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Objetivo: Verificar o efeito de uma sessão de treinamento sobre o tempo de reação de 

atletas de voleibol de elite competitiva. Método: Participaram do estudo 16 atletas do sexo 

feminino da categorai infanto, federadas, com tempo de experiência no voleibol no mínimo de 

quatro anos, que competem e treinam regularmente. O tempo de reação foi avaliado por meio do 

teste de Tempo de Reação utilizando o Software TRT_S2012. O software foi construído e 

validado por Crocetta et al. (2014). O teste de TRTSimples consiste no aparecimento de um 

quadrado amarelo (parametrizável) no centro do monitor em intervalos de tempo previamente 

definidos (variando de 1,5 a 6,5 ms). Quando do estímulo, o participante deve reagir o mais 

rapidamente possível, pressionando a barra de espaço do teclado do computador. O software foi 

parametrizado com cinco execuções para familiarização e 28 execuções para o TRTSimples. A 

duração total do teste é de 5 minutos. A sessão de treinamento foi planejada pela comissão 

técnica, consistindo de: 10’ de aquecimento físico geral, 20’ de treinamento físico, com 

exercícios de resistência muscular, 45’ de treinamento técnico, com exercícios de domínio de 

bola, saque, recepção, defesa e ataque e finalizando com 45’ de treinamento técnico-tático. A 

Percepção Subjetiva do Esforço da Sessão (PSE-Sessão) foi monitorada para verificar a 

intensidade do treinamento percebida pelas atletas. O teste TRTSimples  foi aplicado antes do 

ínicio do aquecimento e logo após o final da sessão, em uma sala de informática, próxima a 

quadra onde o ocorreu a sessão de treinamento, sendo que todas realizaram o teste 

simultaneamente. Foram utilizadas estatísticas descritivas (média, desvio-padrão) e inferenciais. 

O teste de Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a normalidade dos dados. Para analisar as 

diferenças do tempo de reação Pré e Pós sessão de treinamento utilizou-se o teste de t para 

amostras em pares. Os dados foram analisados utilizando o software SPSS (versão 20.0). O α 

estabelecido como nível de significância foi de p<0,05 (95%). Resultados: A PSE-Sessão foi de 

3 (Leve). Houve diferença significativa do TRTSimples entre os momentos Pré e Pós Sessão (p< 

0,05). A figura 01 apresenta a média e o desvio padrão do Tempo de Reação das atletas de 

voleibol Pré e Pós Sessão de Treinamento. Discussão: O objetivo do presente estudo foi verificar 

o efeito de uma sessão de treinamento sobre o tempo de reação de atletas de voleibol de elite 

competitiva. De acordo com os resultados, foi possível observar que uma sessão de treinamento 
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foi suficiente para alterar o tempo de reação de atletas de voleibol. Estudos apontam que o tempo 

de reação é uma variável psicomotora fundamental em esportes tal como o voleibol (Pesce, 

2002). Mroczek et al., (2013) verificaram que o Tempo de Reação reduz ao longo dos sets no 

voleibol. Mais estudos são necessários para verificar o efeito de diferentes tipos de treinamento, 

bem como diferenças entre as posições no voleibol. Conclusão: Uma sessão de treinamento 

interfere no tempo de reação simples de atletas de voleibol. 

 

Figura 1. Tempo de Reação Simples de atletas de voleibol Pré e Pós Sessão de Treinamento. 

 
Os valores são expressos como média ± desvio padrão  * p < 0,05 
 

 

 

  


