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Resumo 

 

A identificação do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) é muito útil para orientar 

atletas e também para analisar o risco de morbimortalidade. Tradicionalmente a 

identificação do VO2máx foi descrita como o momento onde esta variável apresentava 

comportamento de platô (VO2platô) mesmo com incrementos de carga de exercício. 

Indivíduos treinados em resistência aeróbica parecem exibir mais o VO2platô, contudo 

não se sabe se o treinamento de força balística (Kettlebell) influencie na ocorrência 

desta variável em teste cardiopulmonar de exercício. Objetivo: Analisar a ocorrência 

do VO2platô em mulheres submetidas ao treinamento de força balística. Métodos: 

Recrutou-se 16 mulheres adultas, saudáveis, que praticaram kettlebell por 12 

semanas, e que foram avaliadas pelo teste cardiopulmonar de exercícios (TCPE), 

através do protocolo de Bruce, no período pré e pós treinamento, para averiguar as 

adaptações ao treino e a ocorrência do VO2platô.. O platô foi identificado pelas 

diferenças entre dois estágios consecutivos (critério de Taylor, 1955) e pela análise 

estatística (teste "t" student ou Mann-Witney). Resultados:  Observou-se um 

aumento médio de 9,1% no VO2máx e de 10,6% no tempo do TCPE, com o 

treinamento. A ocorrência do VO2platô  reduziu após o treinamento de doze semanas, 

tanto pelo critério de Taylor (25% para 18,7%), quanto pela análise estatística 

(12,5% para 6,25%). Conclusão: O treinamento de força balística aplicado durante 

12 semanas não resultou em adaptações cardiovasculares e neuromusculares 

suficientes para interferir na ocorrência do platô do consumo máximo de oxigênio. 

 

 

Palavras chave: consumo de oxigênio treinamento físico, força muscular. 
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Abstract 

 

The identification of VO2max is very useful for guiding athletes and also for analyzing 

the risk of morbidity and mortality. Traditionally the VO2max identification was 

described as the moment where this variable presented plateau behavior (VO2platô) 

even with increments of exercise load. Individuals trained in aerobic resistance seem 

to show more VO2platô but it is not known if ballistic force training (Kettlebell) 

influences the occurrence of this variable. Objective: To analyze the occurrence of 

VO2plato in women submitted to ballistic force training. Methods: This article was 

developed from the study database "Effects of Kettlebell Training on 

Cardiopulmonary and Strength Variables" (CEP / UFES nº 1.038.512). Sixteen 

healthy adult women who had been practicing kettlebell for 12 weeks were recruited 

and evaluated by cardiopulmonary exercise test (CPET) in the pre- and post-training 

period, in order to determine the adaptations to training and the occurrence of 

VO2platô. The plateau was identified by the differences between two consecutive 

stages (Taylor's criterion, 1955) and by statistical analysis ("t" student test or Mann-

Witney). Results: A mean increase of 9.1% in VO2max and 10.6% in the time of CPET 

was observed with the training. The occurrence of VO2platô reduced after the 12-week 

training by both the Taylor criterion (25% to 18.7%) and the statistical analysis 

(12.5% to 6.25%). Conclusion: Strength training applied for 12 weeks did not result in 

sufficient cardiovascular and neuromuscular adaptations to interfere with the 

plateau's occurrence of maximal oxygen uptake 

 

Key words: Oxygen consumption, physical training, muscle force.  
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Introdução 

 

 O consumo de oxigênio (VO2) é um importante parâmetro fisiológico que 

reflete a capacidade do sistema respiratório de captar o oxigênio, do sistema 

cardiocirculatório de distribuir e transportar e do metabolismo muscular de utilizá-lo 

(BASSET et al, 2000). 

 A importância na identificação do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) se 

justifica pelo uso desta variável na identificação da capacidade de realizar esforços 

físicos, na classificação de atletas, e especialmente na área de saúde, devido à 

relação inversa entre VO2máx e mortalidade por todas as causas (MYERS et al., 

2002; KODAMA et al., 2009). 

O critério clássico para confirmação de um verdadeiro VO₂máx foi proposto por 

Hill e Lupton (1925), descrito como a estabilização no consumo de oxigênio (platô) 

apesar de um aumento contínuo na intensidade do exercício (GORDON et al., 2010; 

ASTORINO et al., 2005).  

Um critério bastante utilizado para análise da ocorrência do platô do consumo 

de oxigênio foi proposto por TAYLOR (1955), onde o autor descreve que esse 

fenômeno ocorre quando há uma estabilização ou um aumento inferior a 150 ml.min-

1 ou 2,1 ml.kg-1.min-1 no consumo de oxigênio, mesmo com incremento de carga. 

Esse critério de análise foi descrito como Limiar de Diferenças Consecutivas, pois 

este observa e compara o penúltimo com o último estágio do teste cardiopulmonar.  

No entanto, nem todos os indivíduos apresentam essa condição e alguns 

estudos sugerem a utilização do termo consumo do oxigênio no pico do exercício 

(VO₂pico) para estes casos. Também é sugerida a utilização de critérios secundários 

como a razão de troca respiratória (RER), a frequência cardíaca máxima (FCmáx), 

concentrações de lactato sanguíneo ([Lac]), fadiga percebida e, para alguns 

estudos, a percepção subjetiva de esforço (PSE) (GIBSON et al. 1999; MYERS et 

al., 1989; POOLE et al., 2007; LEMOS et al., 2011).  

 O comportamento de platô no VO2máx parece ocorrer em decorrência de um 

desequilíbrio entre a oferta e a captação muscular do oxigênio, que pode ser limitado 

pela incapacidade de elevar o débito cardíaco (mecanismo central) e/ou pela 

diferença arteriovenosa de oxigênio (mecanismo periférico). (MCARDLE et al. 2013). 
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 Considerando a relação do VO2platô com os parâmetros cardiovasculares e 

metabólicos, busca-se explicá-lo pela relação com o nível de condicionamento, 

sendo que o platô parece apresentar maior ocorrência em indivíduos que possuem 

maior nível de treinamento aeróbico, porque eles apresentam treinamento específico 

e maior tolerância à fadiga (BELTRAMI et al., 2013; LÚCIA et al., 2006). Astorino et 

al. (2005) apresentou uma ocorrência  discretamente maior entre corredores, 

quando comparados a treinados em força. No estudo de Rodrigues et al. (2015) o 

grupo de praticantes de musculação apresentou capacidade de esforço no teste 

cardiopulmonar, semelhante ao grupo controle, e inferior ao de corredores treinados. 

Contudo, não se observam estudos que acompanharam a ocorrência do VO2platô ao 

longo de um período de treinamento. 

Acredita-se que também os mecanismos periféricos podem influenciar a 

capacidade para estabilização do VO2 durante a realização de um protocolo 

incremental, pois segundo Beltrami et al. (2013) o platô é explicado pelas 

habilidades metabólicas musculares em resposta ao exercício, que permitem 

depender menos da glicólise em potências submáximas e conta com uma maior 

capacidade de sustentar o exercício supramáximo. 

Por outro lado, o Kettlebell, uma modalidade de treinamento de força balística, 

vem ganhando expressão não apenas pela capacidade de melhorar os 

componentes específicos do treino, mas também é sugestivo que pode gerar 

estímulos suficientes para aprimorar capacidade aeróbica (FARRAR et al., 2010; 

FUSI et al., 2015). 

Nesse sentido, pretende-se esclarecer se os efeitos do treinamento com 

Kettlebell influenciará na ocorrência e sustentação do platô do consumo máximo de 

oxigênio.  

Diante do exposto, justifica-se a importância deste estudo por abordar um 

procedimento amplamente utilizado, de importância clínica reconhecida, mas que 

não apresenta um consenso quanto ao efeito do treinamento nesta variável. Este 

estudo poderá contribuir para um maior esclarecimento acerca da ocorrência do 

platô no consumo de oxigênio em virtude do treinamento com kettlebell. 
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Metodologia 

 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do Exercício - LAFEX 

vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação Física do Centro de 

Educação Física e Desportos (LAFEX/PRPGEF/CEFD/UFES). Utilizou-se o banco 

de dados do estudo “Efeitos do treinamento com kettlebell em variáveis 

cardiopulmonares e de força” (aprovação no CEP/UFES - parecer nº 1.038.512). 

 

 Amostra 

 

A amostra foi selecionada por conveniência, recrutando-se 16 mulheres adultas, 

sem experiência em treinamento resistido, residentes na Região da Grande Vitória 

(ES). As voluntárias não tinham experiência com a prática de kettlebell, encontrava-

se em condições físicas adequadas, informações obtidas através de anamnesse 

simplificada, aos testes e à participação no programa de treinamento (ausência de 

qualquer quadro de dor) e não realizaram exercícios de alta intensidade nos dias 

dos testes.  

Os critérios de exclusão eram: ser fumante, utilizar algum tipo de medicamento 

que possa interferir no controle da freqüência cardíaca ou no desempenho durante 

as sessões de treinamento, suplemento ergogênico ou suplemento nutricional 

conhecido por afetar o metabolismo ou o desempenho de exercícios resistidos. 

 

 Procedimentos dos testes 

 

Os testes foram sistematizados em dois momentos: teste (aplicado antes do 

treinamento), reteste (aplicado depois do treinamento). Os procedimentos foram os 

mesmos no teste e reteste, com exceção da anamnese simplificada, a qual foi 

aplicada somente no teste. Os testes foram realizados no período matutino e 

distribuídos em três dias não-consecutivos.  

No primeiro dia o indivíduo foi submetido a uma anamnese simplificada, para 

coleta de informações básicas acerca do sujeito (sexo, idade, endereço, telefone, 

etc.). 
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Concluída esta etapa, os sujeitos foram encaminhados para a realização do teste 

cardiopulmonar de esforço (TCPE), para medida direta do VO2máx em esteira 

(Inbrasport Super ATL; Micromed, Brasil). Esse teste possibilita determinar variáveis 

respiratórias e metabólicas, por meio de analisador de gases de circuito aberto - 

ergoespirômetro (Córtex, modelo Metamax 3B; Leipzig, Alemanha); fornecendo 

informações acerca do consumo de oxigênio (VO2), produção de dióxido de carbono 

(VCO2), ventilação pulmonar (VE), equivalentes respiratórios de oxigênio (VE/VO2) e 

gás carbônico (VE/VCO2), razão de troca respiratória (RTR = VCO2/VO2) e gasto 

calórico. Durante a execução do teste na esteira ergométrica, os indivíduos foram 

monitorados através do Eletrocardiograma (ECG), para aferir a frequência cardíaca 

através do intervalo R-R obtido pelo ECG, utilizando derivações simultâneas em 

MC5, D2M e V2M. O protocolo utilizado neste procedimento foi de Bruce, o qual 

determina que o teste inicie com estágio de caminhada de 3 minutos a uma 

velocidade de 1,7 mph a uma graduação de 10%. (WASSERMAN et al., 2005). 

Para aceitar o teste como máximo, os seguintes critérios foram seguidos 

(HOWLEY et al., 1995): a) exaustão ou inabilidade para manter a velocidade 

requerida; b) razão de troca respiratória superior a 1,15; c) frequência cardíaca 

máxima (FCmáx.) de pelo menos 90% da FCmáx. estimada (220- idade). 

No segundo dia, os indivíduos foram encaminhados para a mensuração de 

dados antropométricos e dobras cutâneas. O cálculo do percentual de gordura foi 

realizado através do protocolo de 7 dobras de JACKSON e POLLOCK (1980) - 

tríceps, subescapular, peito, sub-axilar, abdominal, supra-ilíaca e coxa. 

 

 Programa de treinamento com Kettlebell 

 

O plano de treinamento aplicado foi constituído por 12 semanas. Durante toda a 

aplicação, as sessões foram iniciadas com alguns exercícios de alongamento 

dinâmico e um exercício de preensão manual para aquecimento - farmers walk - e 

encerradas com alongamentos estáticos para o desaquecimento, sendo destinados 

dez e cinco minutos para cada um desses momentos. Para maior segurança em 

relação à execução dos exercícios com a técnica adequada, foram dedicadas quatro 

semanas adaptativas, as quais envolveram exercícios para assimilação da técnica. 
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O peso do kettlebell utilizado inicialmente foi de 8 kg, conforme o sugerido para 

iniciantes, por Tsatsouline (2006).  

Os movimentos swing e agachamento foram executados com as voluntárias 

descalças ou com calçado de sola baixa, para evitar a projeção do corpo para frente 

no momento dos exercícios e com a técnica proposta por Tsatsouline (2006). 

Para o controle da intensidade, foi utilizada a escala de percepção subjetiva de 

esforço de Borg (1998). Nesse sentido, antes e após cada uma das séries de 

treinamento com Kettlebell, os voluntários avaliaram o grau de esforço realizado 

através da escala de percepção subjetiva de esforço de Borg de 10 pontos, sendo 1 

considerado um esforço, muito fraco, e 10, um esforço muito forte (BORG, 1998). 

Além disso, a freqüência cardíaca foi monitorada com um frequencímetro da marca 

Polar e registrada nos mesmos momentos em que a escala de Borg era aplicada. 

 

 Análise do platô do consumo máximo de oxigênio (VO2platô) 

 

Os dados referentes ao VO₂máx foram tabelados respiração a respiração e 

divididos em blocos de 30 segundos em cada teste. Para verificação da ocorrência 

do platô foram aplicados dois critérios: Taylor (1955) com variação máxima de 150 

ml.minˉ¹ ou 2,1 ml.kgˉ¹. minˉ¹ (que será chamado de Limiar de Diferenças 

Consecutivas - LDC) e o Teste “T” de Student ou Mann-witney para testar a 

diferença significativa entre o VO₂ do último com penúltimo estágio (que será 

chamado de estatístico). 

 

 Análise estatística dos dados 

 

 Foi testada a normalidade dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para 

identificação do incremento do VO₂máx e do tempo de duração do teste 

cardiopulmonar foi analisada a diferença entre o período pré e pós treinamento e os 

valores serão apresentados em percentuais, por meio do teste "t" de Student, 

realizados no programa SigmaStat 3.5. O nível de significância adotado foi de 0,05. 
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Resultados 

 

Na Tabela 1 são apresentados os dados antropométricos do grupo estudado, 

definindo assim o perfil dos indivíduos envolvidos no estudo. O grupo se constitui de 

mulheres adultas e jovens (25,2 ± 5,3 anos). 

Os dados mostram que a ocorrência do platô no consumo de oxigênio foi maior 

antes do treinamento de doze semanas, e pela análise com o critério de Taylor et al 

(1955) foi encontrada maior porcentagem de platô em relação ao método estatístico. 

 

Tabela 1 – Caracterização do grupo estudado (n = 16) 

 
Idade Peso Estatura IMC %G Pollock (7DC) 

Média 25,2 60,8 1,7 22,2 23,6 

DP 5,3 12,5 0,1 3,7 6,9 

Estatística descritiva. Valores expressos em média e desvio padrão (DP). 

 

 Adaptações do Treinamento - DELTA VO₂ 

 

A Tabela 2 mostra as adaptações e o comportamento cardiorrespiratório 

durante o Teste Cardiopulmonar de Exercício (TCPE). Os valores de VO2 tiveram 

média de aumento em 9,1%, com o valor mínimo de aumento de 2,2% e máximo 

com 23,5%, e apenas dois indivíduos reduziram o VO2máx após doze semanas de 

treinamento com o kettlebell, porém quando analisados os valores relativos de VO2 

(teste t) esses valores não são estatisticamente significantes (P = 0, 119). 
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Tabela 2 – Adaptações do Treinamento no VO2máx. 

Indivíduos 
VO2 Pré 

(ml.kg-1. min-1) 

VO2 Pós 

(ml.kg-1. min-1) 

Delta VO₂. 

(ml.kg-1. min-1) 
% Delta VO₂ 

1 39,2 41,7 2,5 6,3 

2 42,4 49,9 7,5 17,6 

3 29,7 34,0 4,3 14,5 

4 45,3 46,3 1,0 2,2 

5 33,5 37,8 4,3 12,9 

6 40,6 44,4 3,9 9,5 

7 33,8 41,3 7,5 22,2 

8 27,6 34,1 6,5 23,5 

9 25,1 28,3 3,2 12,8 

10 37,0 38,9 2,0 5,3 

11 34,1 37,0 3,0 8,7 

12 37,3 34,6 -2,7 -7,3 

13 37,0 39,1 2,1 5,6 

14 32,6 36,0 3,4 10,5 

15 34,0 37,0 3,1 9,0 

16 37,7 34,7 -3,0 -7,9 

 
MÉDIA 3,0 9,1 

Valores individuais de VO₂máx (ml.kgˉ¹. minˉ¹) antes e após o treinamento. Expressos 

em média do Delta e % de aumento no consumo de oxigênio. 

 

 Adaptações ao treinamento - DELTA tempo 

 

Os dados relativos ao tempo de duração dos testes podem ser observados na 

Tabela 3, que nos mostra um aumento médio de 10,6% na duração do teste, com o 

valor mínimo de 2,9%, valor máximo de 31,7%%. Dois testes tiveram diminuição na 

duração tempo após doze semanas de treinamento com kettlebell. Não foi 

confirmada diferença estatisticamente significativa em decorrência do treinamento, 

apenas uma tendência (P = 0, 068).  
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Tabela 3 – Duração do Teste Cardiopulmonar antes e após treinamento 

Indivíduos TCPE Pré (s) TCPE Pós (s) Delta Tempo (s) % Delta Tempo 

1 622 640 18 2,9 

2 639 720 81 12,7 

3 530 587 57 10,8 

4 690 728 38 5,5 

5 570 564 -6 -1,1 

6 615 660 45 7,3 

7 599 640 41 6,8 

8 630 710 80 12,7 

9 595 632 37 6,2 

10 752 893 141 18,8 

11 630 830 200 31,7 

12 792 870 78 9,8 

13 660 840 180 27,3 

14 666 771 105 15,8 

15 773 764 -9 -1,2 

16 902 939 37 4,1 

 
MÉDIA 70,2 10,6 

Valores individuais da duração do Teste Cardiopulmonar. Expressos em média do 

Delta (s) e % de aumento do tempo de duração. 

 

 Ocorrência Platô 

 

Foram utilizados para analisar o Vo2Platô o critério de Taylor (Vo2 < 2,1ml.kg-1. 

min-1) e o Teste t de Student, foi encontrado maior ocorrência de Platô de Vo2 nos 

indivíduos antes de se submeterem ao treinamento com Kettlebell, como mostrado 

na Tabela 4, e dentre os critérios houve maior ocorrência no Limiar de Diferença 

Consecutiva (LDC, n = 4, sendo que apenas um indivíduo repetiu o platô no pós-

treinamento), se comparado ao modelo estatístico, teste “t” Student ou Teste não 

paramétrico de Mann-Witney (n = 2, no pós-treinamento o platô ocorreu em indivíduo 
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diferente), contudo não foi feita a comparação estatísticas das freqüências, uma vez 

que o número de ocorrências de platô era muito baixo. 

 

Tabela 4 – Identificação do platô do consumo de oxigênio. 

 

LDC 

(Taylor, Vo2 < 

2,1ml.kg-1.min-1) 

Estatístico 

(Teste t ou Mann-Witney) 

Ocorrência de Platô pré-

treinamento 

 

 

(4) 25% 

 

(2) 12,5% 

Ocorrência de Platô pós-

treinamento 

 

 

(3) 18,7% 

 

1. 6,25% 

LDC: Limiar de diferença consecutiva (Critério de Taylor, onde Vo2 < 2,1 ml.kg-1. min-

1); Estatístico: Modelo estatístico usado para análise (Teste t de Student ou Mann-

Witney). Valores absolutos e valores percentuais. 

 Critérios secundários 

 

Para a caracterização do teste máximo foram usados os critérios secundários, 

freqüência cardíaca (FC) ≥ 90% à máxima prevista para idade (220 - idade) e RER ≥ 

1,15. Todos os indivíduos alcançaram os valores necessários de freqüência cardíaca 

máxima e RER para que o teste fosse considerado máximo. 

 

Discussão 

 

O objetivo deste estudo experimental foi analisar a capacidade aeróbica 

máxima (VO2platô) em mulheres submetidas a treinamento de força balística 

(Kettlebell), buscando encontrar evidências se esse tipo treinamento influenciaria no 

comportamento desta variável, aumentando sua ocorrência. 

A amostra da pesquisa foi um grupo de 16 mulheres adultas, cujo Índice de 

Massa Corporal (IMC = 22,2 ± 3,7) estava dentro dos padrões de normalidade de 
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acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1997).  O percentual de 

gordura (%G = 23,6 ± 6,9) estava acima da média preconizada por Pollock & 

Wilmore (1993), o que é natural, para uma amostra de mulheres não ativas. 

 A qualidade da avaliação do VO2máx foi confirmada, considerando que todas 

as participantes atingiram os critérios secundários (Fcmáx > 90% e RER ≥ 1,15), 

confirmando o teste como máximo.  

A hipótese de que a ocorrência do VO2platô fosse influenciado pelo treinamento 

com kettlebell não foi confirmada, uma vez que a ocorrência do platô foi até menor 

no período pós treinamento. Entretanto houve uma tendência de aumento na média 

do tempo do teste (10,6%), e em alguns indivíduos identificou-se aumento da 

velocidade máxima (dados não apresentados), indicando um deslocamento do limiar 

de fadiga, que pode ser explicado por uma maior resistência muscular periférica, em 

decorrência do treinamento. Corroborando estes achados, Lacour et al (2007) 

sugere que a capacidade de estabilização de uma carga máxima, durante a 

realização de um protocolo incremental não é influenciada pelo tipo de treino, mas 

tem relação com diferentes capacidades metabólicas musculares em resposta ao 

exercício, permitindo que outros tipos de treinamento, não somente a corrida possa 

influenciar na sustentação de um exercício máximo ou supramáximo e na resistência 

à fadiga. 

Por outro lado, o aumento no VO2máx (9,1%) não foi suficiente para 

demonstrar diferenças significativas com o treinamento, embora haja evidências de 

que o estímulo do Kettlebell seja suficiente para provocar estas adaptações 

(FARRAR et al., 2010; FUSI et al., 2015; FORTNER et al., 2014). O que se pode 

observar, é que os indivíduos que apresentaram valores de VO2máx no início do 

estudo abaixo de 35ml. kg-1.min-1, foram os que demonstraram maiores aumentos no 

VO2máx pós treinamento (delta > 10%). Segundo Hulsey et al (2012), o estímulo dado 

no treinamento com kettlebell seria suficiente para ganhos na capacidade aeróbica, 

desde que sejam executados a uma %Fcmáx superior a 85% da preestabelecida 

pela idade, de acordo com o American College of Sports Medicine (1998 e 2006). No 

caso das voluntárias que apresentaram VO2máx mais baixo antes do treino, esse 

estímulo cardiovascular pode ter sido maior, em decorrência de apresentarem 

aptidão cardiorrespiratória mais baixa, o que justifica as maiores adaptações. 

De acordo com os resultados do estudo percebe-se que o treinamento de 
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força balística não incrementou incidência do VO2platô, mesmo observando uma 

tendência a maior duração do teste cardiopulmonar no período pós treino (Média = 

10,1%). Não se observou também relação entre a mudança do VO2 e a do tempo de 

sustentação do teste (r = 0, 023), o que reforça a possibilidade de serem 

mecanismos independentes. Era esperado que o aumento da duração do teste, sem 

aumento do VO2 provocasse a sustentação no comportamento de platô desta última 

variável, mas isso não foi observado.    

Uma limitação do estudo está no fato de que é possível que o protocolo 

escalonado do teste cardiopulmonar tenha dificultado a identificação do platô, 

embora outros estudos utilizando o mesmo protocolo, e critério de identificação do 

Taylor, tenham observado a ocorrência do platô em 50% da amostra estudada 

(BILLAT et al. 2002; DUNCAN et al., 1999). Outro fato que pode ter limitado a 

identificação do platô, é o uso do critério de Taylor, uma vez que o protocolo do teste 

não foi o mesmo preconizado pelo referido autor. Contudo, um segundo método foi 

aplicado para checagem do platô, o método estatístico, e ainda assim, demonstrou o 

mesmo resultado. Destaca-se ainda que a melhoria na resistência à fadiga, avaliada 

pela duração do teste, foi observada como uma tendência, e não como uma 

comprovação estatística, isso pode ser aprimorado com novos estudos que incluam 

essa variável no cálculo amostral para se checar se de fato há uma relação entre as 

adaptações neuromusculares e a maior ocorrência do platô do VO2. 

É interessante estimular investimentos em estudos para se identificar o 

fenômeno do platô do VO2 como uma variável fisiológica, e se esta responde ao 

treinamento. Em um estudo os autores compararam atletas de modalidades de 

corrida e de musculação, identificando maior ocorrência nos primeiros (ASTORINO 

et al., 2005); e outro estudo não encontrou ocorrência diferente entre corredores 

velocistas e de distância (NIEMELA et al., 1980). Contudo, há muitos fatores que 

podem interferir na identificação do platô, o que leva a variações muito grandes de 

ocorrências entre os estudos. Gibson et al. (1999) encontraram variações de 30% a 

50% de acordo com o protocolo do teste e os critérios de identificação.  

Este estudo, embora não tenha observado mudanças na ocorrência do platô 

com o treinamento de força balística, se destaca pelo fato de apresentar um 

resultado longitudinal, utilizando dois critérios de análise do platô, repetidos nos 

momentos pré e pós intervenção. Até onde se sabe, não há estudos com esse 
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delineamento para comprovar o efeito do treinamento no VO2platô. 

 

Conclusão 

 

Um treinamento de força balística aplicado durante 12 semanas não foi capaz de 

provocar adaptações cardiovasculares e neuromusculares suficientes para interferir 

na ocorrência do platô do consumo máximo de oxigênio. 
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