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Introdução: O jogo de futebol é caracterizado pela intensidade variada ao longo de uma partida. Ações de sprints, corridas em alta velocidade e saltos são intercalados com 
ações de baixa intensidade como a caminhada ou mesmo alguns momentos em que o atleta fica parado. A caraterização dessas ações pode contribuir para a compreensão 
das demandas do jogo e contribuir para a prescrição do treinamento físico desses atletas. Objetivo: caracterizar os índices de desempenho relacionados com a aptidão 
aeróbia e anaeróbia de atletas de futebol profissional, de acordo com a posição, durante a final da copa do mundo de futebol da FIFA 2018. Metodologia: Foram analisados os 
dados de 25 jogadores, agrupados como defensores (n = 8), meio-campo (n = 8) e atacantes (n = 9), pertencentes as seleções da França e Croácia, que disputaram a final da 
copa do mundo de futebol FIFA 2018. Todas as informações foram selecionadas a partir do site oficial do evento (www.fifa.com). Os dados são apresentados como média e 
desvio padrão. Após aplicação do teste de normalidade dos dados, foi realizada uma análise de variância de um fator (ANOVA um fator) e o teste de Bonferroni como post-hoc 
da ANOVA para compara entre os jogadores agrupados por posição. A significância adotada foi p<0,05. Resultado: a caracterização dos atletas é apresentada na Tabela 1. 
Não houve diferença estatística entre a posição dos jogadores para a distância total percorrida (F(2,22) = 1,19, p>0,05) velocidade máxima (F(2,22) = 0,14, p>0,05) e número 
de sprints (F(2,22) = 0,42, p>0,05).

Conclusão: baseado nos resultados do presente estudo não foram identificadas diferenças estatísticas entre as diferentes posições de jogo para as variáveis investigadas. 
Os resultados do presente estudo deve auxiliar profissionais do esporte a compreender as demandas físicas de um jogo de futebol de alto nível competitivo (final da copa do 
mundo de 2018) para traçar as estratégias mais adequadas de treinamento físico.


