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RESUMO

A determinação dos limiares ventilatórios (LVs) são fundamentais para identificação de parâmetros relacionados ao desempenho, fadiga e na 
montagem de um programa de treinamento cardiorrespiratório. O consumo de oxigênio (VO2) é a principal variável para determinação do 
desempenho e prescrição de exercícios. No entanto, não existem evidências que o correlacionem com os índices extraídos dos LVs. Seguindo a lei 
de Fick, o VO2 é o produto do débito cardíaco (DC) e da diferença artério-venosa mista de oxigênio (DIF A-V O2). Nesse sentido, a DIF A-V O2 se 
estabiliza rápido durante o exercício incremental, enquanto o volume sistólico atinge um platô em cargas equivalente a 40-50% do VO2 máx. Com 
isto, a principal variável que mantém o DC é a frequência cardíaca (FC). Levando isso em consideração, se a FC apresentar uma deflexão, o DC não 
conseguirá ser mantido e, por consequência, o VO2 também não, o que ocasionará uma fadiga cardiorrespiratória. Este estudo teve como 
objetivo determinar um limiar de fadiga baseado no comportamento do VO2 e suas relações com o DC e LVs. Para isso, vinte e quatro jogadores 
de futebol do sexo masculino realizaram um teste de exercício máximo (protocolo de Bruce) em uma esteira rolante (InbramedTM 10200, Porto 
Alegre, RS, Brazil). O VO2 e a FC foram monitorados (VO2000, Medical GraphicsTM, St. Paul, MN, USA e PolarTM RS800, Kempele, Finland), 
registrados e reamostrados a 1,0 Hz. Os limiares ventilatórios (LV1 e LV2), os pontos de deflexão da frequência cardíaca (DFFC1 e DFFC2) e os 
limiares do débito cardíaco (LDC) e do VO2 (LVO2) foram determinados por métodos computadorizados desenvolvidos no MATLAB R2018a 
(MathworksTM, El Segundo, CA, USA). Os resultados do presente estudo demonstraram altas correlações entre a DFFC2 e o LV2 (r = 0,68; 
P<0,0003), LDC e LV2 (r = 0,89; P><0,0001), LDC e DFFC2 (r = 0,82; P><0,0001),  DFFC2 e LVO2 (0,89; P><0,0001), LV2 e LVO2 (0,91; P><0,0001) e 
LDC e LVO2 ( 0,94; P><0,0001). Este estudo é o primeiro a demonstrar a influência da DFFC no comportamento do DC, acarretando o LDC. Caso o 
DC não consiga se manter incrementando durante o exercício máximo, uma provável fadiga cardiorrespiratória esteja se manifestando e pela 
incapacidade de manter o aumento do VO2, promovendo também redução no seu incremento (LVO2). Com isto, o presente trabalho conclui que 
acima da DFFC, sequencialmente, ocorre o LDC e por sua vez o LVO2, acarretando a fadiga 
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