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Introdução: Tratando-se de alto rendimento em futebol e voleibol são muitas as
exigências. Características físicas e psicológicas estão no cotidiano dos atletas, sendo o
voleibol caraterizado como modalidade de alta intensidade com pequenos intervalos
cercados por demandas energéticas de movimentações acíclicas e o futebol um jogo
com duração de 90 minutos, com características intermitentes marcadas por fases
ativas e passivas. As variáveis VO2 máximo e potência de MMII são importantes nos
desportos coletivos, o VO2 máximo é a capacidade do organismo de captar, transportar
e utilizar o O2, e a potência sugere gerar força através de movimento com
característica veloz Objetivo: Analisar e comparar o VO2 máximo e potência de MMII
em atletas da categoria Sub-14 e Sub-15 nas modalidades futebol e voleibol em
período competitivo. Metodologia: Participaram da amostra 32 atletas, sendo 16 de
cada modalidade que preencheram os requisitos de inclusão e exclusão da pesquisa. A
coleta de dados realizou-se em 4 dias, caracterizada consecutivamente: avaliações
antropométricas (peso e estatura), estimativa de %G (protocolo de Deurenberg de 4
dobras cutâneas), teste Counter Moviment Jump (CMJ) para potência de MMII e
Yo-Yo Test para avaliação da capacidade cardiorrespiratória. Todos os voluntários
assinaram o termo de assentimento, seguido pela assinatura dos pais ou responsáveis
do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O presente estudo foi aprovado
pelo CEP do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Resultados: A partir da
análise dos dados observou-se que os grupos apresentaram valores classificados como
adequados para a variável percentual de gordura faixa de 10,1% a 20%, sendo que no
futebol os atletas apresentaram média de 14,9% e no voleibol 17,1%. Na variável
potência de membros inferiores observou-se que não há diferença significativa
(p>0,005) entre os dois grupos tendo o futebol média de 48,5 cm e o voleibol valores
de 51,93 cm, diante da variante aptidão cardiorrespiratória o presente estudo
apresentou valores de média para futebol 54,25±2,66 (bom) e voleibol 49,42± 3,77*
(ruim), apresentando diferença significativa em relação ao futebol para o voleibol
(p<0,005). Conclusão: Mediante ao estudo observou-se que os atletas de futebol em
relação aos atletas de voleibol não apresentaram diferença significativa na variável
potencia de membros inferiores, porém na aptidão cardiorrespiratória houve diferença
significativa, mostrando que os atletas de futebol em correlação ao voleibol
apresentam valores mais adequados para a literatura cientifica.
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