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1.Resumo 

A natação é uma modalidade que possui adeptos em todo o mundo. Possui 

grandes quantidades de competidores nas olimpíadas, pois é disputado em provas 

de velocidade (50, 100m), provas de meio fundo (200, 400m) e as provas de fundo 

(800 e 1.500m). Em piscinas são nadados os estilos crawl, peito, costas, borboleta e 

medley, no ultimo o nadador nada os quatro estilos em uma única prova. Também 

existem as provas de revezamento 4x100m livre e medley e 4x200m livre. As 

piscinas oficiais possuem 25 e 50m, provas do circuito mundial são disputadas nas 

duas, porém as olimpíadas apenas em piscinas de 50m. A natação também é 

disputada em águas abertas, nas provas de travessias e maratonas aquáticas. Em 

todas suas modalidades e estilos ela pode ser praticada de forma recreacional ou 

profissional. As crianças podem começar a nadar com aproximadamente seis meses 

de idade. Assim como qualquer modalidade de alto rendimento, a natação também 

precisa de uma forma de avaliação. Ou seja, ferramentas utilizadas para analisar o 

atleta na especificidade de sua modalidade. Para tal feito, são utilizados 

instrumentos como: softwares, tomadas de tempo, exames de lactato, rendimento 

em competições, entre outros. Um dos testes que possui muitos adeptos na 

modalidade de natação é o teste de 3 minutos de nado livre (crawl), estudado por 

Tsai (2016), onde se mostrou de maior credibilidade quando utilizado em nadadores 

velocistas. Atualmente, muito se fala sobre a transferência de força, com exercícios 

feitos fora d´água para melhores resultados futuros no treinamento dentro dela. 

Segundo Barbosa e Andries (2006) o ganho de força fora da piscina, não é 

transferido para esta em competições de alto rendimento. Em contrapartida, Sharp, 

Troup e Costil (2017) estudaram o swimming bench.  

2.Introdução 

Ao analisarmos as capacidades biomecânicas da natação, além de sua 

técnica, podemos notar que o estudo do swimming bench tem importância em 

melhorar o rendimento dos nadadores, através de correções pela aplicação da força 

quando em termos de lateralidade, e técnica das braçadas, também pode-se, 

através deste estudar as capacidades biomecânicas do nado fora do meio liquido. 

As formas de se aprimorar o nado através do bench são aperfeiçoamento da 

lateralidade, melhor aplicação de forças e locais de aplicação desta, melhora da 

potência de membros superiores e estudo mais apurado da técnica do nado fora 

d´água.  



Desta forma, com este estudo avaliaremos a eficiência do bench para seu uso 

em alto rendimento tanto em velocistas como em fundistas. A averiguação será feita 

com testes em nadadores competitivos que se voluntariaram para tal e assim 

estudar sua real utilidade no meio competitivo. 

3.Objetivos:  

Verificar na literatura os diferentes protocolos utilizados em nadadores de alto 

rendimento. 

4.Sujeitos e Métodos 

Este estudo é uma revisão sistemática, um procedimento que utiliza dados da 

literatura cientifica sobre determinado tema e possibilita elaborar, a partir de 

métodos explícitos e sistematizados de busca, uma síntese da informação 

selecionada, permitindo incorporar e ampliar um numero maior de resultados 

relevantes, ao invés de limitar as conclusões à leitura de quantidade pequena de 

artigos. 

Este estudo foi realizado através da revisão bibliográfica com intuito de 

analisar a produção bibliográfica sobre determinado assunto e possibilitar 

conclusões gerais a partir da bsca na literatura em um determinado período de 

tempo. 

Será utilizada uma pesquisa in loco e através do swimming Bench, realizada 

por atletas de alto rendimento voluntários, supervisionados por professores, 

pesquisadores e técnicos. 

Os voluntários do projeto terão liberdade de desistir da participação na 

pesquisa em qualquer momento desta, sem prejuízo de sua assistência no projeto. 

Serão incluídos todos os atletas de alto rendimento que sejam voluntários à 

pesquisa, que participem de competições de alto nível. 

5.Desenvolvimento 

A coleta de dados foi realizada nas principais bases de dados como 

MedLine/PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus 

(Elsevier), Physical Education Index, OneFile (GALE) através do sistema de busca 

no Portal de periódicos Capes e na biblioteca da Faculdade Max Planck. Após a 

obtenção da base de artigos, foram excluídos os estudos que tratavam de lesões 

(injuries). Como critério de inclusão direcionou-se para estudos que: a) publicados 

nos últimos 5 anos (2012 – 2017); b) possuíssem como sujeitos atletas das 



modalidade de natação e c) estudos que descreveram com clareza o método 

(protocolo) de avaliação utilizado. 

6.Resultados preliminares 

Autor/ 
Ano 

Título Metodologia Resultado 

Tsai, 
M.C. 
2016 

3-min-out-
out-test in 
swimming 

-10 nadadores; 4H, 6M. Com idade 
entre 20-45anos. 
Realizaram 5 testes: 3’, 100m, 200m 
400m e 800m; 
-com velocidade máxima nos últimos 
30”. 
. 

-os testes em 
metragem obtiveram 
uma media muito 
semelhante; 
-o teste que houve 
variação, com relação 
aos outros foi o de 
3min;  

Turna, 
B.; 
Yavuz, 
S.C; 
Alp, M.; 
Isildak, 
K. 
2017 

Effects of 
interval sprint 
trainings on 
lactate level 
and heart 
rate in elite 
swimmers 

-10 participantes, 5H e 5M, com 
idade média de 20 anos e 
praticantes a 10 anos. 
 

-queda de 
aproximadamente 
10%no ritmo cardíaco 
médio e 5% no ritmo 
cardíaco máximo. 
-o acumulo médio de 
lactato caiu 21% e o 
máximo teve um 
aumento de 3%. 

Sharp, 
R.L; 
Troup, 
J.P.; 
Costill, 
D.L. 
2017 

Relationship 
between 
power and 
sprint 
freestyle 
swimming  

-22 mulheres e 18 homens, 
nadadores de alto rendimento, 
-testes na fase competitiva; 
-volume de treino de 6.500m/dia 
aproximadamente, 
-uso do bench, para regular a 
velocidade e manter a aceleração 
constante, 
-a velocidade pode ser medida e as 
variáveis são força e velocidade. 
-as variáveis são mostradas para 
cada braço 

-O swimming bench 
não consegue dar um 
resultado idêntico ao 
resultado obtido na 
piscina. 
-o bench é útil para 
avaliar os diferentes 
grupos musculares em 
trabalho e a 
lateralidade do atleta, 
apenas em membros 
superiores 
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