmada por diferentes estudos (Redwood et al., 1971; Whipp et al., 1981; 

Myers et al., 1992; Cunha et al., 2010). 

 o presente estudo  não foram encontradas diferenças significati as 

entre os  alores de    2 e FC de pico entre o TCPE e o TEJ, apesar da 

diferença entre os protocolos e as tarefas motoras utilizadas nos testes. Esses 

resultados demonstram certa equivalência entre os métodos, apesar das 

diferenças citadas anteriormente, e que reforçam os achados de linearidade 

nas relações    2/FC e    2/FCR encontradas no TEJ. Provavelmente, para 

essa população de atletas, o TEJ permite um melhor ajuste de ambas as 

variáveis ao longo do teste, sinalizando a importância da especificidade na 

avaliação de variáveis cardiorrespiratórias.  

 Por fim, os resultados do estudo de validação do TEJ mostraram que o 

procedimento desenvolvido possibilita a avaliação das principais variáveis 

cardiorrespiratórias de pico e também a determinação das zonas de transição 

fisiológica. Da mesma forma, o presente estudo apresenta-se como inovador, 

uma vez que este parece ser o primeiro teste cardiopulmonar específico para 

avaliação da potência aeróbia de atletas de judô, baseado no protocolo de 

rampa comumente utilizado na ergoespirometria, apresentando: 1) a 

determinação dos limiares ventilatórios com medidas do    2, FC e PSE 

confiáveis; 2) utili ação da fase de  erificação para confirmação do    2MÁX; e 3) 

 erificação da linearidade das relaç es    2 F  e    2/FCR. 

 

Reprodutibilidade do TEJ 

 

A reprodutibilidade pode ser definida como a consistência das medidas 

obtidas de um indivíduo em um teste ou na utilização de um instrumento ou 

técnica de aferição (Safrit e Wood, 1989). De modo geral, todo o equipamento 
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ou procedimento possui alguma quantidade de erro, de modo que 

estatisticamente procura-se pela quantidade de erro que pode ser considerada 

aceitável, permitindo sua aplicação no mundo real (Atkinson e Neville, 1998). A 

avaliação da confiabilidade e reprodutibilidade das medidas obtidas em 

quaisquer testes desenvolvidos é de suma importância para as ciências dos 

esportes, uma vez que ambos os quesitos estão relacionados à determinação 

dos componentes da aptidão física em diferentes população de atletas e, 

consequentemente, relacionadas à aplicação dos resultados na prescrição do 

treinamento (Weir, 2005; Vincent e Weir, 2012). 

No estudo de reprodutibilidade do TEJ, foram realizadas três visitas, 

separadas por um intervalo de tempo de 2 a 7 dias, para verificar a 

consistência das medidas. Na literatura, a maioria dos testes desenvolvidos 

para avaliação da aptidão física de atletas de judô, normalmente utiliza apenas 

uma visita como reteste para verificação da reprodutibilidade das medidas 

(Sterkowicz, Zuchowicz e Kubica, 1999; Azevedo et al., 2007; Santos et al., 

2010; Almansba et al., 2012; Azevedo et al., 2014; Morales et al., 2017). Nesse 

sentido, os ensaios de reprodutibilidade de testes específicos para atletas de 

judô apresentam em seu tratamento estatístico diferentes cálculos, tais como: 

erro típico da medida, mínima mudança detectável, os limites de concordância 

e representação através dos gráficos de Bland-Altman e coeficiente de 

correlação intraclasse (Bland e Altman, 1986; Weir, 2005; Koo e Li, 2016; 

Chaabene et al., 2018). 

Entre os principais testes identificados na literatura para avaliação da 

capacidade e/ou potência aeróbia (SJFT, ST, LMIJ, RMTE e o JSIT), identifica-

se no tratamento estatístico a predominância do uso de testes de associação 

ou do cálculo do CCI, além dos testes utilizados para comparação entre 

medidas e magnitude (Teste t de Student e Tamanho do Efeito) (Chaabene et 

al., 2018). No presente estudo, além dos resultados referentes às comparações 

entre os testes, foram realizados os cálculos de EPM, MMD, limites de 

concordância e CCI acompanhados com seus níveis de significância e 

respectivas classificações, no intuito de conferir um controle metodológico 

robusto para garantir a confiabilidade e reprodutibilidade das medidas.  

No estudo de reprodutibilidade do SJFT, foi realizado apenas um único 

reteste, sendo encontrado um coeficiente de correlação significativo (r = 0,97; p 
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< 0,01) entre o índice do teste e do reteste (Franchini et al., 2011). Entretanto, 

cabe ressaltar que o uso de um teste de associação não é o tratamento 

estatístico mais adequado para avaliar a reprodutibilidade das medidas 

(Thomas e Nelson, 1990; Hopkins 2000). Franchini et al. (1999) utilizaram o 

CCI para verificar a reprodutibilidade do SJFT em um ensaio utilizando com um 

reteste. Foram encontrados CCIs altos para o  ndice do SJF  (α = 0  3  p   

0 05) e o número de projeç es (α = 0 89  p   0 05). Entretanto, mesmo que o 

SJFT tenha apresentado associação significativa entre o índice do teste e o 

   2MÁX, no estudo de validação  pro a elmente seria ade uado reali ar a 

reproduti ilidade do    2MÁX em um ensaio específico, bem como utilizar o teste 

cardiopulmonar com protocolo de rampa ou rampa individualizado, 

considerando que o procedimento é apontando na literatura como padrão ouro.   

Para avaliação da reprodutibilidade do Santos Test foram realizados dois 

estudos constituídos de uma visita após a realização do teste. Em ambos os 

estudos, o tratamento estatístico aplicado foi relativo à comparações ente as 

medidas obtidas no reteste (Santos et al., 2011; Santos et al., 2012). Não foram 

encontradas diferenças significativas em nenhuma das variáveis entre as duas 

avaliações do teste (Santos, et al., 2010; Santos et al., 2011). Entretanto, cabe 

ressaltar que a assim como no SJFT, o mais apropriado para verificar a 

reprodutibilidade das medidas seria mais adequado utilizar o cálculo do CCI em 

conjunto com os cálculos de erro típico da medida nas comparações. 

A reprodutibilidade do RMTE foi avaliada por meio de teste e reteste, 

sendo alcançado um CCI excelente (α = 0 9 ) e an lise satisfatória dos 

gráficos de Bland-Altman, com resíduos próximos a zero. Foram observadas  

associações moderadas entre o RMTE e o   O2MÁX (r = 0,66; p < 0,05), assim 

como entre o RMTE e o índice do SJFT (r = 0,77; p < 0,05). Entretanto, tal 

como apontado anteriormente em relação aos procedimentos de validação, 

provavelmente o ideal seria a obtenção do    2MÁX identificado pelo próprio 

RMTE e um teste incremental, para então ser testada a confiabilidade das 

medidas, bem como verificar limites de concordância e o erro típico. 

No presente estudo, as variáveis cardiorrespiratórias de pico (   2, FC,  

[LA-], PSE, TAP e Estágio) apresentarem valores de CCI sugerindo alta 

confiabilidade. Em relação às comparações entre os testes TEJ (TEJ 1, TEJ 2 

e TEJ 3) não foram encontradas diferenças significativas entre os três testes 
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para nenhuma das variáveis de pico. Os valores encontrados estão de acordo 

com os achados na literatura, uma vez que a amostra do estudo de 

reprodutibilidade foi composta por atletas de categorias de peso mais elevadas 

(-73, -81 e -90) (Sterkowicz e Franchini, 2001). Para os LV1 e LV2, observou-

se diferença significativa para    2 apenas entre o TEJ 1 e o TEJ 3. Mesmo nos 

limiares ventilatórios, os valores de CCI permaneceram moderados, apesar da 

literatura evidenciar a dificuldade da análise e determinação dos limiares o que 

pode impactar em sua reprodutibilidade (Gaskill et al., 2001).  

 Em relação à fase de verificação, apenas o [LA-] mostrou diferenças 

significativas entre o TEJ 2 e a TEJ-FV-2, sendo observados valores mais 

acentuados nas verificações em todos os testes. Nesse sentido, assim como 

no estudo de  alidação  parece  ue o componente anaeró io da F  no   J é 

alto  o  ue pode explicar essas respostas.  ara o    2, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os testes e suas fases de verificação, nem entre 

as fases de verificação. Provavelmente, assim como no estudo de validação, 

esses achados devem estar relacionados à complexidade dos movimentos do 

judô e ajustes cardiovasculares específicos (Stromme, Ingjer; Meen, 1977; 

Smith et al., 1996; Mortensen et al., 2008; Midgley e Carroll, 2017). Os gráficos 

de Bland-Altman relataram  ariaç es nos  alores de concord ncia para    2, 

FC [LA-   de pico ( a ela   ) ( r fico   ) e no    2 e FC nos limiares 

ventilatórios 1 e 2 (Tabela 17) (Gráfico 17), porém dentro dos limites da 

concordância. 

Os resultados do presente estudo sugerem que o TEJ apresenta 

reprodutibilidade satisfatória das medidas das  variáveis cardiorrespiratórias de 

pico e nos limiares ventilatórios 1 e 2. Nesse sentido, cabe ressaltar que na 

literatura não foram encontrados testes específicos de judô que tenham 

investigado a determinação e reprodutibilidade de diferentes variáveis nos 

limiares ventilatórios. Os achados do presente estudo tornam-se deveras 

importantes, uma vez que a identificação das zonas de transição fisiológica são 

essenciais para individualizar a prescrição do treinamento aeróbio (Smith et al., 

1996; Gaskill et al., 2001) e confirmam a possibilidade da utilização do TEJ 

para avaliação da potência aeróbia de atletas de judô. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo atingiu o objetivo de desenvolver um teste específico 

para avaliação da potência aeróbia de atletas de judô, bem com confirmou as 

hipóteses principais de que o mesmo é válido e reprodutível para as principais 

variáveis cardiorrespiratórias de pico e nos limiares ventilatórios 1 e 2. Em 

relação à hipótese de diferenças nas variáveis cardiorrespiratórias no estudo 

de validação, a hipótese foi corroborada apenas para o [LA-]PICO, o    2 e a FC 

no LV1 e na PSE e o Estágio no LV2, de modo que as demais variáveis não 

apresentarem diferença significativa. Os resultados evidenciaram a influência 

da especificidade na avaliação de variáveis cardiorrespiratórias para atletas de 

judô. O estudo também foi capaz de demonstrar que as relações    2 F  e 

   2/FCR não apresentam desvio da linearidade  no TEJ, o que revela um 

potencial de aplicação prática significativo na ausência de um analisador de 

gases. 

  As principais limitações do presente estudo encontram-se na ausência 

de mensuração do lactato sanguíneo ao longo dos testes e controle de 

variáveis biomecânicas a fim de verificar a consitência da potência gerada 

durante o TEJ. Nesse sentido, a ausência do lactato sanguíneo ao longo dos 

testes se deve ao fato do objetivo do estudo estar centrado na avaliação do 

consumo máximo de oxigênio, de modo que medidas contínuas ao longo do 

teste poderiam interferir na cinética do    2 ao longo teste, entretanto 

recomenda-se verificar o comportamento do [LA-], comparando com o TCPE 

para futuros estudos.  

Da mesma forma, o uso de cinemetria baseada em vídeo ou um sistema 

de parâmetros inerciais e eletromiografia de superfície, seriam extremamente 

importantes para avaliar a eficiência mecânica e melhor controle da potência 

dos uchi-komis durante os testes realizados, bem como verificar a ativação 

muscular dos gestos para relacioná-la às respostas das variáveis fisiológicas. 

Estudos envolvendo parâmetros fisiológicos e biomecânicos são escassos no 

judô, uma vez que as tarefas motoras dessa modalidade são extremamente 

complexas, entretanto estabelecer essas relações podem ser importantes para 

prescrição do treinamento visando melhora no desempenho competitivo. 
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Como perspectivas futuras, aponta-se a necessidade de ver a validade 

discriminante do TEJ, de modo a verificar se o teste é sensível às diferenças na 

potência aeróbia em atletas de diferentes níveis competitivos, bem como se os 

resultados obtidos pelo mesmo se relacionam com outros componentes da 

aptidão física. Por fim, cabe também investigar o potencial de prescrição de 

treinamento aeróbio com base nos resultados obtidos pelo TEJ, de modo que o 

procedimento possa enfim auxiliar técnicos e treinadores a controlarem a 

intensidade do treinamento de atletas de judô.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Desenvolvimento e Validação do Teste de Esforço Específico para 
Atletas de Judô 
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: 
Desenvolvimento e Validação do Teste de Esforço Específico para Atletas 
de Judô 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 judô carece de pesquisas e de desenvolvimento de métodos 
que permitam analisar o comportamento de variáveis fisiológicas durante a 
execução de atividades específicas. A importância do desenvolvimento de 
procedimentos específicos de avaliação das variáveis fisiológicas para atletas 
de judô é notória, devido ao fato de que o conhecimento da cinética dessas 
variáveis é um fator imprescindível para a melhora do desempenho e 
estruturação adequada do treinamento.   
 
Objetivo: Desenvolver um teste específico para avaliação cardiorrespiratória 
para atletas de judô, com base na análise da demanda fisiológica de uma luta 
oficial, e investigar sua validade. 
 
Procedimentos: Os voluntários serão selecionados em academias, 
agremiações, centros esportivos e equipes universitárias. 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, variáveis 
respiratórias e concentração de lactato sanguíneo. Além disso, os indivíduos 
realizarão testes específicos baseados na execução de técnicas da 
modalidade, 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 
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(acompanhamento constante e interrupção do teste, se necessário) para 
reduzir as possibilidades de complicações e quaisquer efeitos indesejáveis. 
 
APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
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. Caso o 
estudo gere qualquer prejuízo para o (a) Sr. (ª), terá o direito de ser ressarcido 
por parte da instituição, conforme a resolução 466/12. Caso necessário, entre 
em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), órgão responsável pela 
proteção do bem-estar dos indivíduos pesquisados, conforme informações 
abaixo:  
 
Atendimento (CEP): Terças e quintas, das 10:00 às 16:00 hrs  
Endereço: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar 
 
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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APÊNDICE 2 – RECORDATÓRIO ALIMENTAR 

RECORDATÓRIO ALIMENTAR         (V1)   (V2)   (V3)  (V4) 

Nome:___________________________  Massa:________kg  Data:____/_____/_____ 

 

 

 

 


