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RESUMO 
 

O presente estudo teve o objetivo de investigar a reprodutibilidade intra e inter-avaliadores do 

frequency speed of kick test (FSKT), um instrumento executado utilizando um gesto específico 

e que acessa predominantemente o metabolismo anaeróbio de atletas de taekwondo. Dois 

avaliadores determinaram o desempenho de quatorze atletas de taekwondo durante a realização 

do FSKT. Cada atleta realizou a versão com duração de 10 segundos (FSKT10s) e a versão de 

séries múltiplas (FSKTmult), com duração de 90s. O desempenho gerado durante os testes foi 

registrado e analisado posteriormente. O avaliador reanalisou os testes com intervalo de uma 

semana, esse procedimento foi utilizado para investigar a reprodutibilidade intra-avaliador. A 

primeira contagem realizada por cada avaliador foi usada para determinar a reprodutibilidade 

inter-avaliadores. Os resultados obtidos para a reprodutibilidade intra e inter-avaliadores foram 

classificados como ‘elevada’ (acima de 0,90) para todas as variáveis do FSKT e o coeficiente 

de variação foi baixo (0%). Em conclusão, o FSKT apresentou alta reprodutibilidade intra e 

inter-avaliadores, podendo assim ser aplicado por treinadores e preparadores físicos para 

monitorar o desempenho específico da modalidade.  

 

Palavras chave: Esporte de combate; Artes marciais; Medida; Teste específico do esporte. 

  



SUMÁRIO 

 
1.  INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 6 

2.  OBJETIVO ..................................................................................................................... 8 

2.1  Objetivo geral ................................................................................................. 8 

2. 2  Objetivos específicos ...................................................................................... 8 

3.  MÉTODO........................................................................................................................ 9 

3.1  Sujeitos ............................................................................................................ 9 

3.2 Desenho experimental ..................................................................................... 9 

3.3  Procedimentos .............................................................................................. 10 

3.4  Análise estatística ......................................................................................... 10 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................................12 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS .........................................................................................16 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................17 

ANEXO A - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Institucional ........................................20 

 

 

 

 



6 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O taekwondo é uma modalidade esportiva de combate que integra os Jogos Olímpicos, 

caracterizado por ações de alta intensidade, seguido por ações de baixa intensidade ou pausa 

(BRIDGE et al., 2014). Embora as lutas de taekwondo sejam predominantemente aeróbias, as 

principais ações são realizadas com o auxílio do metabolismo anaeróbio (CAMPOS et al., 2012; 

SANTOS, FRANCHINI, LIMA-SILVA, 2011). Por isso, torna-se importante testar, medir e 

avaliar o desempenho anaeróbio desses atletas (BRIDGE et al., 2014). 

 As ações executadas com mais frequência são as técnicas de chute, como o golpe 

semicircular chamado de bandal tchagi (KWOK, 2012). Esta técnica é executada em ações de 

ataque e defesa (KAZEMI, et al., 2010; KAZEMI, et al., 2009; KAZEMI, et al., 2006), sendo 

determinante para decidir o vencedor (WT, 2018). Além disso, durante a temporada 

competitiva, os atletas de taekwondo são avaliados diversas vezes a fim de conhecer o seu 

desempenho real (SANTOS, FRANCHINI, 2016; BALL, NOLAN, WHEELER, 2011). 

Para avaliar o desempenho dos atletas de taekwondo, a literatura já vem apresentando 

alguns testes realizados com gestos específicos que estão sendo validados (SANT'ANA et al., 

2014; ARAUJO et al., 2017; SANTOS, FRANCHINI, 2016; SANTOS et al., 2016.; SANTOS, 

VALENZUELA, FRANCHINI, 2015.; OLIVEIRA et al., 2015; SANT'ANA et al., 2014;  

TAYECH et al., 2018), analisados e criticados (CHAABENE et al., 2018). No que diz respeito 

à avaliação do desempenho anaeróbio, em que são utilizados testes de curta duração ou com 

características intermitente, dois testes estão sendo aplicados. O primeiro é chamado de 

taekwondo anaerobic test (SANT'ANA et al., 2014) uma adaptação do teste para a aptidão 

anaeróbia, conhecido como teste de Wingate (SANT'ANA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2015;  

TAYECH et al., 2018), que é mantido predominantemente pelo sistema glicolítico, justamente 

o menos predominante no taekwondo (CAMPOS et al., 2012). Isso acontece por causa da 

estrutura temporal do teste, pois trata-se de um teste contínuo com duração de 30s, em que o 

desempenho é dado pelo número máximo de execuções do bandal tchagi. O segundo teste, 

conhecido como frequency speed of kick test (FSKT), é mantido predominantemente pelo 

sistema dos fosfagênios (ATP-CP), de série única, definido por 10 segundos de duração 

(FSTK10s), ou pelo desempenho intermitente de alta intensidade quando são executados em 

cinco séries (FSKTmult) de 10 segundos de duração por 10 segundos de intervalo entre as séries 

(SANTOS, HERRERA-VALENZUELA, FRANCHINI, 2019; SANTOS, LOTURCO, 

FRANCHINI, 2018;  SANTOS, FRANCHINI, 2018; SANTOS, FRANCHINI, 2016; SANTOS 

et al., 2016; SANTOS, VALENZUELA, FRANCHINI, 2015). Em especial, a segunda versão 
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do FSKT parece ser mais específica do taekwondo, uma vez que se assemelha ao tempo de um 

round oficial (120 segundos), apresenta a intermitência observada nas lutas, além de ser 

realizado utilizando a técnica mais frequente (bandal tchagi) durante um combate (KWOK, 

2012). 

Com o crescimento da participação dos esportes de combate no programa dos Jogos 

Olímpicos de verão (boxe amador, esgrima, judô, taekwondo e wrestling) (FRANCHINI, 

2007), é importante que avanços no conhecimento científico em testes de desempenho sejam 

desenvolvidos para elaboração de protocolos de treinamento especificos e modelos de 

periodização (FRANCHINI, DEL VECCHIO, 2011). Franchini e Del Vecchio (2011) 

apresentam que o número de medalhas em disputa nas modalidades de esportes de combate não 

estabilizou em nenhum momento da história olímpica moderna e representaram, em Londres 

2012, aproximadamente 25% do total de medalhas, além da inclusão do caratê para a próxima 

edição dos Jogos Olímpicos, em 2020 (COB, 2016). Assim, treinadores e preparadores fisicos 

devem utilizar informações confiáveis  para  aumentar a probabilidade de sucesso de seus atletas 

nas competições (FRANCHINI, DEL VECCHIO, 2008; BRIDGE et al., 2014; CHAABENE 

et al., 2017). 

Uma das formas de verificar a validade dos testes é por meio da  reprodutibilidade, na 

qual se retrata os valores de um mesmo teste, repetidamente (teste e reteste), analisados por um 

ou mais avaliadores (intra e inter-avaliadores), tornando assim uma característica importante e 

necessária para que o instrumento seja considerado válido (HOPKINS, 2000). Para esse estudo 

vamos considerar o número de técnicas aplicadas e o índice de decréscimo de chutes observado 

por diferentes avaliadores, de forma independente, para a obtenção dos valores da 

reprodutibilidade intra e inter-avaliadores, que são aspectos básicos para assegurar que o teste 

possa ser aplicado por técnicos e preparadores físicos (HOPKINS, SCHABORT, HAWLEY, 

2001; HOPKINS, 2000; ATKINSON, NEVILL, 1998). As principais fontes de erros 

observadas em um experimento podem ser causadas pela variabilidade biológica, 

instrumentação, erro gerado pelos indivíduos e erros gerados pelo(s) avaliador(es) (WEIR, 

2005). 

Até o presente momento, não houve um estudo que tivesse como objetivo investigar a 

reprodutibilidade intra e inter-avaliadores do FSKT. O FSKT já havia sido testado para a 

reprodutibilidade no aspecto de teste-reteste apresentando valores CCI entre 0,63 – 0,95 

(SANTOS, 2018).  Esta é uma característica altamente necessária, principalmente porque este 

é o primeiro teste avaliado que utilizou um gesto específico do taekwondo (bandal tchagi) em 

situação predominantemente anaeróbia, com característica intermitente.   

http://link.springer.com/article/10.2165/00007256-199826040-00002#author-details-1
http://link.springer.com/article/10.2165/00007256-199826040-00002#author-details-2
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2.  OBJETIVO 

2.1  Objetivo geral 

 

Diante da necessidade de estudos que tenham como objetivo identificar parâmetros de 

autenticidade científica, o presente estudo teve por objetivo investigar a reprodutibilidade do 

FSKT. 

 

2. 2  Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos do presente estudo: 

 

• Avaliar a reprodutibilidade intra-avaliadores do FSKT em suas séries única (FSKT10s) 

e múltiplo (FSKTmult). 

• Avaliar a reprodutibilidade inter-avaliadores do FSKT em suas séries única (FSKT10s) 

e múltiplo (FSKTmult).  
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3.  MÉTODO 

3.1  Sujeitos 

 

Dois avaliadores com experiência em aplicar os testes FSKT10s e FSKTmult 

participaram deste estudo. Cada avaliador mediu o desempenho de 14 atletas de taekwondo 

(média ± desvio padrão (DP), idade: 20,6 ± 4,2 anos; altura: 180,4 ± 7,0 cm; massa corporal: 

70,7 ± 11,8 kg; tempo de prática: 7,8 ± 4,7 anos), durante a execução dos testes FSKT10s e 

FSKTmult. Os atletas estavam competindo em nível regional ou de maior relevância 

(Internacional: 21%; nacional: 36%; estadual: 36%; regional: 7%). Os atletas não apresentaram 

qualquer tipo de lesão ou distúrbios neuromusculares. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) Institucional (Número do parecer: CEP/EEFF/09102015) (ANEXO 

A). 

 

3.2 Desenho experimental  

 

Uma sessão experimental foi realizada com os 14 atletas sendo iniciada com a 

realização do FSKT10s e após 40 minutos foi realizado o FSKTmult. Após a coleta dos dados, 

os dois avaliadores realizaram a contagem do número de chutes aplicados, por meio de análise 

do vídeo, para determinar a reprodutibilidade intra e inter-avaliador, como descrito na Figura 

1. Para determinar a reprodutibilidade intra-avaliador o mesmo avaliador registrou o 

desempenho gerado pelos atletas em duas ocasiões diferentes com intervalo de uma semana 

entre a análise e reanálise do vídeo (Figura 1, parte A). Para definição da reprodutibilidade 

inter-avaliadores os valores registrados pelos dois avaliadores foram analisados 

independentemente (Figura 1, parte B). 

        

Figura 1. Desenho experimental. 
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3.3  Procedimentos 

 

Frequency speed of kick test (FSKT10s). Foi conduzido como descrito previamente na 

literatura (SANTOS, FRANCHINI, 2016; SANTOS et al., 2016.; SANTOS, VALENZUELA, 

FRANCHINI, 2015). O FSKT10s tem 10 segundos de duração em que o objetivo é realizar o 

maior número de chutes possíveis, alternando as pernas direita e esquerda. Para realizar o 

FSKT10s cada atleta foi posicionado em frente a um saco de pancada, dado o comando de início 

do teste o atleta realizou o número máximo de chutes possíveis durante os 10 segundos. A 

técnica utilizada durante o teste foi do chute semicircular conhecido como bandal tchagi. O 

número total de chutes durante o teste determinou o desempenho. 

Frequency speed of kick test séries múltiplas (FSKTmult). Cada atleta realizou cinco 

séries do FSKT10s com 10 segundos de intervalo de descanso entre as séries. As variáveis 

usadas foram: o número total de chutes de cada série, a somatória do número total de chutes 

nas cinco séries e o índice de decréscimo de chutes, conforme descrito pela Equação 1 

(SANTOS; FRANCHINI, 2016; SANTOS et al., 2016). Todas as instruções dadas aos atletas 

foram padronizadas, a fim de evitar interpretações não intencionais. 

 

Índice de decréscimo de chutes (%)= [1- 
FSKT1+FSKT2+FSKT3+FSKT4+FSKT5

Melhor série FSKT X Números de séries
]  X 100 

(Equação 1) 

 

Todos os testes foram filmados para posterior contagem do número de golpes. Para 

análise dos vídeos foi utilizado o software Kinovea (Kinovea®, Versão 0.8.15).  O software 

permite reduzir a velocidade do vídeo, facilitando e tornando mais precisa a contagem dos 

chutes aplicados durante os dois testes. A contagem foi iniciada quando o atleta retirou o pé de 

ataque do solo e terminou quando o mesmo pé toca o saco de pancada. Só foram válidos aqueles 

golpes que acertaram o alvo durante o intervalo de 10 segundos. Não foram considerados 

válidos os chutes que não entraram em contato com o saco de pancada após os 10 segundos.  

 

3.4  Análise estatística 

 

A distribuição de cada variável foi examinada utilizando o teste Kolomogorov-

Smirnov. Todas as variáveis apresentaram distribuição normal. Os dados são apresentados 

como média e desvio padrão (DP). O Coeficiente de Correlação Intraclasses (CCI) foi utilizado 
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para investigar a reprodutibilidade do FSKT, esse cálculo é sugerido para uma mesma análise 

de dados, em dois momentos distintos (teste e reteste) ou por um ou mais avaliadores (intra e 

inter-avaliadores) que irão avaliar as informações (GUEDES, GUEDES, 2006; SANTOS apud 

LIMA, KISS, 2003). O presente estudo classifica o CCI para valores acima de 0,90 como 

‘elevada’, entre 0,80 e 0,90 como ‘moderada’ e inferior a 0,80 como ‘baixa’ (VINCENT, 1995). 

O CCI não é recomendado para ser utilizado como única medida a fim de representar a 

reprodutibilidade de um teste, esta medida é afetada pela heterogeneidade da amostra. 

Recomenda-se além do CCI a utilização em conjunto do coeficiente de variação (CV) 

(SANTOS apud LOONEY, 2000) que indica o erro de medição da avaliação do teste 

(ATKINSON, NEVILL, 1998). O CV foi calculado para cada atleta usando seguinte equação: 

CV (%) = 100 (DP / média). O nível de significância foi definido como = 5%. Todas as 

análises foram realizadas usando o software SPSS (Versão 20; IBM, Chicago, EUA).   

.   
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos pelos dois avaliadores durante a 

realização do FSKT, bem como os valores de reprodutibilidade e variação intra e inter-

avaliadores (n: atletas = 14; avaliadores = 2). 
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Tabela -1: Resultado das análises dos chutes analisados pelos avaliadores durante a realização do FSKT. 
 

Reprodutibilidade Intra-avaliador 
 Reprodutibilidade 

Inter-avaliadores 

 Avaliador 1  Avaliador 2   

Variáveis  Média ± DP 1 Média ± DP 2 CCI CV%  Média ± DP 1 Média ± DP 2 CCI CV%  CCI CV% 

FSKT10s 21 ± 2 21 ± 2 1,000 0 

 

 21 ± 2 21 ± 2 1,000 0  1,000 0 

FSKTmult             

FSKT1 21 ± 3 21 ± 3 1,000 0  21 ± 3 21 ± 3 1,000 0  1,000 0 

FSKT2 20 ± 2 20 ± 2 0,993 0  20 ± 2 20 ± 2 0,986 0  0,986 0 

FSKT3 19 ± 2 19 ± 2 1,000 0  19 ± 2 19 ± 2 0,989 0  0,989 0 
FSKT4 18 ± 2 18 ± 2 1,000 0  18 ± 2 18 ± 2 1,000 0  1,000 0 

FSKT5 18 ± 2 18 ± 2 0,988 0  18 ± 2 18 ± 2 0,989 0  0,966 0 

FSKTtotal 97 ± 10 97 ± 10 0,999 0  97 ± 10 97 ± 10 0,999 0  0,998 0 

IDC (%) 8 ± 3 8 ± 3 0,995 0  8 ± 3 8 ± 3 0,984 0  0,979 0 

FSKT: Frequency speed of kick test; DP: desvio padrão; CCI: coeficiente de correlação intraclasse; % CV: coeficiente de variação; IDC: índice de decréscimo de chutes.
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Os principais resultados exibidos no presente estudo indicam que o número de chutes 

encontrados pelos avaliadores, apresentam uma elevada reprodutibilidade intra e inter-

avaliadores. Esta conclusão baseou-se no resultado encontrado do CCI acima de 0,9 para todas 

as variáveis analisadas durante este estudo. Além disso, não houve variação do CV (%) para 

determinação intra e inter-avaliadores. 

As principais fontes de erros observadas em uma aplicação de teste podem ser 

decorrentes do equipamento ou do(s) avaliador(es) (WEIR, 2005). Durante FSKT10s, ambos 

os avaliadores apresentaram CCI elevado (entre 0,9 – 1,0), nas medidas intra e inter-

avaliadores, indicando que são altamente confiáveis. O FSKTmult foi o outro teste de 

taekwondo investigado durante o estudo. O resultado CCI intra e inter-avaliadores foi 

classificado como elevado (entre 0,9-1,0). Esta característica é necessária durante a temporada 

competitiva, em razão dos testes serem realizados ao início e periodicamente ao longo da 

temporada (JAMSHIDI, MIRZEAI, DAMIRCHI, 2014). Além disso, muitas vezes os testes 

são realizados por diferentes avaliadores, diante disso, o FSKT10s demonstra que pode ser 

aplicado por diferentes avaliadores, sem decréscimo ou alterações significativas nos resultados 

encontrados. 

Estudos recentes utilizando o FSKT em suas duas versões já estão sendo utilizados 

como medida de desempenho em estudos agudos e crônicos. Santos, Loturco e Franchini (2018) 

analisaram a relação entre o desempenho no FSKT com o perfil antropométrico em atletas de 

taekwondo do sexo masculino, demonstrando uma correlação negativa entre estatura e 

quantidade de chutes no FSKT10s, estatura e percentual de gordura com a quantidade de chutes 

na 4º série do FSKTmult. Santos e Franchini (2018) compararam o desempenho de atletas do 

sexo feminino, faixa preta de taekwondo, na quantidade total de chutes durante a execução do 

FSKTmult. As atletas foram agrupadas como internacional/nacional e estadual/regional. 

Verificou-se que atletas de taekwondo agrupadas como internacional/nacional tiveram 
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desempenho superior comparadas ao grupo estadual/regional, exceto na 4ª e 5ª series do 

FSKTmult. Por fim, o FSKT foi responsivo quando aplicado pré e pós nove semanas de 

treinamento de força (SANTOS, FRANCHINI, 2016).  

Portanto, a elevada reprodutibilidade intra e inter-avaliadores do FSKT10s e 

FSKTmult sugere que ambos testes possam ser indicadores de desempenho relevantes para o 

taekwondo. O fato de o teste ter apresentando elevada reprodutibilidade o torna uma ferramenta 

segura para utilização durante a temporada competitiva, podendo os treinadores e preparadores 

físicos aplicarem o FSKT diversas vezes e por diferentes avaliadores, e ainda assim o resultado 

apresentado será confiável. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os três principais aspectos da reprodutibilidade são: teste-reteste, avaliação intra-

avaliador e inter-avaliadores. A falta de estudos testando essa característica limitava o 

entendimento, aplicação e validade dos resultados gerados pelo FSKT. Baseado nos resultados 

do presente estudo podemos sugerir que o FSKT é uma ferramenta confiável. O teste pode ser 

conduzido por diferentes avaliadores em aplicações sucessivas. Assim, treinadores e 

preparadores físicos poderão utilizar o FSKT para testar, medir e avaliar o desempenho 

anaeróbio a partir do número de chutes e índice de decréscimo de chutes em atletas e praticantes 

de taekwondo, mesmo quando o teste for conduzido por avaliadores diferentes, fornecendo 

resultados confiáveis.   



17 

REFERÊNCIAS 

 

1. ARAUJO, M. P.; NÓBREGA, A. C. L.; ESPINOSA, G.; HAUSEN, M. R.; CASTRO, R. 

R. T.; SOARES, P. P.; GURGEL, J. L. Proposal of a new specific cardiopulmonary exercise 

test for taekwondo athletes. Journal of strength and conditioning research, v. 31, n. 6, p. 

1525–1535, 2017. 

 

2. ATKINSON, G.; NEVILL, A. M. Statistical methods for assessing measurement error 

(reliability) in variables relevant to sports medicine. Sports medicine, v. 26, n. 4, p. 217-

238, 1998. 

 

3. BALL, N.; NOLAN, E.; WHEELER, K. Anthropometrical, physiological, and tracked 

power profiles of elite taekwondo athletes 9 weeks before the Olympic competition 

phase. Journal of strength and conditioning research, v. 25, n. 10, p. 2752-2763, 2011. 

 

4.  BRIDGE, C. A. et al. Physical and physiological profiles of taekwondo athletes. Sports 

medicine, v. 44, n. 6, p. 713-733, 2014. 

 

5. CAMPOS, F. A. D. et al. Energy demands in taekwondo athletes during combat 

simulation. European journal of applied physiology, v. 112, n. 4, p. 1221-1228, 2012. 

 

6. CHAABENE, H. E. L. M. I. et al. Physical and physiological attributes of wrestlers: an 

update. Journal of strength and conditioning research, v. 31, n. 5, p. 1411-1442, 2017. 

 

7. CHAABENE, H. et al.  Tests for the assessment of sport-specific performance in olympic 

combat sports: a systematic review with practical recommendations. Frontiers in 

physiology, v. 9, abril, 2018. 

 

8. COI, Comitê Olímpico Brasileiro, Noticias, disponível em: 

https://www.cob.org.br/pt/noticia/coi-admite-cinco-novos-esportes-no-programa-olimpico 

Acesso em: 15/01/2019. 

 

9. FRANCHINI, E. As modalidades de combate nos Jogos Olímpicos. Universidade e 

Estudos Olímpicos. Barcelona: Centre d'Estudis Olímpics, Servei de Publicacions, p. 

716-724, 2007. 

 

10. FRANCHINI, E.; DEL VECCHIO, F. B. O desempenho do Brasil nas modalidades de 

combate nos Jogos 1 Pan-americanos Rio 2007 e as perspectivas para Beijing 

2008. Lecturas: Educación Física y, v. 2, p. 1-7, 2008. 

 

11. FRANCHINI, E.; DEL VECCHIO, F. B. Estudos em modalidades esportivas de combate: 

estado da arte. Revista brasileira de educação física e esporte, v. 25, n. spe, p. 67-81, 

2011. 

 

12. GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Manual prático para avaliação em educação 

física, Editora Manole Ltda, SP, 2006.  

 

13. HOPKINS, W. G. Measures of reliability in sports medicine and science. Sports medicine, 

v. 30, n. 1, p. 1–15, 2000. 

 



18 

14. HOPKINS, W. G.; SCHABORT, E. J.; HAWLEY, J. A. Reliability of power in physical 

performance tests. Sports medicine, v. 31, n. 3, p. 211–234, 2001. 

 

15. JAMSHIDI, S. J.; MIRZEAI, B.; DAMIRCHI, A. Strength and conditioning practices of 

iran wrestling league strength and conditioning coaches. Pedagogics, psychology, 

medical-biological problems of physical training and sports, v. 8, p. 34–45, 2014. 

 

16. KAZEMI, M. et al. A profile of 2008 Olympic taekwondo competitors. Journal of the 

canadian chiropractic association, v. 54, n.4, p. 243-249, 2010. 

 

17. KAZEMI, M.; CASELLA, C.; PERRI, G. 2004 Olympic taekwondo athletes profile. 

Journal of the canadian chiropractic association, v. 53, n.2, p. 144-152, 2009. 

  

18. KAZEMI, M.; WAALEN, J.; MORGAN, C.; WHITE, A.R. A profile of Olympic 

taekwondo competitors. Journal of sports science and medicine, v. 54, p. 114-121, 2006. 

 

19. KWOK, H. H. M. Discrepancies in fighting strategies between taekwondo medalists and 

non-medalists. Journal of human sport and exercise, v. 7, n. 4, p. 806-814, 2012. 

 

20. OLIVEIRA, M. P. et al. Correlation between the performance of taekwondo athletes in na 

adapted anaerobic kick test and Wingate anaerobic test. Archives Budo Conference Paper, 

p. 130-134, 2015. 

 

21. SANT’ANA, J. et al. Anaerobic evaluation of taekwondo athletes. International sportmed 

journal, v. 15, n. 4, p. 492-499, 2014. 

 

22. SANTOS, J. F. S. et al. Influence of half-squat intensity and volume on the subsequent 

countermovement jump and frequency speed of kick test performance in taekwondo 

athletes. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, v. 

48, n. 1, p. 95–102, 2016. 

 

23. SANTOS, J. F. S. Validade, reprodutibilidade, sensibilidade e construção de tabela 

normativa do frequency speed of kick test para o taekwondo, Tese de Doutorado, 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018. 

 

24. SANTOS, J. F. S.; FRANCHINI, E. Is frequency speed of kick test responsive to training? 

A study with taekwondo athletes. Sport sciences for health, v. 12, n. 3, p. 377–382, 2016. 

 

25. SANTOS, J. F. S.; FRANCHINI, E. Frequency speed of kick test performance comparison 

between female taekwondo athletes of different competitive levels. Journal of strength 

and conditioning research, v. 32, p. 2934-2938, 2018. 

 

26. SANTOS, J. F. S.; HERRERA-VALENZUELA, T.; FRANCHINI, E. Establishing 

frequency speed of kick test classificatory tables in male and female taekwondo athletes. 

Kinesiology. no prelo. 

 

27. SANTOS, J. F. S.; LOTURCO, I.; FRANCHINI, E. Relationship between frequency speed 

of kick test performance, optimal load, and anthropometric variables in black-belt 



19 

taekwondo athletes. Ido Movement for Culture. Journal of martial arts anthropology, v. 

18, p. 39-44, 2018. 

 

28. SANTOS, J. F. S.; VALENZUELA, T. H.; FRANCHINI, E. Can different conditioning 

activities and rest intervals affect the acute performance of taekwondo turning kick? 

Journal of strength and conditioning research, v. 29, p. 1640–1647, 2015. 

 

29. SANTOS, V. G. F.; FRANCHINI, E.; LIMA-SILVA, A. E. Relationship between attack 

and skipping in taekwondo contests. Journal of strength and conditioning research, v. 

25, n. 6, p. 1743-1751, 2011. 

 

30. TAYECH, A. et al. Test-retest reliability and criterion validity of a new taekwondo 

anaerobic intermittent kick test. The journal of sports medicine and physical fitness, 

2018. 

 

31. VINCENT, W. J.; WEIR, P. J. Statistics in kinesiology. Human kinetics, 4 ed. Champaign, 

IL. 1995. 

 

32. WEIR, J. P. Quantifying test-retest reliability using the intraclass correlation coefficient and 

the SEM. Journal of strength and conditioning research, v. 19, n. 1, p. 231–240, 2005. 

 

33. WT, World Taekwondo Federation, Competition Rules. Disponível em: 

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2018/06/Revision-WT-Competition-

Rules-Interpretation-Hammamet-040520181.pdf Acesso: 23 Dezembro 2018. 



20 

ANEXO A - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Institucional 

  



21 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Romulo Fernandes Antonaccio 

 

 

 

 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  

Campus JK – Diamantina/MG  

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000-  

Alto da Jacuba - CEP 39100-000 

 

 

 


