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Central and peripheral fatigue in humans: Role of altitude 

J. Lopéz-Calbet 1 
 

1 - Department of Physical Education. University of Las Palmas de Gran Canaria. Spain 

 

During whole body exercise, increasing the oxygen carrying capacity of blood enhances exercise 
capacity and relieves fatigue, while the opposed is observed when the oxygen capacity of blood is 
reduced. Hypoxia reduces both the arterial oxygen content and the arterial PO2 and several studies 
have shown that the reduction in exercise capacity in hypoxia is related to the decrease in oxygen 
saturation, i.e., arterial oxygen content. However, in severe hypoxia low arterial PO2 may have an 
additional contribution to fatigue, beyond that elicited by local mechanisms related to an increased 
anaerobic metabolism. During incremental exercise to exhaustion in severe acute hypoxia fatigue (i.e., 
interruption of exercise) is caused by central mechanisms mostly linked to low brain oxygenation. By 
using carbon monoxide, we have shown that low arterial PO2 appears to play a major role rather than 
reduced arterial O2 content in causing central fatigue. On the other hand, with leg occlusion 
experiments we have revealed that oxygenation has a local almost instantaneous ergogenic effect, 
implying that not only the brain but also the fatigued muscles respond swiftly to increases in PaO2 
when exercising in severe hypoxia. Afferent feedback from the respiratory muscles and the fatigued 
locomotory muscles may modulate these responses. 
Keywords: hypoxia, oxygenation, fatigue 

 
 
 
 
 

How can scientists help swimmers and coaches to improve performance?  

R.H. Sanders 1 
 

1 – Centre for Aquatics Research and Education (CARE), Institute of Sport, Physical Education and Health 
Sciences (SPEHS), The University of Edinburgh, Edinburgh, UK.  

 

Swimming coaches and swimmers value feedback on aspects of performance including technique in 
mid-pool swimming, starts and turns. The purpose of this paper is to describe the methods and 
approaches currently used at CARE to provide information to coaches and swimmers to improve the 
performance of the swimmers. These methods include simple qualitative assessment of video 
recordings of actions above and below the water surface, simple two-dimensional quantitative analysis 
from different camera perspectives, three-dimensional quantitative analysis, and assessment of muscle 
activity using electromyography. A multidisciplinary approach is used to determine changes in the 
training program to improve fitness, posture, and technique. This approach involves interaction and 
cooperation among biomechanists, exercise physiologists, physiotherapists, and strength and 
conditioning specialists, as well as the swimmers and coaches.  
Keywords: swimming, analysis, feedback 
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Potência aeróbia em futebolistas do escalão “infantis”: A variabilidade 
entre sujeitos treinados e não treinados  

J.N. Mendes 1, R. Fernandes 1, A.V. de Brito 1,2 
 

1 - Escola Superior de Desporto, de Rio Maior, Portugal 

2 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal 

 

Com o trabalho desenvolvido, pretendeu-se analisar e comparar as respostas fisiológicas de vinte e 
duas crianças pré-pubescentes num teste máximo aeróbio em que onze sujeitos praticam futebol 
federado (T) e onze sujeitos são sedentários (sem prática desportiva formal) (NT). O grupo T tinha 
uma idade (Idd) média de 11.3 ± .5 anos tendo o grupo NT apresentado uma Idd de 10.9 ± .3 anos. 
Para alcançar os objectivos propostos, avaliou-se o consumo de oxigénio absoluto e relativo (VO2Abs e 

VO2Rel), a ventilação (VE) e a frequência cardíaca (FC) através dum teste de esforço máximo (protocolo 
de Balke modificado com análise directa de gases) com uma passadeira. Analisou-se os resultados 
(software PASW 18.0) obtidos pelos indivíduos T (VO2Abs: 2.5 ± .4 L•min-1; VO2Rel: 58.02 ± 9.75 
ml•kg-1•min-1; VE: 84.72 ± 18.24 L•min-1; FC: 193.7 ± 7.11 b•min-1) e NT (VO2Abs: 2.3 ± .3 L•min-1; 
VO2Rel: 57.50 ± 9.93 ml•kg-1•min-1; VE: 75.41 ± 10.88 L•min-1; FC: 104.5 ± 5.97 b•min-1) tendo sido 
verificadas diferenças significativas nos valores de FC dos grupos. Concluiu-se que, para a população 
observada, existem diferenças na resposta cardíaca ao esforço entre os grupos embora nas restantes 
variáveis fisiológicas os valores médios sejam aproximados. 
Palavras-chave: potência aeróbia, pré-pubescentes, análise de gases, protocolo de Balke 

 
 

Neurobiological evaluation of the submaximal velocity in front crawl 
swimming: A pilot study 

I. Karsai 1, A.T. Conceição 2,3, B. Király 4, R. Jozsa 1 

 

1- University of Pécs, Institute of PE and Sport Science, Pécs, Hungria 

2- Sports Sciences School of Rio Maior, Polytechnic Institute of Santarém, Portugal 

3- Research Centre in Sports, Health and Human Movement, Vila Real, Portugal 

4- University of Pécs, Institute of Applied Mathematics, Pécs, Hungria 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of the motorlaterality by analyzing the sEMG activity of 
three major contributor muscles of the upper arm motion to the submaximal velocity front crawl 
swimming. One well-trained female swimmer participated in the study (20 years, 60 kg, 170 cm), 
swam 100m front crawl swimming, and because of the measurement equipment it was not allowed to 
use a push off start and flip turns. The sEMG applied was wireless bioPluxresearch system (sampling-
1000Hz), active electrodes were placed on pectoralis major(PM), triceps brachii (TB) and latissimus 
dorsi (LD) and were recorded of both sides and normalized. The variability of the sEMG activities were 
calculated during 9 consecutive strokes as Emax, avgEMG,(rate of the active and non active phases) 
RAF, (duration of the active phase) AFtime and (peak to peak time of the Emax) EmaxPP. Our results 
showed that the difference between the TB activity (5.06%) considerably higher as were found by the 
LD and PM (1.63 and 3.24% respectively). The detected average differences along the chosen 
parameters were high by the AFtime (3.71%) and small by the RAF (.86%). In conclusion we can 
establish that the used method differentiate well among the chosen parameters and can show the effect 
of the motorlaterality as detected by the function of the TB activity, which is responsible for the stroke 
regulation controlling the elbow position. This method should be used on larger samples to give more 
reliable answer to the question was set. 
Keywords: motorlaterality, EMG, energy envelope, front crawl swimming 
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Caracterização fisiológica do futebol 7 – escalão benjamins 

N. Coito 1, J.P. Brito 1,2 

 

1- Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém, Portugal  

2 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal  

 

Os objectivos do estudo foram caracterizar fisiologicamente o jogo de “futebol 7”, através da 
frequência cardíaca (FCmédia, e FCMax) no escalão de Benjamins (9 a 11 anos), caracterizar a composição 
corporal dos jogadores, estimar o consumo máximo de oxigénio (VO2máx) e caracterizar 
fisiologicamente as posições de jogo no que respeita á distância percorrida e carga interna. A amostra 
constituída por 54 jogadores de futebol do sexo masculino (12 avançados, 11 defesas centrais, 16 
defesas laterais e 15 médios centro). O VO2máx foi estimado através do teste aeróbio vaivém de Léger. A 
FCméd, FCmax e distância percorrida foram medidos, durante 25min de jogo, através dos 
cardiofrequencimetros modelo RX800 Sport Watch (Polar, Finland) com GPS acoplado. Os valores da 
FCmax no jogo (199.72 ± 8.95 bat/min) não apresentam diferenças significativas com os do teste 
vaivém (201.35 ± 7.92 bat/min). A distância média percorrida foi 1472.65 ± 267.97 m. Os médios 
centros (50.51 ± 4.36 ml/kg/min) obtiveram os valores mais elevados no VO2max. Na distância 
percorrida verificou-se diferenças significativas (p ≤ .05) entre os defesas centrais vs laterais e entre 
defesas centrais vs os médios centros. Na FCmax e na FCméd mas não se verificam diferenças 
significativas. Os resultados sugerem que não existe especificidade metabólica nas posições do Futebol 
de 7 em crianças dos 9/10 anos e o jogo apresenta uma intensidade média de 86 % da FCmax sendo uma 
zona de intensidade que permite incrementar a potência aeróbia. 
Palavras-chave: futebol 7, benjamins, frequência cardíaca, VO2 máximo, teste vaivém 

 
 

Impacto do jogo no perfil bioquímico e na função neuromuscular de 
atletas de andebol de elite 

S. Póvoas 1,2, A. Seabra 3,4, A. Ascensão 3,5, J. Magalhães 3,5, J. Soares 3,4, A. Rebelo 3,4 
 

1 - Instituto Superior da Maia (ISMAI), Maia, Portugal 

2 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal 

3 - Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

4 - Centro de Investigação, Educação, Inovação e Intervenção no Desporto, Porto, Portugal 

5 - Centro de Investigação em Actividade Física, Saúde e Lazer, Porto, Portugal 

 

Pretendeu-se com este trabalho estudar as alterações no perfil bioquímico e na função neuromuscular 
induzidas pelo jogo de andebol. As avaliações foram realizadas antes, durante e após o jogo em 18 
jogadores masculinos de elite (26.1 ± 3.22 anos, 187.4 ± 8.01 cm, 87.5 ± 7.86 kg e 9.6 ± 2.76 % 
massa gorda). Durante o jogo, os valores médios das concentrações sanguíneas de lactato foram de 4 ± 
2.1 mmol.l-1 e os máximos de 8 ± 1.4 mmol.l-1. A glicemia manteve-se estável (7.5 ± 1.08 e 6.8 ± .85 
mmol.l-1, 1.ª e 2.ª partes, respectivamente), assim como os valores de ácido úrico (.40 mmol.l-1). Após 
a 1.ª parte do jogo, as concentrações plasmáticas de ácidos gordos livres (AGL) e glicerol revelaram os 
aumentos mais acentuados (169 ± 101.3 e 327 ± 207.5 %, AGL e glicerol, respectivamente; p < .05), 
particularmente depois da 2.ª parte (343 ± 209.8 e 567 ± 352.4 %, AGL e glicerol, respectivamente;    
p < .05), tendo-se observado um incremento relativamente à 1.ª (p < .05). Após o final do jogo, 
observou-se um decréscimo (p < .01) da capacidade de resistência (33.4 ± 8.74 %), de salto (7.4 ± 
6.45 %) e da velocidade (1.6 ± 2.61 %), que também diminuiu durante a 2.ª parte (3.9 ± 4.93 %,        
p < .01). As alterações nos parâmetros bioquímicos e neuromusculares indicam uma diminuição da 
intensidade do esforço durante e após o jogo. 
Palavras-chave: andebol, fadiga neuromuscular, perfil bioquímico, atletas masculinos de elite 

 
  



86 | Resumos do Painel 3: Avaliação Fisiológica e Biomecânica 

 

Análise de variáveis preditivas do deslize aquático através de um modelo 
de path-analysis 

J.E. Morais 1, J.E. Mejias 1, M. Moreira 2, W. Feitosa 3 
 

1 - Departamento de Ciências do Desporto. Instituto Politécnico de Bragança/CIDESD, Portugal  
2 - Departamento de Ciências do Desporto. Universidade de Trás-os-Montes/CIDESD, Portugal 
3 - Universidade Federal do Ceará, Ceará, Brasil 
 

O objectivo deste estudo foi realizar um modelo confirmatório da relação entre as variáveis velocidade 
de nado, coeficiente de arrasto, área de secção transversa do tronco, arrasto passivo e Squat Jump no 
deslize aquático após impulsão da parede testa. A amostra foi composta por 23 sujeitos (12 do sexo 
masculino e 11 do sexo feminino) com uma média de idades de 13.61 ± .83 anos. Foi utilizado um 
modelo de análises de equações estruturais que testa possíveis relações causais entre as variáveis 
seleccionadas. A capacidade preditiva do deslize com base no Squat Jump foi superior (p = .02) à do 
arrasto passivo (p = .05). Registaram-se ainda correlações significativas (p < .05) entre as variáveis 
preditoras do arrasto passivo (i.e. coeficiente de arrasto, velocidade e área de secção transversa do 
tronco). Um menor arrasto passivo implicou um menor deslize. Isto porque, para um aumento do 
deslize ocorre aumento da velocidade, sendo que com o aumento da velocidade aumenta de igual forma 
o arrasto. O modelo final explicou em 30% o deslize. Enquanto índice de ajuste do modelo, foram 
adoptados: o Chi quadrado, em que χ2 = 26.946, p < .001; o rácio Chi quadrado/graus de liberdade, 
em que χ2/gl = 3.849; e a raiz quadrada da matriz dos erros, em que SRMR = .207. Concluiu-se que: i) 
um menor valor de arrasto não implica maior deslize e ii) a variável Squat Jump teve um maior 
contributo predictivo para o deslize do que o arrasto passivo. 
Palavras-chave: deslize, arrasto hidrodinâmico, path-analysis, natação 

 
 

Resposta do VO2 com diferentes tempos de análise para determinar a 
velocidade mínima ao VO2max em natação * 

K. de Jesus 1, J. Ribeiro 1, A. Sousa 1, K. de Jesus 1, J.G. Pelarigo 1, P. Figueiredo 1,                  

L. Guidetti 3, C. Baldari 3, J.P. Vilas-Boas 1,2, R.J. Fernandes 1 

 

1 - CIFI2D. Faculdade de Desporto. Universidade do Porto, Porto, Portugal 
2 - Laboratório de Biomecânica do Porto. Universidade do Porto, Porto, Portugal 
3 - Istituto Universitario di Scienze Motoire. Università Degli studi di Roma. Roma, Itália 
* Projeto PTCD/DES/101224/2008 e CAPES Proc 5431/10-7 
 

O objetivo do presente estudo foi determinar o efeito da utilização de diferentes tempos de análise na 
resposta do consumo de oxigénio (VO2) obtida durante um protocolo intermitente incremental de 
7×200m na técnica de crawl, usando 6 tempos diferentes de análise (respiração a respiração e médias 
de 5, 10, 15, 20 e 30s). Para este estudo, 10 nadadores de nível nacional realizaram o teste incremental 
acima descrito para a determinação da velocidade mínima ao VO2max (vVO2max). Os valores de VO2 
foram diretamente mensurados utilizando um analisador de gases telemétrico K4b2. Entre cada 
patamar foram destinados 30s de intervalo para a coleta de sangue capilar (5μl) para determinar as 
concentrações sanguíneas de lactato [La־]. A velocidade pré-determinada para cada patamar foi 
controlada por um pacer visual. Os valores de VO2 correspondentes à vVO2max foram superiores para 
a frequência amostral respiração a respiração (57.2 ± 7.9) em relação às médias de 10 (55.1 ± 6.3), 15 
(54.9 ± 6.1), 20 (54.6 ± 5.1) e 30s (53.1 ± 5.1), todos para p < .01. O valor da média de 5s (56.1 ± 
7.3) foi superior à de 20 e 30s (p < .01), evidenciando que maiores tempos de análise podem 
subestimar os valores de VO2. Apesar da frequência amostral de respiração a respiração apresentar 
valores de VO2 superiores, foi possível observar uma substancial flutuação inter-respiração das trocas 
de gases, a qual pode dificultar a identificação da incidência do plateau de VO2. Recomenda-se que os 
tempos de análise de 5s (ou eventualmente de 10 e 15s) podem ser utilizados para verificar a resposta 
do VO2 durante protocolos incrementais para determinar a vVO2max. 
Palavras-chave: natação pura desportiva, consumo máximo de oxigénio, plateau, tempos de análise 
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Comparação entre o limiar anaeróbio ventilatório e metabólico em 
natação * 

J. Ribeiro 1, K. de Jesus 1, M. Sousa 1, R.J. Fernandes 1 

 

1 - CIFI2D. Faculdade de Desporto. Universidade do Porto, Porto, Portugal 

* Projeto PTCD/DES/101224/2008 e CAPES Proc 5431/10-7 

 

O objectivo do presente estudo consistiu na determinação e comparação de dois métodos de 
identificação do limiar anaeróbio individual em natação: limiar metabólico (LM) e limiar ventilatório 
(LV). Doze nadadores de nível nacional (20.45 ± 2.58 anos, 1.80 ±.67 m, 74.78 ± 4.93 kg) realizaram 
um protocolo intermitente incremental de n×200 m na técnica crol, com incrementos de.05 m.s-1 e 
intervalos de 30 s. O LM e LV foram determinados pelo método dos mínimos quadrados através da 
modelação das curvas da concentração de lactato ([La-1])/velocidade e ventilação (Ve)/velocidade, 
respectivamente. Os valores de Ve foram mensurados através de um oximetro (K4 b2, Cosmed) e as 
concentrações de lactato [La-] foram obtidas através de um analisador de lactato portátil (Lactate Pro, 
Arkay, Inc.). O valor médio das [La-1] ao LM foi de 2.63 ± 1.11 mmol.L-1 e o valor médio de Ve ao LV 
foi de 89.02 ± 10.13 l.min-1. As [La-1] revelaram-se mais baixas comparativamente ao valor tradicional 
de 4 mmol.l-1, limitando o uso deste valor de referência para determinação do limar anaeróbio, bem 
como para avaliação da capacidade aeróbia individual. Os resultados não evidenciaram diferenças 
estatisticamente significativas entre as velocidades de LM e LV (1.31 ± .04 m.s-1, 1.29 ± .05 m.s-1;       
p > .05), sugerindo que ambos os métodos são válidos na determinação do limiar anaeróbio individual 
em natação. Assim sendo, quer o LM quer o LV são ferramentas úteis para determinação das 
intensidades de nado, bem como para controlo e avaliação do processo de treino. 
Palavras-chave: Limiar anaeróbio, lactatemia, ventilação, crol 

 
 

Associação longitudinal do rendimento na corrida da milha com 
parâmetros antropométricas, fisiológicos e do treino: Estudo de caso 

J.A. Bragada 1, N.C. Gomes 1 
 

1 - Departamento de Ciências do Desporto e Educação Física. Instituto Politécnico de Bragança, 
Portugal/CIDESD 

 

A finalidade deste estudo foi a de analisar a modificação do rendimento na corrida da milha, a par de 
alterações no consumo máximo de oxigénio (VO2max), velocidade a que ocorre o VO2max 
(VelVo2max), velocidade a que ocorre uma concentração de lactato sanguíneo de 4 mmol/L (V4), 
índice de massa corporal (IMC), volume semanal e intensidade no treino intervalado, ao longo de uma 
época desportiva num corredor de meio fundo. O corredor foi sujeito a 3 períodos de avaliações: 
Outubro, Fevereiro e Junho. Em cada momento foram realizados testes para determinação daquelas 
variáveis. Os principais resultados foram: diminuição da Massa Corporal (−4.7%) e Índice de Massa 
Corporal; o valor médio da percentagem da FCMax à qual ocorreu a V4 situou-se nos 91.6%; a V4 
melhorou .48 km/h do primeiro momento para o segundo, e uma diminuição de .45 km/h do segundo 
para o terceiro. A V4 situou-se, em média, a 82.6% da VelVO2max; o VO2max aumentou do segundo 
para o terceiro momento (69.50 ml/kg/min para 75.29 ml/kg/min); a PSE para o mesmo tipo de treino 
decresceu ligeiramente ao longo da época; a VelVo2max também aumentou neste período, passando de 
21 para 22km/h. O volume de treino diminuiu do 2º para o 3º momento de avaliação, ao invés da 
intensidade (mais treino intervalado). Verificou-se uma melhoria do rendimento na corrida da milha 
ao longo dos 3 períodos (4min 42seg, 4min 36seg e 4min 26seg, respectivamente). Em conclusão, 
podemos referir que as modificações ocorridas no processo de treino ao longo da época provocaram 
melhorias acentuadas no rendimento. A velVO2max foi a variável fisiológica que mais estreitamente 
acompanhou a modificação do rendimento. Uma estimativa da V4 pode ser realizada determinando a 
velocidade estabilizada a 90% da FCMax.  
Palavras-chave: rendimento, corrida meio fundo, controlo do treino, VelVo2max, V4, Vo2max   
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Finais do 13º campeonato do mundo FINA: Comparação da cinemática da 
braçada e tempos parciais de prova de acordo com a performance, sexo e 
prova nas técnicas de costas, mariposa e bruços 

S. Jesus 1 

 

1 - Instituto Politécnico de Bragança/CIDESD, Bragança, Portugal 

 

Foi objectivo do presente estudo comparar a cinemática da braçada e tempos de prova, de Bruços, 
Costas e Mariposa, nas finais do 13º Campeonato do Mundo, FINA (Roma, 2009): (i) entre os três 
primeiros e os três últimos classificados de cada sexo por prova; (ii) entre sexos em cada prova e; (iii) 
entre provas em cada sexo. Através do teste Mann-Whitney U para (i) verificou-se a existência de 
diferenças significativas, nos 50m, 100m e 200m, no estilo Bruços, nas variáveis, Tempo de Nado 
(TN), Tempo de Partida (TP), Índice de Nado (IN), Frequência Gestual (FG), Distância de Ciclo (DC), 
Velocidade Média (V), em Mariposa nas variáveis TN, V, tempo de viragem (TV), TP e no estilo 
Costas, nas variáveis TN, FG, TP, IN, V, DC; (ii), verificaram-se diferenças significativas, nas distâncias 
referentes às provas de Bruços nas variáveis V, TN TP, IN, DC, nas provas de Mariposa nas variáveis 
TN, V, TV, e TP e Costas, nas variáveis V, IN, TN, TP, FG, TV, DC; (iii) a partir do teste ANOVA 
foram observadas diferenças significativas, nas provas Bruços masculinas nas variáveis estudadas, 
enquanto nas femininas, nas variáveis TN, V, FG, DC, IN. No estilo de Mariposa masculino, as 
diferenças significativas foram observadas nas variáveis TN, V, TV FG, DC, TP, semelhante às 
femininas, com excepção da variável DC. Nas provas de Costas para o sexo masculino nas variáveis TN, 
V, TV, FG, DC, nas provas femininas estas ocorreram nas variáveis TN, V, FG, DC. Concluindo, 
existem diferenças significativas nos pontos estudados. 
Palavras-chave: cinemática, braçada, costas, bruços, mariposa  
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