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Resumo 

Introdução: O futsal é um esporte que exige muito das capacidades físicas (força, 

resistência, velocidade, agilidade e potência) e esforços táticos e técnicos dos jogadores. 

A aplicação do treinamento pliométrico com baixo volume de saltos tem mostrado 

resultados significativos no desenvolvimento neuromuscular e melhora nas capacidades 

físicas de atletas de futebol, trazendo a importância de se estudar se o mesmo ocorre em 

jovens atletas de futsal. Objetivo: Avaliar se o treinamento pliométrico de baixo 

volume de saltos altera parâmetros de potência muscular e do desempenho físico de 

velocidade e agilidade de jovens atletas de futsal. Métodos: Participaram do estudo 17 

atletas de futsal com média de idade de 14,6 anos, os quais foram avaliados em dois 

momentos: antes da pré-temporada e no início do período competitivo durante a 

preparação para o Campeonato Paulista de Futsal. Para avaliar a potência muscular e 

pico de torque de extensores e flexores de coxa, foi utilizado o dinamômetro isocinético 

(Biodex) e para avaliar a altura de salto (squat jump (SJ) e contra movimento (CM) foi 

realizado teste em plataforma de força. Para avaliar agilidade (teste Illinois) e 

velocidade (0-5m 0-10m e 0–20m) foi utilizada Fotocélula (Browser-EUA). Durante 

seis semanas seguiu-se rotina de treinos técnicos e táticos comuns (duas vezes por 

semana durante 90 minutos) e aos atletas foram divididos em dois grupos: Grupo 

Treinamento Pliométrico (GTP - realizou treinamento pliométrico de baixo volume de 

saltos (20 min./sessão) e Grupo Controle (GC – realizou exercícios de aquecimento 20 

min./sessão). Para verificar diferenças o nível de significância foi estabelecido em p 

≤0,05 Resultados: Após seis semanas o GTP apresentou aumento nos valores de salto 

horizontal (p= 0,04), pico de torque a 60º (ext/n.dom. p=0,02, flex/dom. p=0,07, 

flex/n.dom. p=0,07) a 180º (ext/dom. p=0,03, flex./dom p=0,05) e para potência 

muscular a 60º/seg (ext/n.dom. p= 0,06, flex./n.dom. p=0,05) e a 180º/seg (ext./dom. 

p=0,03, ext./n.dom. p=0,03, flex./dom. p=0,07, flex./n.dom. p=0,08), além de 

diminuição no tempo para o teste de agilidade (p=0,004) quando comparados os 

momentos pré e pós intervenção, houve também um tamanho do efeito considerado 

grande para a velocidade de 5 metros (TE=-1,07) e uma diferença nos valores finais 

entre os grupos no salto squat jump (p=0,011), contra movimento (p=0,006) e horizontal 

(p=0,002), enquanto que o GC apresentou apenas aumento da velocidade em 5 metros 

(p=0,03) e aumento no pico de torque a 60º/seg(flex./dom. p=0,04 e flex./n.dom. 

p=0,05) e 180º/seg (ext./dom. p=0,01). Conclusão: A utilização do treinamento 

pliométrico de baixo volume é uma estratégia interessante e eficaz para jovens atletas de 

futsal relativo ao aumento de potência muscular, pico de torque e melhora do 

desempenho de velocidade e agilidade. 

Palavras chaves: Exercício Pliométrico, Treinamento desportivo, desempenho 

atlético. 

 

 

 



Abstract 
   
 
Introduction: Futsal is a sport that requires a lot of physical abilities (strength, 

endurance, speed, agility and power) and tactical and technical efforts from players. The 

application of plyometric training with low volume of jumps has shown significant 

results in the neuromuscular development and improvement in the physical capacities of 

soccer players, bringing the importance of studying if the same occurs in young futsal 

athletes. Objective: To evaluate whether low-volume jumping plyometric training alters 

muscle power parameters and physical performance of speed and agility of young futsal 

athletes. Methods: 17 futsal athletes with a mean age of 14.6 years participated in the 

study, who were evaluated in two moments: before the pre-season and at the beginning 

of the competitive period during the preparation for the Paulista Futsal Championship. 

To evaluate the muscle power and peak torque of thigh extensors and flexors, the 

isokinetic dynamometer (Biodex) was used and to evaluate the jump height (squat jump 

(SJ) and against movement (CM) force platform test was performed. Photocell 

(Browser-USA) was used to assess agility (Illinois test) and speed (0-5m 0-10m and 0-

20m). For six weeks, routine technical and tactical training routine (twice a week during 

90 minutes) and the athletes were divided into two groups: Plyometric Training Group 

(GTP- performed low volume jumping plyometric training -20min/session) and Control 

Group (CG- performed 20 min/session of warm-up exercises). To check for differences, 

the level of significance was set at p ≤0.05. Results: After six weeks, the GTP showed 

an increase in the values of horizontal jump (p = 0.04), peak torque at 60º (ext / n.dom. 

P = 0.02, flex / sun. p = 0.07, flex/ n,dom p=0,07) at 180º (ext / sun p=0.03, flex/ dom 

p=0.05) and for muscle power at 60º / sec (ext/ n.dom p-0.06 flex./n.dom. p = 0.05) and 

at 180º / sec (ext./dom. p = 0.03, ext./n.dom. p = 0.03, flex, / dom. p = 0.07, flex./n.dom. 

p=0.08 in addition to a decrease in time for the agility test (p = 0.004)  when comparing 

the pre and post intervention moments, there was also and effect size considered large 

for the speed of 5 meters (TE=-1.07) and a difference in the final values between the 

groups in the squat jump (p=0.011), against movement (p =0.006) and horizontal (p 

=0.002) while the CG showed an increase in speed of 5 meters (p =0.003) and an 

increase in peak torque at 60º / sec (flex./dom. p=0.004) and  (flex./dom p =0.005) and 

180º / sec (ext./dom. p =0.001). Conclusion: The use of low volume plyometric training 

is an interesting and effective strategy for young futsal athletes regarding the increase in 

muscle power, peak torque and improvement in speed and agility performance. 

 

Keywords: Plyometric Exercise, Sports training, athletic performance. 
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1. Introdução 

O futsal é a versão do antigo futebol de salão, o qual foi sancionado pela 

Federação Internacional de Futebol (FIFA). A modalidade iniciou em 1930 e vem 

crescendo de forma exponencial desde a Copa do Mundo de futsal de 1989, a qual foi 

realizada com países de todos os continentes. O futsal é um esporte complexo em 

termos de habilidades motoras, envolvendo ações de alta intensidade e intermitentes, 

exigindo muito das capacidades físicas (força, resistência, velocidade, agilidade e 

potência) e esforços táticos e técnicos dos jogadores (Naser, Ajmol e Macadam, 2017).  

Na prática é constituído por duas equipes com cinco jogadores cada, e realizado 

em uma quadra de 40m x 20m, cujos movimentos (sprints, chutes, dribles, mudanças de 

direção) são realizados em espaços reduzidos, ocorrendo mudanças a cada três segundos 

e com pequenos períodos (20 a 30 segundos) de recuperação ativa (Castagna e Álvarez, 

2010; Beato, Coratella e Schena, 2016). O número de substituições durante uma partida 

é ilimitado, o que também contribui para a manutenção de uma intensidade elevada 

durante os jogos sendo que os jogadores de linha mantêm seus esforços entre 75-90% 

da potência aeróbia máxima (VO2max.) durante uma partida oficial (Milanez et al. 

2011). 

Neste contexto, a potência muscular é fundamental para um desempenho atlético 

de sucesso (Villarreal et al. 2009). Levando em consideração o futsal, que tem uma 

característica intermitente e alto grau de imprevisibilidade nas ações, a potência 

muscular afeta positivamente na execução das ações motoras impostas no contexto do 

jogo, como sprints, mudanças de direção, saltos e chutes (Cronin e Sleivert, 2005). A 

potência é definida como a produção da força pela velocidade e existem muitos métodos 

de treinamento que tem como propósito principal aumentar a produção de potência por 

meio da manutenção dessas variáveis podendo ser avaliada por meio de saltos e através 

de dinamômetros isocinéticos (Lamas et al. 2010). A equação para quantificar a 

potência é dada como “Potência = Força x distância/tempo”, mostrando a possibilidade 

que temos de manipular essa capacidade por algumas vias (Fleck e Kraemer, 2006).  O 

pico de torque é outra variável que pode ser avaliada pelo dinamômetro isocinético e 

representa o momento de maior torque durante a execução do movimento em toda a sua 

amplitude (Fonseca et al. 2007) sendo essa variável essencial para atletas de futsal, uma 

vez que a capacidade neuromuscular contribui com a performance, promovendo a 
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manutenção dos esforços intensos nos momentos ofensivos e defensivos (Ferreira et al. 

2010). 

Já a velocidade pode ser definida como um conjunto de propriedades funcionais 

que permitem a execução das ações motoras em um curto espaço de tempo (Platonov e 

Bulatova, 2003). Segundo Acero (2000), a velocidade é a capacidade de conseguir, por 

meio de processos cognitivos, a máxima força e funcionalidade do sistema 

neuromuscular, uma máxima velocidade de reação e de movimentos em determinadas 

condições estabelecidas em menor tempo possível, sendo que essa capacidade tem 

grande influência no desempenho esportivo. A velocidade dos atletas de futebol e futsal 

é específica e manifesta-se de diversas formas. A velocidade de reação está relacionada 

a situações de jogos onde ocorrem constantes trocas de posições. Existe também a 

capacidade de desenvolver a velocidade máxima, partindo de diferentes posições 

iniciais e mudanças rápidas de direções e acelerações (Masuda et al. 2005). Em virtude 

do espaço reduzido do jogo e do alto número de sprints durante uma partida de futsal, 

deve-se ter atenção a essa capacidade e ao seu aprimoramento em vários momentos 

durante o programa de treinamento, através de diversas estratégias (Agudelo e 

Velasquez, 2011). 

A agilidade é a capacidade de realizar movimentos rápidos com o corpo inteiro 

com oscilações de velocidade ou direção em resposta a estímulos externo (Sheppard et 

al. 2006). Essa capacidade física influência de forma significativa o desempenho nos 

esportes onde as mudanças rápidas de direção são comuns, como o futsal. A agilidade é 

considerada uma habilidade multifacetada e se apontarmos a agilidade não reativa, as 

habilidades motoras como potência muscular, velocidade e equilíbrio são primordiais 

para que ocorra desempenho máximo e, levando em consideração uma agilidade reativa, 

as habilidades perceptivas e a capacidade cognitiva influênciam no processo de tomada 

de decisão (Serpell, Ford e Young, 2010; Sekulic, 2013). 

Os movimentos específicos do esporte, como os relatados anteriormente, são 

caracterizados por uma sequência de contrações musculares com fases excêntricas 

seguidas de contrações concêntricas em altas velocidades. Essas sucessões de 

contrações musculares denominam o chamado ciclo de alongamento-encurtamento 

(CAE) (Melayne e Malatesca, 2009). O ciclo alongamento-encurtamento é parte 

integrante de exercícios pliométricos, os quais podem aumentar a capacidade da unidade 

musculo-tendão de produzir potência muscular no mais curto espaço de tempo e são 
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frequentemente usados com o propósito de desenvolver as ações de alta intensidade dos 

atletas, como velocidade máxima e mudanças de direção. Outro aspecto levado em 

consideração na hora da escolha por exercícios pliométricos é pela facilidade de 

implementação, simplicidade, e por não requerer grandes espaços ou estruturas, 

podendo ser desenvolvido em pouco tempo (Makaruk et al. 2014; Campillo et al. 2014; 

Bedoya, Miltenberger e Lopez, 2015).  

Em estudos desenvolvidos com o intuito de analisar a influência da pliometria 

sobre sprints, evidenciou-se que sua transferência pode ocorrer na fase inicial, onde 

ocorre a aceleração (Campillo  et al. 2018; Bouguezzi  et al. 2018).Outros trabalhos já 

apontam a pliometria como estratégia de treinamento para sprints com distância de até 

55 metros e levando em consideração a agilidade, o treinamento pliométrico parece ser 

interessante para o desenvolvimento dessa capacidade física (Campillo et al. 2014; 

Yanci et al. 2016) mostrando a influência desse método nas habilidade motoras 

impostas no futsal (Campillo et al. 2014; Chelly et al. 2010).  

Existem muitos estudos sobre TP e grande parte deles tem estudado sobre a 

intensidade do exercício (Sugisaki, Okada e Kanehisa, 2013; Campillo et al. 2016; 

Hammami et al. 2019), quais exercícios utilizar (Hoyo et al. 2016; Kobal et al. 2017; 

Jlid et al. 2019), ou a quantidade ideal de sessões por semana (1 a 4 vezes) (Yanci et al. 

2016; Bouguezzi et al. 2018). O volume do TP também tem sido foco de estudos e está 

relacionado ao número de contatos do pé com o chão por sessão sendo que o baixo 

volume implica em uma quantidade consideravelmente menor de repetições por sessão 

(Campillo et al. 2014; Bedoya, Miltenberger e Lopez 2015; Chaabene e Negra 2017; 

Assumpção et al. 2018). 

Estudos apontam que o TP de baixo volume, constituído por um volume de 60 a 

120 saltos por sessão e acompanhado de 2-3 sessões por semana durante 4-16 semanas, 

tem o potencial de melhorar a altura do salto, a velocidade de corrida (sprint) e os 

desempenhos de agilidade em jovens atletas de futebol (Michailidis et al. 2013; Bedoya, 

Miltenberger e Lopez 2015). Outros estudos mostram que a aplicação do TP de baixo 

volume em comparação a um método que imponha um volume de saltos maior por 

sessão, apresenta potencial de melhorar as capacidades físicas de forma semelhante em 

ambos os métodos em atletas jovens e adultos de futebol (Váczi et al. 2013; Chaabene e 

Negra 2017). As buscas foram feitas até a data 15/09/2020 nas bases de dados Pubmed, 
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Scielo e Sports discus com os termos “Plyometric training”, “futsal”, “soccer” e “low 

volume”. 

 

Justificativa 

Já existe consenso da literatura quanto aos benefícios do TP, levando em 

consideração que é um método estudado e utilizado há anos com atletas de diversos 

esportes (Campillo et al. 2018), e especificamente, sobre a potência muscular em jovens 

atletas de futebol, transferindo esse benefício para as capacidades físicas associadas ao 

jogo (Diallo et al. 2001; Chaabene e Negra.2017; Assumpção et al. 2018). Por outro 

lado, ainda é insipiente na literatura os resultados desse método para adolescentes 

atletas de futsal. 

Além disso, observa-se grande diversidade na utilização do método, deixando 

claro que ainda existem dúvidas, especificamente sobre o volume de saltos por sessão, o 

qual é assunto de grande relevância, uma vez que volume é uma das informações mais 

importantes para o desenvolvimento da periodização e organização do treinamento 

esportivo (Bouguezzi et al. 2018; Hammami et al. 2019; Jlid et al. 2019). 

 

Problema 

Ao aplicar um protocolo de TP de baixo volume nas sessões, durante seis 

semanas, tendo inicio na pré-temporada e término no período competitivo de 

adolescentes atletas de futsal, o baixo volume de saltos das sessões de treinamento será 

suficiente para que os atletas evoluam os parâmetros de potência muscular, pico de 

torque, velocidade e agilidade? 

 

Hipótese 

Acredita-se que o TP desenvolvido com baixo volume de saltos trará resultados 

significativos no aumento da altura e distância de salto e por consequência na potência 

muscular. É esperado que esse aumento produza melhora do desempenho de velocidade, 

agilidade e aumento no pico de torque em relação ao grupo controle. 
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2. Objetivos 

Geral 

Avaliar se o TP de baixo volume de saltos altera parâmetros de potência 

muscular e do desempenho físico de velocidade e agilidade de adolescentes atletas de 

futsal. 

 

Especifico 

Comparar o desempenho intra e entre os grupos (Grupo treinamento pliométrico 

“GTP” e Grupo controle “GC”) após o protocolo nos seguintes parâmetros 

neuromusculares e de desempenho: Capacidade máxima de produção de torque e 

potência muscular isocinética dos extensores e flexores do joelho; Altura dos saltos 

verticais e distância do salto horizontal; Velocidade e agilidade. 

 

3. Método 

Este projeto trata de pesquisa de intervenção de forma quantitativa, e de caráter 

semi-longitudinal. Foi submetido e aprovado ao CEP UNIFESP vinculado à plataforma 

Brasil sob número 020859/2018 e CAAE número 85058018.4.0000.5505. O 

recrutamento dos voluntários ocorreu por conveniência e por meio de reunião entre os 

responsáveis da pesquisa junto aos atletas e seus responsáveis (pai/mãe/tutor) e foram 

esclarecidos os objetivos do trabalho, a metodologia e os possíveis riscos e benefícios 

do treinamento pliométrico na melhora do desempenho atlético relacionado à potência 

muscular, velocidade e agilidade. Para tantos os mesmos assinaram um termo de 

consentimento e assentimento livre esclarecido de acordo com a normativa 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

3.1. Amostra 

Participaram do estudo 17 atletas de futsal, do sexo masculino, com idade entre 

14 a 15 anos, os quais foram avaliados em dois momentos: antes da pré-temporada e 

durante o período competitivo. A equipe foi avaliada durante a preparação para o 
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Campeonato do Paulista de Futsal de 2019. Como critério de inclusão admitiu-se: ter 

idade entre 14 a 15 anos, estar praticando a modalidade por no mínimo dois anos, não 

estar atuando como atleta em outro clube, não estar treinando musculação e a assinatura 

do Termo de Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido (TCLE e TALE). Os 

critérios de exclusão foram: não cumprir o mínimo de 75% da frequência nos treinos e 

participar de qualquer outra intervenção que pudesse influenciar os resultados. 

Para a composição dos grupos, foi realizada uma divisão aleatorizada (sorteio) 

em dois grupos, tendo atletas de todas as posições em ambos os grupos. Os grupos 

foram nominados como: Grupo Treinamento Pliométrico (GTP, n=9) e Grupo Controle 

(GC, n=8). 

A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra do estudo. Os dados estão 

apresentados como média ± desvio padrão. 

 

Tabela 1: Caracterização da amostra. 

Variáveis GTP (n= 9) GC (n= 8) 

Idade (anos) 14,77 ± 0,62 14,5 ±0,5 

Massa corporal (kg) 55,91 ± 9,41 57,18 ± 9,81 

Estatura (cm) 

IMC (kg/m2) 

 167,27 ± 6,52  

20,05 

168,5 ± 5,54 

20,26 

Escala de Tanner (Maturação) 3,66 ± 0,66 3,05 ± 0,5 

GTP: Grupo treinamento pliométrico; GC: Grupo controle. 

 

Os atletas participaram do estudo durante oito semanas das quais seis 

desenvolveu-se o protocolo em questão. Os treinamentos foram realizados em uma 

quadra de um clube da Baixada Santista todas as terças quintas-feiras. Os testes foram 

realizados em quadra, nos Laboratórios de Ciências do Esporte e de Epidemiologia do 

Movimento Humano da UNIFESP-BS sendo estes em condições controladas de 

temperatura, humidade e luminosidade. Nos períodos de avaliação e reavaliação, foi 

respeitado um tempo mínimo de 72 horas e máximo de 96 horas de recuperação de 
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qualquer estímulo proposto nos treinos, para que os atletas realizassem seu desempenho 

máximo nas avaliações. 

 

 

Figura 1- Desenho Experimental 

 

 

 

3.2. Protocolo de treinamento 

Os voluntários do estudo mantiveram o seu treinamento técnico/tático habitual, 

consistindo em duas vezes na semana, por 90 minutos sendo realizado o controle dos 

conteúdos de treinamento (atividades) desenvolvidos, os quais podem ser vistos na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 - Volume das atividades desenvolvidas nos treinamentos técnico/tático. 

Conteúdos desenvolvidos no aquecimento, 

técnico/tático e desaquecimento. 

Volume imposto nas 

atividades 

Aquecimento = alongamentos dinâmicos e corridas 

moderadas com deslocamentos (nesse momento o GTP 

também realizou o TP). 

 

 20 minutos 

Atividades de estímulo ao drible e/ou posse de bola 

com liberdade e imprevisibilidades. 

Ex: Rondon e suas variações, jogos reduzidos com gol 

caixote, 1x1. 

 

20 minutos 

Jogos modificados de estímulo a transições ofensivas e 

defensivas, manipulação dos espaços da quadra e 

número de jogadores. 

 

30 minutos 

Jogo formal com regras oficiais. 20 minutos 

Desaquecimento= constituído por atividade de 

intensidade leve, como trote e alongamentos. 

5 a 10 minutos. 

Rondon: atividade de posse de bola em circulo com um ou mais oponentes no meio do círculo tentando 

roubar a bola (bobinho). TP: Treinamento pliométrico. 

 

Para manter o mesmo volume de treino, o GTP realizou o mesmo aquecimento, 

porém, com duração de cinco minutos e logo após o protocolo de TP proposto, com 

duração média de 15 minutos. Na sequência seguiram com o treinamento técnico/tático 

e desaquecimento normalmente com o restante da equipe. Todos os TPs do GTP foram 

realizados em piso de concreto, com a utilização de cones, barreiras, steps e caixote. O 

GTP seguiu o TP conforme explicitado na Tabela 3, a qual apresenta as principais 

informações referentes a este protocolo. Neste contexto, a orientação dada aos atletas 

era que mantivessem sempre a intensidade máxima (altura ou distância máxima 

possível), sendo utilizada para tanto o estímulo verbal. 
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Tabela 3 – Plano de atividades do GTP. 

Microciclo 

(semanal) 

Série Repetição Salto  Intervalo Nº 

saltos 

 

 

1 

2 7 Salto horizontal com a utilização do 

balanço dos braços (Distância máxima). 

60 segundos  

 

 

  56 

2 7 Salto vertical contra movimento com a 

utilização do balanço dos braços (Altura 

máxima). 

60 segundos 

2 7 Salto rebote sobre duas barreiras 

(barreiras com 20 centímetros com 

estímulo reativo e altura máxima do 

salto). 

60 segundos 

2 7 Salto em profundidade - 20 cm (Estímulo 

reativo e altura máxima no salto). 

60 segundos 

 

 

 

2 

2 8 Salto horizontal com a utilização do 

balanço dos braços (Distância máxima). 

60 segundos  

 

 

64 

 

 

2 8 Salto vertical contra movimento com a 

utilização do balanço dos braços (Altura 

máxima). 

60 segundos 

2 8 Salto rebote sobre duas barreiras               

(barreiras com 20 centímetros com  

estímulo reativo e altura máxima do 

salto ). 

60 segundos 

2 8 Salto em profundidade - 20 cm (Estímulo 

reativo e altura máxima no salto). 

60 segundos 

 

 

3 

2 9 Salto horizontal com a utilização do 

balanço dos braços (Distância máxima). 

60 segundos  

 

 

72 

2 9 Salto vertical contra movimento com a 

utilização do balanço dos braços (Altura 

máxima). 

60 segundos 

2 9 Salto horizontal unipodal (salto triplo)      

(Distância máxima). 

60 segundos 

2 9 Salto em profundidade - 40 cm (Estímulo 60 segundos 
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reativo e altura máxima no salto). 

 

 

 

4 

2 10 Salto horizontal com a utilização do 

balanço dos braços (Distância máxima). 

60 segundos  

 

 

80 

2 10 Salto vertical contra movimento com a 

utilização do balanço dos braços (Altura 

máxima). 

60 segundos 

2 10 Salto horizontal unipodal (salto triplo)      

(Distância máxima). 

60 segundos 

2 10 Salto em profundidade - 40 cm (Estímulo 

reativo e altura máxima no salto). 

60 segundos 

 

 

 

5 

2 11 Salto horizontal com a utilização do 

balanço dos braços (Distância máxima). 

60 segundos  

 

 

88 

 

2 11 Salto vertical contra movimento com a 

utilização do balanço dos braços (Altura 

máxima). 

60 segundos 

2 11 Salto horizontal unipodal (salto triplo)      

(Distância máxima). 

60 segundos 

2 11 Salto em profundidade - 50 cm (Estímulo 

reativo e altura máxima no salto). 

60 segundos 

 

 

 

6 

2 12 Salto horizontal com a utilização do 

balanço dos braços (Distância máxima). 

60 segundos  

 

 

96 

2 12 Salto vertical contra movimento com a 

utilização do balanço dos braços (Altura 

máxima). 

60 segundos 

2 12 Salto horizontal unipodal (salto triplo)      

(Distância máxima). 

60 segundos 

2 12 Salto em profundidade - 50 cm (Estímulo 

reativo e altura máxima no salto). 

60 segundos 
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3.3. Saltos utilizados no protocolo de treinamento 

 

Contra Movimento  

O atleta inicia em pé e com os joelhos estendidos, faz um movimento 

descendente preliminar pela flexão de joelhos, quadris e tornozelos e, imediatamente, 

estende-os verticalmente até saltar sobre a superfície do solo ou plataforma de salto e 

amortece o impacto flexionando os joelhos e ainda são incentivados a utilizar os 

membros superiores para auxílio no movimento (Linthorne, 2001). 

 

Em profundidade 

Nesse tipo de salto o indivíduo parte de uma plataforma elevada e logo que toca 

o solo realiza a fase muscular excêntrica, configurando uma fase descendente do 

movimento, seguida da concêntrica (salto), configurando a fase ascendente de impulsão 

(Schmidtbleicher, 1992). 

 

Horizontal  

O atleta ficará atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente afastados, 

joelhos semi‐ flexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal deverá saltar 

a maior distância possível aterrissando com os dois pés em simultâneo e incentivado a 

utilizar os membros superiores para auxílio no movimento (Proesp – BR, 2016).  

 

Unipodal Triplo Horizontal 

O atleta foi orientado a se posicionar atrás da linha, com um pé apenas no solo e 

o outro fora do solo com o joelho flexionado, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao 

sinal deveria saltar a maior distância possível por meio de três saltos consecutivos e 

incentivados a utilizar os membros superiores para auxílio no movimento (Moreira, 

2006). 
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3.4. Avaliações 

 

 Potência Muscular e Pico de torque 

Foram realizados testes de pico de torque e potência muscular de extensores e 

flexores de joelho através da avaliação isocinética com a utilização do dinamômetro 

isocinético BIODEX®. No momento da avaliação isocinética e como complemento ao 

aquecimento, os sujeitos realizaram uma sessão de familiarização no dinamômetro nas 

mesmas velocidades utilizadas no teste e as velocidades angulares utilizadas no teste de 

60º/s (uma série de cinco repetições para cada membro inferior) e 180º/s (uma série de 

dez repetições para cada membro inferior), com intervalo de descanso de um minuto 

entre as séries (Iossifidou, 2005). 

 

 Saltos verticais 

Para realização destes testes foi seguido os balizamentos descritos por Komi e 

Bosco (1983).  Para o salto contra movimento, o sujeito fica em pé com o tronco ereto e 

joelhos em extensão a 180°. Realiza-se o salto vertical com o contra movimento. A 

flexão do joelho acontece aproximadamente no ângulo de 120°, em seguida o 

executante faz a extensão do joelho, procurando impulsionar o corpo para o alto e na 

vertical, durante essa ação o tronco deve continuar sem movimento para evitar 

influência nos resultados. Os joelhos devem permanecer em extensão durante a fase de 

vôo e aterrissagem. Para o Squat Jump (salto com agachamento), o sujeito partirá da 

posição agachada a um ângulo de 90°, em seguida o executante faz a extensão do 

joelho, procurando impulsionar o corpo para o alto e na vertical, Os joelhos devem 

permanecer em extensão durante a fase de vôo e flexioná-los na aterrisagem. Em ambos 

os saltos a utilização dos membros superiores para auxílio no movimento foi 

recomendada. 
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 Salto Horizontal 

O atleta ficará atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente afastados, 

joelhos semi‐ flexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal deverá saltar 

a maior distância possível aterrissando com os dois pés em simultâneo. Cada voluntário 

realizou o teste três vezes com um minuto de recuperação entre cada tentativa e foi 

validado o melhor salto.  A utilização dos membros superiores para auxílio no 

movimento foi recomendada (Proesp – BR, 2016).  

 

 Teste de velocidade 

Para a realização desse teste foi utilizada a Fotocélula modelo Browser EUA, 

sendo realizada a marcação de 0–5m, 0-10m e 0–20m para avaliar a velocidade 

máxima. Cada atleta realizou três tentativas para cada teste, sendo adotado um 

período de recuperação de três minutos entre as tentativas. Antes da realização dos 

testes, os atletas foram submetidos a um protocolo de aquecimento com trote e 

deslocamentos, totalizando cinco minutos. A transferência de tempo de corrida para 

km/h foi realizada através de equação da divisão da distância pelo tempo que o 

atleta percorreu e o resultado foi multiplicado por 3,6 para que pudéssemos atribuir 

a velocidade em km/h (Little e Williams, 2005). 

 

 Teste de agilidade (Illinois Test) 

O teste de agilidade de Illinois foi realizado com fotocélula modelo Browser 

EUA, é configurado com quatro cones formando a área de agilidade (10 m de 

comprimento por 5 m de largura). Um cone foi colocado em cada ponto (a) para 

marcar o início, (b) e (c) para marcar os pontos de virada e (d) para marcar o final. 

Outros quatro cones foram colocados no centro da área de teste, a 2,3 m de cada de 

outros. Cada voluntário realizou o teste três vezes com três minutos de recuperação 

entre cada tentativa e foi validado o melhor tempo. O trajeto realizado pelos atletas 

pode ser observado na figura 2 (Sheppard e Young, 2006). 
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Figura 2- Illinois agility test 

 

 

 

3.5.Analise estatística 

Foram utilizadas ferramentas da estatística descritiva como média e desvio 

padrão. A partir de então foi testada, para toda a amostra, a normalidade dos dados 

através da estatística de Shapiro-Wilk. Foi realizado um teste de ANOVA two way para 

comparação entre momentos e entre os grupos. Foi utilizado o teste de comparações 

múltiplas de Sidak’s. As comparações estatísticas foram significantes quando p ≤ 0,05. 

Todos os dados foram analisados por meio do software GRAPH PAD PRISM 8.0. Foi 

também realizado o teste de tamanho do efeito (d de Cohen) sendo que os valores limite 

do poder estatístico de Cohen foram considerados > 0,2 (pequeno),> 0,5 (moderado) e> 

0,8 (grande) (Cohen J. 1988).



26 

 

4. Resultados 

 

Na Tabela 4, observamos que o GTP obteve diferença significativa (p=0,04) no 

salto horizontal, mostrando que os atletas aumentaram a distância de salto entre as 

avaliações e que o mesmo ocorreu no momento pós entre os grupos para o squat jump, 

salto contra movimento e salto horizontal, mostrando que na comparação entre os 

grupos o resultado pós-intervenção se mostrou maior para o GTP. Observamos que o 

GTP obteve diferença significativa (p=0,004) no teste de agilidade comparando-se os 

momentos, mostrando que os atletas melhoraram sua capacidade de agilidade e um 

tamanho do efeito considerado grande para o teste de velocidade de 5 metros (TE= -

1,07). Observamos também que o GC obteve a diferença significativa (p=0,03) no teste 

de velocidade (5 metros) comparando-se os momentos e um tamanho do efeito 

considerado grande (TE= -1,89), entretanto não houve diferença significativa entre os 

grupos. 

Na Tabela 5, observamos que o GTP apresentou diferença significativa entre os 

momentos na avaliação isocinética para a variável de Pico de torque a 60º na extensão 

de joelho da perna não dominante (p=0,02) e houve uma tendência a mudança para 

flexão de joelho da perna dominante (p=0,07) e não dominante (p=0,07).  Observamos 

também que o GC obteve a diferença significativa na flexão de joelho da perna 

dominante (p=0,04) e não dominante (p=0,05), comparando-se os momentos, entretanto 

não houve diferenças entre os grupos. O mesmo ocorreu na avaliação isocinética na 

variável de Pico de torque a 180º na extensão de joelho, da perna dominante (p=0,03) e 

na flexão de joelho da perna dominante (p=0,05) e um tamanho do efeito considerado 

grande para extensão de joelho da perna não dominante (TE= -0,80). Observamos 

também que o GC obteve a diferença significativa na extensão de joelho, na perna 

dominante (p=0,01), comparando-se os momentos, entretanto não houve diferenças 

entre os grupos. 

Na tabela 6 observamos que o GTP apresentou diferença significativa entre os 

momentos na avaliação isocinética na variável de potencia de 60º na extensão (p=0,06) 

e flexão de joelhos (p=0,05) em perna não dominante. Observamos também um 

tamanho do efeito considerado grande para a flexão de joelho da perna não dominante 

(TE= -1,15). Para as demais comparações não houve diferença. Na avaliação isocinética 

na variável de potência muscular a 180º na extensão de joelho na perna dominante 
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(p=0,03) e não dominante (p=0,03) e uma tendência a mudança na flexão de joelho na 

perna dominante (p=0,07) e não dominante (p=0,08). Observamos também um tamanho 

do efeito considerado grande para extensão de joelho perna dominante (TE= -1,03) e 

não dominante (TE= -1,02) e flexão de joelho perna não dominante (-0,87). Para as 

demais comparações não houve diferença.
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Tabela 4. Valores médios e desvios-padrão referentes às variáveis de capacidade neuromuscular e capacidades físicas. 

  GTP P TE GC P TE ANOVA 

Squat Jump (cm) Pré 

Pós 

24,64±2,81 

25,46±2,68 

0,41 -0,29 22,76±2,67 

21,89±2,04 

0,47 0,24 0,0118* 

Contra movimento (cm) Pré 

Pós 

27,50±3,67 

28,42±3,57 

0,36 -0,25 24,39±3,20 

23,33±2,76 

0,30 0,35 0,0060* 

Salto Horizontal (cm) Pré 

Pós 

199,62±17,52 

219,75±19,08 

0,04* -0,50 194,25±12,84 

195,12±11,12 

0,63 -0,07 0,0020* 

Velocidade 5m (km/h) Pré 

Pós 

15,16±0,81 

15,79±0,06 

0,14 

 

-1,07 14,70±0,20 

15,24±0,35 

0,03* 

 

-1,89 0,151 

Velocidade 10m (km/h) Pré 

Pós 

18,44±0,91 

18,51±1,04 

0,74 

 

-0,07 18,24±0,80 

18,40±0,96 

0,15 

 

-0,18 0,868 

Velocidade 20m (km/h) Pré 

Pós 

21,67±0,92 

21,64±0,95 

0,89 

 

0,03 21,48±0,97 

21,26±0,83 

0,16 

 

0,24 0,512 

Agilidade (seg) Pré 

Pós 

15,97±0,67 

15,03±0,68 

0,004* 0,52 15,98±0,98 

15,65±0,85 

0,12 

 

0,17 0,116 

GTP - Grupo treinamento pliométrico; GC - Grupo controle; TE - Tamanho do efeito; ANOVA – comparação do momento pós entre os grupos.  Probabilidade de significância (P <0,05). 
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GTP - Grupo treinamento pliométrico; GC - Grupo controle; TE - Tamanho do efeito; ANOVA – comparação do momento pós entre os grupos. Probabilidade de significância (P <0,05).Nn: newton-metro(m- 

Unidade de medida) 

Tabela 5. Valores médios e desvios-padrão referentes às variáveis de Pico de torque no Dinamômetro isocinético. 

60°/seg (Nm)  GTP P TE GC P TE ANOVA 

Extensão de joelho 

Dominante  
Pré 

Pós 

168,03±36,05 

174,58±25,49 

0,56 -0,2 162,47±42,49 

175,46±45,57 

0,09 -0,29 0,9699 

Extensão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

158,93±34,76 

177,86±23,20 

0,02* -0,64 165,12±35,88 

175,20±38,32 

0,16 -0,27 0,8552 

Flexão de joelho 

Dominante 

Pré 

Pós 

83,95±17,40 

96,53±15,68 

0,07 -0,75 80,87±19,27 

89,46±25,18 

0,04* -0,38 0,4299 

Flexão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

73,76±15,93 

83,13±10,51 

0,07 -0,69 67,43±23,94 

79,91±28,47 

0,05* -0,47 0,6031 

180°/seg         

Extensão de joelho 

Dominante 

Pré 

Pós 

116,92±20,06 

131,31±15,78 

0,03* -0,79 114,43±25,34 

130,83±24,64 

0,01* -0,65 0,9369 

Extensão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

120,15±23,21 

136,36±16,20 

0,10 -0,80 118,41±18,41 

124,50±25,14 

0,36 -0,27 0,3079 

Flexão de joelho 

Dominante 
Pré 

Pós 

69,31±14,35 

76,68±13,29 

0,05* -0,53 59,61±13,42 

67,57±12,24 

0,12 -0,61 0,2222 

Flexão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

60,30±10,89 

65,87±6,81 

0,13 -0,61 62,96±17,63 

69,26±13,52 

0,23 -0,40 0,9770 
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GTP - Grupo treinamento pliométrico; GC - Grupo controle; TE - Tamanho do efeito; ANOVA – comparação do momento pós entre os grupos. Probabilidade de significância (P <0,05). w= watts (unidade de medida).

Tabela 6. Valores médios e desvios-padrão referentes às variáveis de Potência muscular no Dinamômetro isocinético. 

60°/seg. (w)  GTP P TE GC P TE ANOVA 

Extensão de joelho 

Dominante 

Pré 

Pós 

114,11±23,53 

118,38±17,05 

0,44 -0,20 107,62±31,33 

116,18±31,34 

0,15 -0,27 0,8920 

Extensão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

104,61±27,02 

120,81±13,56 

0,06 -0,75 108,32±29,39 

112,43±27,35 

0,39 -0,14 0,5326 

Flexão de joelho 

Dominante 

Pré 

Pós 

60,52±16,32 

68,95±11,64 

0,22 -0,59 53,53±20,47 

56,86±21,48 

0,16 -0,15 0,1745 

Flexão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

49,92±11,51 

60,91±6,87 

0,05* -1,15 45,57±21,15 

52,28±21,70 

0,09 -0,31 0,2842 

180°/seg.         

Extensão de joelho 

Dominante 
Pré 

Pós 

186,03±49,80 

230,36±34,71 

0,03* -1,03 187,33±48,64 

204,36±45,22 

0,19 -0,36 0,3189 

Extensão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

183,94±44,52 

226,12±37,28 

0,03* -1,02 187,23±41,41 

195,45±47,73 

0,62 -0,18 0,1715 

Flexão de joelho 

Dominante 
Pré 

Pós 

112,64±31,97 

133,47±24,67 

0,07 -0,72 100,73±36,58 

104,12±25,06 

0,76 -0,10 0,0687 

Flexão de joelho  

Não dominante 

Pré 

Pós 

92,73±20,14 

108,74±16,23 

0,08 -0,87 89,15±43,12 

91,13±37,17 

0,84 -0,04 0,2623 
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5. Discussão 

Os principais achados do estudo foram: A) O GTP apresentou melhora entre os 

momentos na impulsão horizontal, velocidade de cinco metros, agilidade, pico de torque 

e potência muscular avaliada em dinamômetro isocinético; B) Na comparação entre os 

grupos, o GTP obteve uma diferença significativa no momento final no squat jump, 

salto contra movimento e salto horizontal em comparação com o GC; C) Não houve 

diferença significativa entre os grupos nas capacidades físicas (velocidade e agilidade); 

D) Em relação ao GC, houve melhora entre os momentos para a velocidade de cinco 

metros e pico de torque avaliado no dinamômetro isocinético apenas para flexão de 

joelho na perna dominante e não dominante a 60º/seg e extensão de joelho da perna 

dominante a 180º/seg.  

Existem vários estudos relativos ao treinamento pliométrico em jovens atletas, 

entretanto, a maioria deles aborda apenas o efeito do treinamento pliométrico, sendo que 

vários deles não esclarecem quais exercícios são utilizados em específico na 

intervenção. Ademais, não existe um consenso quanto ao volume ideal de saltos por 

sessão, sendo observado que os estudos variam muito quanto a essa medida (Campillo 

et al. 2020). 

De acordo com uma revisão sistemática, que teve como objetivo analisar 

criticamente a literatura para determinar a eficácia do treinamento pliométrico em 

jovens atletas de futebol (máximo de 17 anos de idade), sete estudos foram 

selecionados. Esses estudos apontaram aumento do desempenho atlético propiciando as 

seguintes informações: o treinamento pliométrico deve ser realizado dois dias por 

semana; por um período de oito a dez semanas, durante o treino de futebol, com período 

de descanso de 72 horas entre os dias de treinamento pliométrico. Um total de três a 

quatro exercícios de treinamento pliométrico deve ser realizado de duas a quatro séries 

com seis a quinze repetições por sessão de treinamento. O número inicial de contatos no 

solo deve ser de 50 a 60 por sessão e deve aumentar para não mais que 80 a 120 

contatos por pé nessa sessão no intuito de evitar lesões por uso excessivo (Bedoya, 

Miltenberger e Lopez 2015). 

 Corroborando com os apontamentos da revisão anteriormente citada, no 

protocolo do presente estudo, obtivemos de 56 a 96 saltos por sessão, com 4 exercícios, 

respeitando sempre as 72 horas de recuperação, 2 séries de 7 a 12 repetições, entretanto 



32 

 

foi realizado protocolo de treinamento por 6 semanas. Um aspecto importante a ser 

apontado, é que o estudo não cita a quantidade de 60 a 120 saltos como “baixo volume” 

e sim como o recomendado, evidenciando a falta de padronização, uma vez que existem 

estudos que chegam as 360 saltos por sessão (Diallo et al. 2001; Söhnlein, Muller e 

Stoggl 2014). 

Os saltos squat jump e contramovimento foram avaliados em plataforma de 

força e seu desempenho foi quantificado por meio da altura do salto sendo que a 

utilização de saltos verticais em nossa periodização foi de 50% do protocolo, entretanto 

observamos no decorrer dos treinamos que a execução dos saltos de vetor predominante 

vertical gerou mais complexidade motora para os atletas. Os resultados mostraram que 

apesar do GTP não apresentar aumento significativo no desempenho de salto no squat 

jump e contramovimento comparando os momentos, o mesmo obteve tendência 

diferente do GC uma vez que o GTP aumentou percentualmente a altura de salto 

enquanto que o GC diminuiu, podendo ser observada diferença entre os grupos ao final 

do protocolo. Isso mostra que o treinamento pliométrico de baixo volume e realizado 

durante 6 semanas, foi uma estratégia eficaz de treinamento em conjunto com o 

treinamento técnico/tático. 

Corroborando com o presente estudo, Michailidis et al. (2013), realizaram 

proposta de baixo volume (entre 60 e 120 saltos), duas vezes por semana durante doze 

semanas, sobre as capacidades físicas de jovens atletas de futebol e observou melhoras 

significativas na altura de salto, mostrando que o volume de saltos proposto por sessão 

de treinamento foi eficaz. Além disso, o volume maior de semanas parece ter 

repercutido em maior impacto na altura de salto de jovens atletas. Outro estudo com 

atletas de futebol da mesma faixa etária que o presente estudo, no qual foi proposto um 

protocolo de 45 a 88 saltos durante oito semanas, também observou melhora 

significativa na altura de salto no squat jump e  contra movimento, sendo valido 

ressaltar que ocorreu a mesma interação entre os resultados que neste estudo, ou seja, o 

grupo que realizou o treinamento pliométrico de baixo volume aumentou a altura de 

salto e o grupo controle reduziu percentualmente a altura de ambos os saltos (Chã et al. 

2018). Assim, é válido refletir se um período maior que seis semanas poderia ser mais 

efetivo em aumentar a altura de saltos verticais em jovens atletas de futsal. 

Já levando em consideração o salto horizontal, o GTP apresentou aumento na 

distância do salto entre os momentos (p=0,04) e diferença entre os grupos (p=0,002), 
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mostrando que o treinamento pliométrico de baixo volume foi eficiente na melhora 

desta variável, expressando melhora da potência muscular obtidas na avaliação 

isocinética. Em outro estudo com atletas de futsal, os quais foram submetidos a um 

protocolo de curta duração (quatro semanas), constituído por 160 saltos por sessão, com 

três a cinco exercícios por sessão, também observou-se aumento significativo na 

distância do salto horizontal (Silva et al. 2017). Vale ressaltar que o estudo utilizou-se 

de sessão com um número de saltos um pouco maior do recomendado como um 

protocolo de baixo volume, entretanto os resultados foram alcançados em curto prazo (4 

semanas), o que torna relevante apontar que o salto horizontal parece ser mais sensível a 

adaptações positivas em um tempo mais curto, possivelmente devido a uma 

proximidade já existente da sua execução com vetor predominante horizontal e por 

conta da especificidade do esporte (Ozbar,  Ates e Agopyan 2014; Loturco et al. 2015). 

Em estudo realizado com atletas profissionais de futsal, o qual comparou o efeito 

de treinar uma ou duas vezes por semana, sendo aplicado o mesmo volume total de 

saltos (36 a 176 saltos por sessão) em ambos os grupos demonstrou não haver melhora 

significativa entre os momentos para os valores de saltos verticais (squat jump e contra 

movimento). Porém, o grupo que treinou duas vezes por semana, adotando volumes de 

salto de 36 até no máximo 108 saltos por sessão foi o único que apresentou um aumento 

significativo para o salto horizontal (Yanci et al. 2017). Esses resultados corroboram 

com os apresentados em nosso estudo. Além disso, ainda que não tenha ocorrido 

diferença significativa intra grupo para GTP quanto aos saltos verticais, essa diferença 

existiu entre os grupos o final do protocolo. 

Vários estudos que realizaram protocolos de treinamento pliométrico com baixo 

volume de saltos melhoraram as capacidades físicas associadas ao futebol e futsal, como 

velocidade e agilidade, entretanto, a maioria desenvolveu a intervenção por mais de seis 

semanas (Diallo et al. 2001, Campillo et al. 2014, Chaabene et al. 2017,  Chã et al. 

2018). No presente estudo, não foi encontrada diferença significativa na comparação 

entre os momentos e entre os grupos para a velocidade de 5, 10 e 20 metros, exceto para 

velocidade de 5 metros (p= 0,03) entre momentos no GC. Entretanto, observou-se 

tamanho de efeito considerado grande para velocidade de 5 metros no GTP (TE= -1,07). 

Assim, podemos observar que o GC obteve aumento de velocidade somente realizando 

o treinamento técnico/tático, algo possível considerando-se o momento em que o estudo 

foi iniciado (pré-temporada).  
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Ademais, levando em consideração o tamanho de efeito considerado grande 

obtido na velocidade de 5 metros no GTP, estipula-se que esse ganho possa estar 

relacionado a um aumento significativo na distância do salto horizontal, uma vez que 

isso representa um aumento de potência muscular e que sprints com distâncias mais 

curtas estão relacionados com o aumento da impulsão horizontal devido ao seu vetor 

(predominante horizontal) (Loturco et al. 2015). Em relação à agilidade, observou-se 

que o GTP obteve uma melhora significativa entre os momentos (p = 0,004), mostrando 

que o treinamento pliométrico de baixo volume foi capaz de impactar na melhora da 

agilidade de jovens atletas de futsal, mesmo que isso não fosse evidenciado na 

velocidade de corrida. 

Em estudo que teve como objetivo, avaliar e comparar os efeitos de oito 

semanas de treinamento pliométrico de baixo (50 a 120 saltos por sessão) e alto volume 

(110 a 220 saltos por sessão), duas sessões por semana nas medidas de aptidão física 

em jovens atletas de futebol, observou-se após a aplicação do protocolo que ambos os 

grupos melhoraram de forma semelhante as capacidades de aceleração e velocidade 

máxima (5; 10; 20; e 30 metros), teste de agilidade, salto vertical (partindo agachado e 

contra movimento) e salto horizontal. O estudo recomenda a utilização de um protocolo 

de baixo volume de saltos pela otimização do tempo, uma vez que os grupos foram 

contemplados com os mesmos resultados, entretanto, o desgaste físico foi diferente, 

levando em consideração que a diferença do volume entre os grupos era o dobro de 

saltos (Chaabene et al. 2017).  

Em nosso estudo, o número de variáveis no GTP que apresentaram melhora 

(salto horizontal, agilidade e velocidade de 5 metros) foi menor que as apresentadas por 

Chaabene et al. (2017) que utilizaram tempo de estudo e número de saltos maiores que 

em nosso protocolo o que pode por consequência ter influenciado. Outro aspecto 

interessante é o fato do nosso estudo não ter obtido melhora na velocidade (10m e 20m) 

no GTP e o GC sim para velocidade (5m), levantando a premissa que se estamos 

realizando um trabalho de treinamento pliomérico em paralelo ao treinamento 

técnico/tático, se faz necessário o máximo de informação e controle desses processos 

para que possamos atribuir nossos resultados as estratégias de treinamento que estamos 

adotando com mais clareza. No caso do presente estudo, foi acompanhado o 

desenvolvimento de todas as atividades técnico/tático realizado pelo treinador, 
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evidenciando que o treinamento técnico/tático trouxe melhoras para a velocidade (5m) 

para o GC. 

De acordo com Campillo et al. (2014), o programa de treinamento de baixo 

volume acarretou melhorias significativas na altura do salto contra movimento, 

desempenho do salto em profundidade e tempo de agilidade em jovens jogadores de 

futebol, entretanto, o estudo utilizou apenas o salto em profundidade em seu protocolo 

de treinamento, mostrando o impacto que este método pode trazer com apenas esse tipo 

de salto na força reativa. Vale ressaltar que o estudo citado teve um volume de saltos 

menor por sessão (60 saltos) e uma semana a mais de treinamento e obteve um resultado 

significativo na capacidade de agilidade da mesma forma que em nosso estudo, o que 

mostra o impacto que o treinamento pliométrico pode acarretar na agilidade dos atletas 

sem requerer um número acentuado de saltos.  

Entretanto, diferente do estudo apontado, não observamos melhora significativa 

na altura do salto contra movimento, mas sim, quando comparado ao grupo controle, 

evidenciando, ainda assim, o potencial da intervenção. Vale ressaltar também que a 

escolha do salto pode proporcionar resultados diferentes, uma vez que realizando apenas 

o salto em profundidade, mesmo com um número menor de saltos, os autores 

observaram resultados interessantes, o que pode te ocorrido também em nosso estudo, 

uma vez que em todas as sessões tivemos a prática do salto em profundidade (volume 

de 25% da intervenção).  

A avaliação de desempenho muscular no esporte é extremamente importante, 

pois fornece dados que podem auxiliar no controle e na evolução do treinamento, 

diagnosticando possíveis déficits, para que sejam corrigidas e adequadas as propostas de 

intervenção (Aquino et al. 2007). A dinamometria isocinética é considerada uma das 

técnicas mais específicas para avaliar o desempenho muscular, podendo ser aplicada em 

diversas articulações. Entretanto, devido à especificidade do esporte em questão, a 

articulação avaliada foi a do joelho (extensão e flexão) sendo coletados dados de pico de 

torque e potência muscular (Weber et al., 2010; Zabka; Valente; Pacheco, 2011). 

Levando em consideração as avaliações de pico de torque e potência muscular 

de extensores e flexores de coxa a 60º/s e 180º/s realizada no dinamômetro isocinético, 

podemos observar resultados interessantes no GTP no aumento do pico de torque a 

60º/s na extensão de pernas não dominante (p= 0,02), flexão de pernas dominantes e não 
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dominantes (p= 0,07 para ambas), e a 180º/s para a extensão de joelho na perna 

dominante (p= 0,03), flexão em perna dominante (p= 0,05) e um tamanho de efeito 

considerado grande para extensão de joelho da perna não dominante (TE= -0,80) e 

potência muscular a 60º/s na extensão de joelho da perna não dominante (p= 0,06) e 

flexão de perna não dominante (p= 0,05) e (TE= -1,15) e a 180º/s na extensão de joelho 

na perna dominante (p= 0,03) e (TE= -1,03) na extensão de joelho na perna não 

dominante (p= 0,03) e (TE= -1,02) na flexão de joelho na perna dominante (p= 0,07) e 

na flexão de joelho na perna não dominante (p= 0,08) e (TE= -0,8). Já no GC houve 

apenas resultados no pico de torque a 60º/s na flexão de pernas dominantes (p= 0,04) e 

não dominantes (p= 0,05) e a 180º/s para a extensão de joelho na perna dominante (p= 

0,01) e não apresentou diferenças significativas na potência muscular. 

 Observamos que o GTP aumentou o pico de torque e potência muscular de 

forma significativa e esses resultados podem ter relação com o aumento de performance 

no salto horizontal, velocidade de 5 metros, agilidade e a diferença entre os grupos nos 

saltos squat jump e contra movimento. Já para o GC, foram observados resultados 

menos expressivos, entretanto vale ressaltar que o ganho no pico de torque pode estar 

associado ao aumento de performance na velocidade de 5 metros. O acréscimo 

observado de força e potência muscular dos membros inferiores pode estar relacionado 

com melhorias na função neuromuscular (aumento do impulso neural para os músculos 

agonistas; mudanças ou aumento nas estratégias de ativação muscular) e adaptações 

periféricas (hipertrofia muscular) que podem ocorrer em resposta ao treinamento 

pliométrico (Malisoux, Francaux e Nielens, 2006; Markovic e Mikulic, 2010) 

Entretanto, os atletas realizaram um volume baixo de exercícios e repetições em 

comparação com outros estudos (Diallo et al. 2001; Impellizzeri et al. 2008; Söhnlein, 

Muller e Stoggl 2014), fortalecendo os achados do presente estudo. 

Em estudo que teve como objetivo mensurar se um programa adicional de 

treinamento pliométrico na melhoraria a potência muscular de extensores e flexores de 

coxa, a agilidade e o desempenho do salto em adolescentes jogadoras de basquete após 

sete semanas de treinamento de pliometria (média de 50 saltos por sessão) demonstrou 

que houve aumento de torque e potência muscular, entretanto, diminuição na agilidade. 

Os autores associam este dado à especificidade do esporte, sendo que 50 saltos por 

sessão pode ter sido considerado um volume alto nos treinos pela demanda de saltos que 

já existe em uma partida de basquete, o que por consequência pode ter levado a uma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096099/#b12-jhk-40-121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096099/#b9-jhk-40-121
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redução da capacidade de agilidade e altura de salto, demonstrando um possível estado 

de sobrecarga excessiva e fadiga imposta pelo treinamento comprometendo o 

desempenho físico.  

O estudo apontou também que as características do esporte e um processo de 

recuperação inadequado podem alterar os efeitos impostos por um método de 

treinamento (Meszler e Váczi 2019). Levando em consideração que o treinamento 

pliométrico com um baixo volume aumentou o pico de torque e potência muscular de 

extensores e flexores de coxa avaliados em isocinético implicando em melhora no teste 

de agilidade, diferente do estudo citado acima, que mesmo tendo melhorado os níveis de 

potência muscular no dinamômetro isocinético, reduziu o tempo no teste de agilidade 

devido à fadiga causada por recuperação inadequada. 

Algo a se também considerar neste estudo e sendo temática pertinente ao TP, é o 

efeito de diferentes superfícies na aplicação desse método. Um estudo com o objetivo de 

examinar os efeitos de diferentes volumes e superfície de treinamento durante um 

programa de TP de baixo volume de saltos sobre desempenho neuromuscular em 

adolescentes fisicamente ativos utilizando-se apenas o salto em profundidade (uso de 

força reativa) nos treinamentos, apontou que quando o TP é realizado em uma superfície 

dura (força de reação de alto impacto), um volume baixo de saltos induz um estímulo 

ideal para aumentar o desempenho explosivo, melhorando desempenho de salto e 

velocidade (Campillo, Andrade e Izquierdo 2013). 

Interfaceando este achado para o presente estudo, no qual desenvolvemos nossos 

treinamentos em superfície dura e em todos os treinos houve a aplicação do salto em 

profundidade (25% do protocolo), pode-se dizer que o treinamento foi influenciado 

também pelos ganhos exercidos pela força reativa uma vez que os resultados foram 

semelhantes. Vale ressaltar a importância de estudar esse método para o futsal, uma vez 

que a modificação do solo parece gerar resultados diferentes entre os indivíduos 

(Campillo, Andrade e Izquierdo 2013). 

Podemos observar então que o TP de baixo volume foi eficaz para melhorar os 

parâmetros de potência muscular em jovens atletas de futsal. Embora existam algumas 

recomendações quanto ao volume de treinamento pliométrico, pode-se observar falta de 

consenso entre os estudos. Há poucos estudos que relatam diferenças entre os volumes 

ou que contemplem essas informações no futsal. O volume de treinamento (no caso 
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saltos) deve ser cuidadosamente considerado, tanto para aprimoramento do desempenho 

atlético quanto para fins de prevenção de lesões, pois as doses relevantes podem diferir, 

levando o atleta a uma exposição de cargas inespecíficas (Campillo et al. 2020). Por 

fim, é importante consider aqui alguns fatores preponderantes para futuras intervenções 

como o não controle dos aspectos nutricionais e de recuperação dos atletas, assim como 

a ausência do acompanhamento semanal do desempenho do salto vertical e horizontal e 

do controle de carga interna do treinamento. 

 

 

6. Conclusão 

O TP de baixo volume de saltos foi capaz de impactar de forma positiva e 

melhorar a capacidade neuromuscular entre os momentos avaliados por meio de 

aumento de potência muscular, pico de torque, salto horizontal, velocidade de 5 metros 

e agilidade. Ademais, na comparação entre os grupos, o GTP apresentou diferença 

significativa em comparação ao GC para o squat jump, salto contra movimento e salto 

horizontal, mostrando o potencial do TP de baixo volume de saltos em alterar 

parâmetros de potência muscular e do desempenho físico de jovens atletas de futsal. 
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Anexo 1 – Anamnese dos voluntários. 

 

ANAMNESE DOS VOLUNTÁRIOS 

Nome:                                                                                                             Idade: _____anos      

Data de nascimento:      /      /                                               Posição: 

Perna dominante (   ) Direita (   ) Esquerda 

Tempo que pratica futsal: ______ anos           Quanto tempo compete? ______ anos 

Tem ou já teve alguma lesão em alguma(s) das essas estruturas abaixo: 

(   ) Tendão da perna     (   ) Tornozelo   (   )Panturrilha   (  ) Joelho   (   ) Quadríceps 

(   ) Isquiotibiais   (   ) Outros. Qual? 

Quanto tempo atrás foi à última lesão? 

 

Tem ou já teve alguma das doenças ou manifestações? 

(   ) Distúrbio Cardíaco   (   ) Asma   (   ) Artrite   (   ) Hipertensão   (   ) Convulsões 

(   ) Gastrite   (   ) Hepatite   (   ) Dislipidemia   (   ) Dor Lombar 

Faz o uso de algum remédio ou suplementação? (   ) sim   (   ) não  

 

 

Antropometria 

 

Massa corporal: ________ Kg               Estatura: ________ Cm 
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Anexo 3  

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Você está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa “Efeitos do 

treinamento pliométrico de baixo volume de saltos sobre parâmetros de aptidão 

física em atletas adolescentes de futsal”. Nesta pesquisa pretendemos avaliar e comparar 
os efeitos treinamento pliométrico de baixo volume de saltos, com um grupo exercício e outro 
grupo controle, em parâmetros da força e potência muscular e do desempenho físico de  
velocidade e agilidade durante pré-temporada de jovens atletas de futsal. 

Conceitualmente, o treinamento pliometrico são exercícios que têm o intuito de 

aumentar a capacidade do musculo de produzir força e potência no mais curto espaço de 

tempo por meio de treinos voltados para saltos. O motivo que nos leva a estudar esse assunto 

é que existe uma escassez de estudos sobre treinamento pliométrico para atletas de 14 e 15 

anos de futsal. A pesquisa poderá contribuir de forma positiva, pois vários estudos estão 

demonstrando que o treinamento pliométrico de baixo e alto volume de salto tem acarretado 

em um aumento na potência muscular em jovens atletas de futebol, podendo em 

consequência acarretar em melhora nas capacidades físicas de aceleração, velocidade e 

agilidade. O presente estudo contribuirá com equipes de futsal de jovens atletas de 12 a 17 

anos, mostrando os benefícios da atividade levando em consideração a facilidade de ser 

aplicado em qualquer ambiente de treinamento. Os testes serão realizados no Laboratório de 

Ciências do Esporte, Avenida Ana Costa, 95, Vila Mathias, Santos – SP. 

Caso você e seu responsável concordem que você participe desta pesquisa, 

adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): 

1. Será feita uma avaliação física para determinar dados antropométricos e 

a composição corporal: quantidade de gordura e músculos no corpo, 

medida da altura, peso e circunferência corporal. Será utilizada balança 

para medir a massa corporal, estadiômetro para altura, bioimpedância 

para composição corporal e fita antropométrica para avaliar a 

circunferência corporal. 

2. Serão realizados testes de força e potência muscular de extensores e 

flexores de joelho através da Avaliação Isocinética com a utilização do 

dinamômetro isocinético BIODEX. No momento da avaliação 

isocinética e como complemento ao aquecimento, os sujeitos realizaram 

uma sessão de familiarização no dinamômetro nas mesmas velocidades 

utilizadas no teste, a fim de reduzir os efeitos de aprendizagem e garantir 

a reprodutibilidade dos dados coletados. As velocidades angulares 

utilizadas no teste serão de 60º/s (uma série de quatro repetições para 

cada membro inferior) e 180º/s (uma série de seis repetições para cada 

membro inferior), com intervalo de descanso de um minuto entre as 

séries. Em ambas as velocidades, serão avaliados os seguintes 

parâmetros: pico de torque, trabalho e potência (normalizados pelo peso 
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corporal de cada atleta), comparações bilaterais e razão convencional 

(isquiotibiais/quadríceps). Além do procedimento de normalização do 

peso, os parâmetros analisados no estudo foram calculados pelo 

software do próprio dinamômetro isocinético. 

3. Será realizado um teste de maturação sexual, utilizando os critérios de 

estágios puberais propostos por Tanner para homens, sendo realizada 

auto avaliação, comparando as fotografias ilustrativas. Para este 

procedimento, os atletas serão orientados individualmente, em uma sala 

previamente determinada, realizaremos a explanação da importância e 

dos objetivos da avaliação da maturação sexual e, em seguida, 

explicações sobre os procedimentos de auto avaliação e o preenchimento 

do formulário. Na sequência, será distribuída a prancha com as 

fotografias dos cinco estágios de desenvolvimento, sendo solicitado que 

os atletas observassem com atenção cada uma das fotografias e 

marcassem no formulário de avaliação a que mais se parecia com elas 

naquele momento. 

4. Será realizado o teste em Plataforma de força (salto contra movimento e 

agachamento com salto). Para realização deste teste será seguido os 

balizamentos descritos por Komi e Bosco (1983).  O sujeito fica em pé 

com o tronco ereto e joelhos em extensão a 180°. Realiza-se o salto 

vertical com o contra movimento. A flexão do joelho acontece 

aproximadamente no ângulo de 120°, em seguida o executante faz a 

extensão do joelho, procurando impulsionar o corpo para o alto e na 

vertical, durante essa ação o tronco deve continuar sem movimento para 

evitar influência nos resultados. Os joelhos devem permanecer em 

extensão durante a fase de vôo e aterrissagem. Para o salto com 

agachamento, o sujeito partirá da posição agachada a um ângulo de 90°, 

em seguida o executante faz a extensão do joelho, procurando 

impulsionar o corpo para o alto e na vertical, Os joelhos devem 

permanecer em extensão durante a fase de vôo e flexiona-los na 

aterrisagem. 

5. Será realizado um teste de velocidade, para a realização desse teste será 

utilizada a Fotocélula para fazer as marcações de 0–5m para se avalia a 

aceleração, de 0–20m velocidade máxima. Cada atleta realizou três 

tentativas para cada teste, sendo adotado um período de recuperação de 

3 minutos entre as tentativas. Antes da realização dos testes, as atletas 

foram submetidas a um protocolo de aquecimento com trote e 

deslocamentos, totalizando 5 minutos. 

6. Será realizado um questionário humor será avaliado com o questionário 

BRUMS (Escala de Humor de Brunel), um instrumento validado e 

considerado apropriado para avaliação do estado psicológico de atletas 

brasileiros. Este instrumento contém 24 indicadores de humor, os quais 

são respondidos por meio de uma escala de Likert de cinco pontos (0 = 

nada a 4 = extremamente). A forma colocada na pergunta foi “Como 

você se sentiu durante essa semana?”. 

7. Illinois teste – Teste para avaliar agilidade. 

8. Salto Horizontal 
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Para participar desta pesquisa, você não terá custos adicionais (a não ser pelo 

deslocamento ao Laboratório de Laboratório de Epidemiologia e Movimento Humano 

localizado na Rua Silva Jardim n°136 – Santos). Como voluntário, você não receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, tens assegurado o direito à indenização sob a responsabilidade 

do coordenador da pesquisa. Você será esclarecido em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Você poderá retirar seu consentimento ou 

interromper sua participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido 

pelo pesquisador que irá tratar sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não 

será identificado em nenhuma publicação específica. 

Não há descrito na literatura científica qualquer dano muscular ou articular envolvidos 

nos testes que serão aplicados. Esses mesmos testes já foram aplicados em diferentes 

populações e não foram registrados nenhum tipo de lesão específica. No entanto, vale 

ressaltar que, ainda que os riscos sejam mínimos, você terá supervisão a todo o momento de 

um profissional habilitado que já utiliza esses métodos em sua rotina, além disso, você passará 

por um aprendizado gradual para realizar a tarefa final. A pesquisa contribuirá para a equipe 

de maneira que a equipe técnica também possa usufruir dos dados obtidos para ter um 

melhor parâmetro de treinamento adequado para cada voluntário. Você pode se beneficiar 

por conhecer melhor suas capacidades físicas e sua evolução dentro da equipe. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável, por um período de 5 

(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Em qualquer etapa do estudo você terá 

acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

O principal investigador é o Dr. Ricardo Luís Fernandes Guerra que pode ser encontrado na 

Rua Silva Jardim nº 136, Vila Matias – Santos – SP sala 319. Qualquer dúvida ou consideração 

referente à ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Prof. Francisco de Castro, n: 55, - 04020-050 Tel: (011)5571-1062, (011)5539-7162, e-mail: 

CEP@unifesp.edu.br. 

Eu, _________________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade____________________, fui informado dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar, se assim o desejar. Recebi 

uma via original deste termo de assentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvida. 

 

Nome do participante 
 

 

Assinatura do Participante                               Data        /      /       

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. 
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Nome do responsável pelo estudo 

  

 

 Assinatura do responsável pelo estudo                            Data         /       /        

 

Anexo 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 O menor __________________________________________, sob sua 

responsabilidade, está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa “Efeitos do 

treinamento pliométrico de baixo volume de saltos sobre parâmetros de aptidão 

física em atletas adolescentes de futsal”. Nesta pesquisa pretendemos avaliar e comparar 
os efeitos treinamento pliométrico de baixo volume de saltos, com um grupo exercício e outro 
grupo controle, em parâmetros da força e potência muscular e do desempenho físico de 
aceleração, velocidade e agilidade, com inicio na pré temporada e termino durante o período 
competitivo de jovens atletas de futsal. 
Este termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais, uma para ficar com o responsável 

pelo participante e outra para ficar com o pesquisador. 

Conceitualmente, o treinamento pliometrico são exercícios que têm o intuito de aumentar a 

capacidade do musculo de produzir força e potência no mais curto espaço de tempo por meio 

de treinos voltados para saltos. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é que existe uma 

escassez de estudos sobre treinamento pliométrico para atletas de 12 a 17 anos de futsal. A 

pesquisa poderá contribuir de forma positiva, pois vários estudos estão demonstrando que o 

treinamento pliométrico de baixo e alto volume de salto tem acarretado em um aumento na 

potência muscular em jovens atletas de futebol, podendo em consequência acarretar em 

melhora nas capacidades físicas de aceleração, velocidade e agilidade. O presente estudo 

contribuirá com equipes de futsal de jovens atletas de 14 e 15 anos, mostrando os benefícios 

da atividade levando em consideração a facilidade de ser aplicado em qualquer ambiente de 

treinamento. Os testes serão realizados no Laboratório de Ciências do Esporte, Avenida Ana 

Costa, 95, Vila Mathias, Santos – SP. 

Caso você e o adolescente o qual você é responsável concorde em participar desta 

pesquisa, adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): 

 

1. Será feita uma avaliação física para determinar dados antropométricos e 

a composição corporal: quantidade de gordura e músculos no corpo, 

medida da altura, peso e circunferência corporal. Será utilizada balança 

para medir a massa corporal, estadiômetro para altura, bioimpedância 

para composição corporal e fita antropométrica para avaliar a 

circunferência corporal. 

2. Serão realizados testes de força e potência muscular de extensores e 

flexores de joelho através da Avaliação Isocinética com a utilização do 

dinamômetro isocinético BIODEX. No momento da avaliação 
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isocinética e como complemento ao aquecimento, os sujeitos vão fazer 

uma sessão de familiarização no dinamômetro nas mesmas velocidades 

utilizadas no teste, a fim de reduzir os efeitos de aprendizagem e garantir 

a reprodutibilidade dos dados coletados. As velocidades angulares 

utilizadas no teste serão de 60º/s (uma série de seis repetições para cada 

membro inferior) e 180º/s (uma série de 10 repetições para cada membro 

inferior), com intervalo de descanso de um minuto entre as séries. Em 

ambas as velocidades, serão avaliados os seguintes parâmetros: pico de 

torque, trabalho e potência (normalizados pelo peso corporal de cada 

atleta), comparações bilaterais e razão convencional 

(isquiotibiais/quadríceps). Além do procedimento de normalização do 

peso, os parâmetros analisados no estudo serão calculados pelo software 

do próprio dinamômetro isocinético. 

3. Será realizado um teste de maturação sexual, utilizando os critérios de 

estágios puberais propostos por Tanner para homens, sendo realizada 

auto avaliação, comparando as fotografias ilustrativas. Para este 

procedimento, os atletas serão orientados individualmente, em uma sala 

previamente determinada, realizaremos a explanação da importância e 

dos objetivos da avaliação da maturação sexual e, em seguida, 

explicações sobre os procedimentos de auto avaliação e o preenchimento 

do formulário. Na sequência, será distribuída a prancha com as 

fotografias dos cinco estágios de desenvolvimento, sendo solicitado que 

os atletas observem com atenção cada uma das fotografias e marque no 

formulário de avaliação a que mais se parecia com elas naquele 

momento. 

4. Será realizado o teste em Plataforma de força (salto contra movimento e 

agachamento com salto). Para realização deste teste será seguido os 

balizamentos descritos por Komi e Bosco (1983).  O sujeito fica em pé 

com o tronco ereto e joelhos em extensão a 180°. Realiza-se o salto 

vertical com o contra movimento. A flexão do joelho acontece 

aproximadamente no ângulo de 120°, em seguida o executante faz a 

extensão do joelho, procurando impulsionar o corpo para o alto e na 

vertical, durante essa ação o tronco deve continuar sem movimento para 

evitar influência nos resultados. Os joelhos devem permanecer em 

extensão durante a fase de vôo e aterrissagem. Para o salto com 

agachamento, o sujeito partirá da posição agachada a um ângulo de 90°, 

em seguida o executante faz a extensão do joelho, procurando 

impulsionar o corpo para o alto e na vertical, Os joelhos devem 

permanecer em extensão durante a fase de vôo e flexiona-los na 

aterrisagem. 

5. Será realizado um teste de velocidade, para a realização desse teste será 

utilizada a Fotocélula para fazer as marcações de 0–5m se avalia a 

aceleração, de 0–20m velocidade máxima. Cada atleta realizará três 

tentativas para cada teste, sendo adotado um período de recuperação de 

3 minutos entre as tentativas. Antes da realização dos testes, as atletas 

serão submetidas a um protocolo de aquecimento com trote e 

deslocamentos, totalizando 5 minutos. 

6. Será realizado um questionário humor será avaliado com o questionário 

BRUMS (Escala de Humor de Brunel), um instrumento validado e 

considerado apropriado para avaliação do estado psicológico de atletas 
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brasileiros. Este instrumento contém 24 indicadores de humor, os quais 

são respondidos por meio de uma escala de Likert de cinco pontos (0 = 

nada a 4 = extremamente). A forma colocada na pergunta será “Como 

você se sentiu durante essa semana?”. 

7. Illinois teste – Teste para avaliar agilidade. 

8. Salto Horizontal 

Os testes serão realizados no período compreendido entre 1 e 2 semanas, 

dependendo da disponibilidade dos pais e da equipe técnica, sendo que o voluntário não 

precisa comparecer todos os dias, as datas serão previamente agendadas com os pais e a 

equipe técnica. 

Para participar desta pesquisa, o menor sob sua responsabilidade não terá custos 

adicionais. O voluntário não receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam 

identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, ele tem assegurado o direito 

à indenização sob a responsabilidade do coordenador da pesquisa. Ele será esclarecido (a) em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. O (A) Sr. 

(a), como responsável pelo menor, poderá retirar seu consentimento ou interromper a 

participação dele a qualquer momento. A participação dele é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido 

pelo pesquisador que irá tratar a identidade do menor com padrões profissionais de sigilo. O 

menor não será identificado em nenhuma publicação específica. 

Não há descrito na literatura cientifica qualquer dano muscular ou articular envolvidos 

nos testes que serão aplicados. Esses mesmos testes já foram aplicados em diferentes 

populações e não foi registrado nenhum tipo de lesão específica. No entanto, vale ressaltar 

que, ainda que os riscos sejam mínimos o voluntário terá supervisão a todo o momento por 

um profissional habilitado que já utiliza esses métodos em sua rotina, além do voluntário 

passar por um aprendizado gradual para realizar a tarefa final. A pesquisa contribuirá para a 

equipe de maneira que a equipe técnica também possa usufruir dos dados obtidos para ter um 

melhor parâmetro de treinamento adequado para cada voluntário. O voluntário pode se 

beneficiar por conhecer melhor suas capacidades físicas e sua evolução dentro da equipe. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. O nome ou o material que 

indique a participação do menor não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável, por 

um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Em qualquer etapa do 

estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas.  

O principal investigador é o Dr. Ricardo Luís Fernandes Guerra que pode ser 

encontrado na Rua Silva Jardim nº 136, Vila Matias – Santos – SP sala 319, telefone (13) 3229-

0274, e-mail: ricoguerra06@yahoo.com.br. Qualquer dúvida ou consideração referente à ética 

da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof. 

Francisco de Castro, n: 55, - 04020-050 Tel: (011)5571-1062, (011)5539-7162, e-mail: 

CEP@unifesp.edu.br. 

Eu, _________________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade_________________________, responsável pelo menor 

_________________________, fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
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novas informações e modificar a decisão do menor sob minha responsabilidade de participar, 

se assim o desejar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome do (a) Responsável 
 

 

Assinatura do (a) Responsável                               Data        /      /       

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. 

 

Nome do responsável pelo estudo 

  
 

 Assinatura do responsável pelo estudo                            Data         /       /        

 

 

 

 


