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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi destacar os benefícios do exercício físico em 

pacientes com câncer. Para esta revisão foram utilizados periódicos das bases de 

dados PubMed e Google Acadêmico. A partir das evidências científicas 

apresentadas pelos estudos destaca-se que o exercício físico melhora a capacidade 

funcional, a composição corporal, a atividade das células naturais killer(NK), o 

estado do humor e a qualidade de vida de pacientes com câncer. É possível concluir 

que a prática do exercício físico em pacientes com câncer é benéfica, sendo bem 

tolerado. 

 

Palavras-Chave: Câncer, exercício físico, treinamento 

 

ABSTRACT 

 The objective of the present study was to analyze the benefits of physical 

exercise in patients with cancer. For this review we used periodicals from PubMed, 

Google Scholar databases. From the scientific evidence presented by the studies, it 

is highlighted that physical exercise improves functional capacity, body composition, 

natural cell activity (NK), mood and quality of life of cancer patients. It is possible to 

conclude that the practice of physical exercise in cancer patients is beneficial and is 

well tolerated. 

 

Keywords: Cancer, physicalexercise, training 

 

INTRODUÇÃO 
 De acordo com dados publicados no Global Strategyon Diet, 

PhysicalActivityand Health, da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002 o 
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câncer atingiu cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo e a previsão é de 

que até2020 esse número chegue a 20 milhões. Anualmente, cerca de 7,1 milhões 

de pessoas morrem em função dessa doença (cerca de 12,6% das causas globais) 

e esses números incluem um aumento na frequência dos casos tanto em países 

desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. No Brasil o número de casos 

chegou a mais de 305 mil, em 2001 (PRADO, 2001; MCARDLE, KATCH; KATCH, 

1998; LOVE, 1999). 

 A palavra câncer vem do grego karkínos, que quer dizer caranguejo. O câncer 

não é uma doença nova. O fato de ter sido detectado em múmias egípcias comprova 

que ele já compromete o homem há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Atualmente, 

câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em 

comum o crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e 

órgãos vizinhos (SANTOS, 2011). 

 Oncologia é a área da ciência que estuda o câncer. O corpo humano tem 

como comportamento normal das células, crescer, se dividirem e, de forma 

ordenada, morrerem. O câncer se inicia quando não ocorre este fator biológico, ou 

seja, crescem de forma desordenada e ao invés de morrerem continuam no 

organismo formando células anômalas. 

 A edição Estimativa 2014 – Incidência de Câncer no Brasil é de referência 

para os anos 2014 e 2015, trazendo 19 tipos específicos de câncer, com base na 

magnitude e no impacto. Além de informações consolidadas para todo o país, a 

publicação também apresenta as análises por região, Estados e capitais. Os 19 tipos 

de câncer analisados são: cavidade oral, esôfago, estômago, cólon e reto, laringe, 

traqueia, brônquio e pulmão, melanoma maligno da pele, outras neoplasias malignas 

da pele, mama feminina, colo do útero, corpo do útero, ovário, próstata, bexiga, 

Sistema Nervoso Central, glândula tireoide, linfoma de Hodgkin, linfoma não 

Hodgkin, leucemias. As estimativas são apresentadas por taxa bruta de incidência 

por 100 mil habitantes, número de casos novos segundo localização primária e sexo, 

número de casos novos por Estados e capitais, distribuição proporcional dos dez 

tipos de câncer mais incidentes por sexo (Brasil e Estados e capitais) e 

representação espacial das taxas brutas de incidência. O número estimado para 

2014/2015 é de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer no Brasil, 

incluindo os casos de pele não melanoma, que é o tipo mais incidente para ambos 

os sexos (182 mil casos novos), seguido de próstata (69 mil), mama feminina (75 
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mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (15 mil). 

Duas tendências importantes foram apontadas: a redução na incidência dos casos 

novos de cânceres do colo do útero e de pulmão (homens). Resultados das 

iniciativas para prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero e das 

ações de prevenção ao tabagismo no Brasil. A Estimativa 2014 também ressalta as 

mudanças no perfil demográfico brasileiro nos últimos anos, denominado de 

―envelhecimento‖ da população, que, junto com a transformação nas relações entre 

as pessoas e seu ambiente, mostrou uma alteração importante no perfil de 

morbimortalidade, diminuindo a ocorrência das doenças infectocontagiosas e 

colocando as doenças crônico-degenerativas como novo centro de atenção dos 

problemas de doença e morte da população brasileira. Segundo a publicação, é 

incontestável o fato de que hoje, no Brasil, o câncer é um problema de saúde pública 

e, por isso, seu controle e prevenção devem ser priorizados no país. Assim, foram 

incluídas ações de controle de câncer entre os 16 Objetivos Estratégicos do 

Ministério da Saúde para o período 2011-2015, com destaque para as ações de 

redução da prevalência do tabagismo e de ampliação de acesso, diagnóstico e 

tratamento em tempo oportuno dos cânceres de mama e do colo do útero, assim 

como a publicação da nova Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer na 

Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas. Os cânceres se desenvolvem 

com múltiplas etapas ao longo dos anos. Dessa forma, alguns tipos de câncer 

podem ser evitados pela eliminação da exposição aos fatores determinantes. Se o 

potencial de malignidade for detectado antes de as células tornarem-se malignas, 

numa fase inicial da doença, o tratamento pode ser muito mais eficaz e com grandes 

chances de cura. 

 Medidas preventivas relacionadas ao câncer de pulmão, por exemplo, 

envolvem estratégias para o controle do tabagismo; para a prevenção dos cânceres 

de estômago e intestino, a promoção da alimentação saudável; e contra o câncer do 

colo do útero e do fígado, a vacinação para Papilomavírus humano (HPV) e hepatite. 

E, por isso, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), em 

seu papel de instituição responsável pela prevenção e pelo controle do câncer no 

país, trabalha na organização e análise dessas informações. As estimativas são 

publicadas a cada dois anos e têm como base as informações geradas pelos 

Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), que hoje são 23 existentes no 

Brasil, alimentados por uma rede de 282 Registros Hospitalares de Câncer (RHC). 
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Lançada há 18 anos pelo INCA, a estimativa sobre novos casos de câncer no Brasil 

é um trabalho que vem se aprimorando ano a ano e que tem por objetivo subsidiar 

gestores, serviços de saúde, universidades, centros de pesquisa, sociedades 

científicas e a própria sociedade com informações atualizadas sobre a ocorrência do 

câncer na população brasileira. O conhecimento sobre a situação do câncer no 

Brasil permite que as diferentes esferas de governo estabeleçam prioridades e 

aloquem recursos de forma direcionada para o enfrentamento do problema 

 Grande parte dos casos acomete indivíduos adultos, afetando principalmente 

a mama, o pulmão, o intestino, o útero e a pele. Muito embora a herança genética 

seja um fator de grande relevância, o sedentarismo e um estilo de vida irregular tem 

sido os principais contribuintes para o crescente número de casos de doenças 

crônicas, incluindo as cardiovasculares, o diabetes e o câncer, sendo que para o 

aumento da idade, maior a parcela de influência no risco. Cerca de um quarto a um 

terço dos casos da enfermidade apresenta relação com sobrepeso, obesidade e 

elevados percentuais de gordura centralizada (FRIEDENRICH et al,. 2002). 

 A prática de atividades físicas ajuda na prevenção do aparecimento da 

doença. Para os pacientes de instituições que sofrem com o câncer, a realização de 

exercícios físicos diários previne os efeitos colaterais que são consequências dos 

tratamentos aos quais os pacientes são submetidos.  

É grande o número de estudos na área do exercício e sua relação com a prevenção 

e auxílio no combate o câncer. Por meio do exercício preconiza-se que organismo 

passe a melhor aproveitar a energia e os extratos metabólicos. Isso provoca uma 

reação às ações dos carcinógenos, em função do aumento da eficácia do sistema 

imunológico, no que diz respeito a linfócitos e células natural-killer, reduzindo assim 

a quantidade disponível para a absorção pelos possíveis tumores e oferecendo 

maior resistência às metástases (BACURAU; COSTA ROSA, 1997) 

 

OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo foi destacar os benefícios do exercício físicopara 

pacientes em tratamento de câncer. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisados estudos a partir da leitura de artigos acadêmicos, usando como 

ferramenta de pesquisa forma on-line, as bases de dados PubMed, Google 
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Acadêmico sobre o tema. Os principais descritores pesquisados foram, ―exercícios 

físicos‖ e―câncer‖, de forma combinada. 

 

DISCUSSÃO 

 

O câncer é definido como um crescimento descontrolado e anormal de células no 

organismo (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2005). O tratamento desta doença 

envolve a aplicação de quimioterapia isolada ou em combinação com a radioterapia 

e/ou cirurgia. Em decorrência do tratamento a maioria dos pacientes apresenta uma 

série de sintomas e efeitos colaterais secundários, como, por exemplo, náuseas, 

vômitos, dores, insônia, perda de apetite e fadiga (ADAMSEM et al., 2009). Esta 

doença é considerada multifatorial, já que não possui um único fator causador. Além 

disso, a inatividade física é considerada um fator de risco para o desenvolvimento do 

câncer (FRIEDENREICH; ORENSTEIN, 2002; HAYES et al., 2009). Por este motivo 

a comunidade científica tem discutido a aplicação do exercício físico como estratégia 

não farmacológica para prevenção da doença e reabilitação de indivíduos durante e 

após o tratamento. 

Este interesse se deve ao fato de o exercício físico minimizar os processos 

degenerativos associados ao câncer, promover alterações comportamentais ligadas 

ao estilo de vida, reduzir os riscos de recorrência da doença e melhorar fatores 

psicossociais (VALENTI et al., 2008). Ademais, a melhora da capacidade funcional a 

médio e longo prazo - incluindo aumento da força, resistência à fadiga, flexibilidade e 

capacidade aeróbia - e melhora do sistema imune, são outros benefícios 

proporcionados por um programa de exercícios físicos (KISNER; COLBY, 1992). 

Foram analisados os resultados dos trabalhos levando-se em consideração os 

efeitos do exercício físico sobre os seguintes aspectos: função cardiorrespiratória, 

força muscular, linfedema, sistema imune, fadiga, qualidade de vida e composição 

corporal. Seis estudos envolveram pacientes com câncer de mama, dois estudos 

com câncer de próstata, três estudos de pacientes com leucemia e seis estudos 

envolvendo pacientes com diversos tipos de câncer. Seis estudos mostraram um 

tempo de intervenção que variou de quatro meses a cinco anos após o tratamento 

do câncer, e em dez estudos o exercício físico foi aplicado durante o tratamento de 

câncer. Em todos os estudos os pacientes receberam alguma forma de terapia, 

como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A duração encontrada nos estudos com 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
12 

 
  

treinamento de força foi de seis a vinte e quatro semanas. O número de séries 

prescrito variou de um a três, e o número de repetições, entre cinco e quinze. A 

frequência de treinamento foi de uma a três sessões semanais. A intensidade dos 

exercícios de força variou de 40 a 100% de uma repetição máxima (1RM), sendo a 

maisfrequente entre 40 e 70% de 1RM. É importante salientar que em quinze dos 

dezessete estudos encontrados foi realizada a combinação do exercício aeróbio e 

treinamento de força. Os programas de exercícios aeróbios, de maneira geral, 

utilizaram como ergômetro a bicicleta ergométrica. A duração da sessão de 

treinamento foi de seis a quarenta e cinco minutos. A intensidade utilizada nos 

estudos foi de 30 a 100% da frequência cardíaca máxima (FCmáx) ou do consumo 

máximo de oxigênio (VO2máx), sendo as mais frequentes aquelas entre 40 e 75% 

da FCmáx ou VO2máx. 

A fadiga é um dos efeitos colaterais mais comumente relatados por pacientes com 

câncer (DIMEO et al., 1997). Battaglini et al. (2006) encontraram diminuição 

significativa nos níveis de fadiga após vinte e uma semanas de exercício moderado, 

realizado duas vezes por semana, em pacientes com câncer de mama após cirurgia. 

O resultado desse estudo sugere que o treinamento de força deve ser incluído em 

programas de exercícios de combate à fadiga e de melhora da força muscular em 

mulheres com câncer de mama. Segal et al. (2009) demonstraram redução de fadiga 

em pacientes com câncer de próstata que receberam radioterapia após vinte e 

quatro semanas de treinamento. Adamsen et al. (2009) mostraram que o exercício 

de alta intensidade reduziu a fadiga em pacientes submetidos a quimioterapia. 

Similarmente, Battaglini et al. (2009) encontraram redução significativa nos escores 

de fadiga em dez pacientes com leucemia que treinaram três vezes por semana, 

duas vezes por dia. Por conseguinte, a intervenção com exercício de força e aeróbio 

pode reduzir os níveis de fadiga de pessoas com câncer. 

De acordo com Dimeo, Rumberger e Keul (1998), a maioria dos pacientes com 

câncer experimenta perda de energia e limitação no desempenho físico. Estima-se 

que esse problema afete até 70% dos enfermos que fazem tratamento com 

quimioterapia e radioterapia, ou após cirurgia. Para agravar ainda mais a situação, a 

fadiga pode fazer surgir outras doenças, tais como a depressão, a esclerose múltipla 

e a artrite. Para os pacientes que sentem fadiga, são recomendados, 

frequentemente, descanso e redução de atividades diárias. Entretanto, o descanso 

prolongado pode, em vez de melhorar o quadro clínico, perpetuar ainda mais a 
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fadiga, pois a inatividade física induz ao catabolismo muscular intenso (DIMEO; 

RUMBERGER; KEUL, 1998). Nesse sentido, Dimeo, Rumberger e Keul (1998) 

investigaram os efeitos do exercício aeróbico sobre pacientes com câncer que 

apresentavam sintomas de fadiga. O resultado desse estudo mostrou que houve 

melhora no desempenho físico máximo e na distância percorrida máxima, além de 

redução significativa da frequência cardíaca e da concentração de lactato, com 

carga submáxima de trabalho equivalente. Concluíram que um programa de 

exercício aeróbico precisamente definido em relação à intensidade, à duração e à 

frequência pode ser prescrito como terapia para atenuar a fadiga desses pacientes. 

A grande maioria dos estudos incluídos nesta revisão encontrou melhora na 

qualidade de vida com a prática de exercícios. De Backer et al. (2007) evidenciaram 

que todas as escalas de função da EORTC QLQ-30, salvo a cognitiva, melhoraram 

após o treinamento de alta intensidade de dezoito semanas. San Juan et al. (2008) 

também encontraram melhora na qualidade de vida em estudo com crianças com 

leucemia que realizaram transplante de medula óssea. Os autores comentam que 

crianças com leucemia podem ser seguramente submetidas a um programa de 

condicionamento supervisionado intra-hospitalar e que este programa deverá incluir 

exercícios de força e aeróbios, pois as crianças que realizam o exercício físico após 

o transplante de medula óssea obtêm benefícios para a saúde global após um curto 

prazo de oito semanas. Adamsen et al. (2009) mostraram que seis semanas de 

exercício resultaram em melhora significativa de sete dos dez itens da escala de 

bem-estar geral. 

Nos períodos finais do tratamento e dos cuidados paliativos manter-se ativo é uma 

recomendação para a recuperação da funcionalidade do indivíduo, no que se refere 

à retomada de suas atividades diárias normais, com uma qualidade de vida muito 

melhor e grande influência na autoestima e no psicológico. No entanto, é notável 

uma resistência a aderência aos programas de exercícios (FRIEDENREICH, 2001; 

SLATERRY, 2002; PRADO, 2001 E ORDEVOLL, 2003). 

De fato, os exercícios de várias modalidades podem ser indicados, porém aqueles 

de alta intensidade e mais vigorosos devem ser evitados. Deve-se ressaltar também 

a importância do suporte de profissionais, sendo o ideal o acompanhamento de uma 

equipe multidisciplinar, pois quando inadequado o exercício físico deixa de ser 

benéfico podendo oferecer enorme risco ao doente (MOTA; PIMENTA, 2002; 

FRIEDENREICH; ORENSTEIN, 2002). Segundo os autores a prescrição correta dos 
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exercícios auxilia de forma direta a recuperação durante o tratamento. Os exercícios 

podem ser aeróbicos ou anaeróbicos utilizando ou não pesos para a sua execução, 

desde que não tenha alta intensidade e respeitando os limites físicos de cada 

individuo. Por isso é importante um acompanhamento médico e de um profissional 

da educação física. 

 Poucos estudos mostram os efeitos positivos sobre a composição corporal de 

pacientes com câncer. Em um estudo conduzido por Battaglini et al. (2007) houve 

aumento na massa magra e redução de massa gorda em pacientes com câncer de 

mama que foram submetidas a vinte e uma semanas de treinamento aeróbio e força 

durante o tratamento. Segundo os autores, evidências fornecem suporte ao 

exercício como um método para reduzir as variações negativas na composição 

corporal e força na maioria dos pacientes em tratamento. Segal et al. (2009), em seu 

estudo randomizado e controlado, avaliaram os efeitos de vinte e quatro semanas de 

treinamento de força e aeróbio e constataram melhoras na concentração de 

triglicérides e gordura corporal em pacientes com câncer de próstata submetidos a 

radioterapia. Em concordância com estes achados, Courneya et al. (2007) também 

verificaram efeitos positivos na composição corporal. 

 Contrariamente, Segal et al. (2003) não observaram alterações na 

composição corporal de homens com câncer de próstata submetidos à terapia de 

privação androgênica. Deste modo, os efeitos do treinamento físico sobre a 

composição corporal ainda precisam ser melhor esclarecidos nos diversos tipos de 

câncer, visto que as formas de tratamento podem limitar o ganho de massa magra 

e/ou a redução da massa gorda. Por exemplo, a terapia de privação androgênica 

utilizada no tratamento do câncer de próstata pode comprometer o ganho de massa 

muscular. 

 Este estudo revelou que grande parte dos artigos sobre o tema se encontra 

em apenas um periódico e que 86% do material investigado refere-se a estudos em 

língua estrangeira. Esses dados nos mostram que a produção científica nacional 

está pouco desenvolvida, se comparada à quantidade de pesquisas existentes que 

associam exercício físico e/ou atividade física com o câncer. Entretanto, segundo 

Ortega e colaboradores (1998), o primeiro estudo epidemiológico que verificou a 

existência de algum vínculo entre atividade física e câncer foi publicado há mais de 

70 anos. 
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 Outro dado revelado foi que a maioria das publicações investigadas é 

direcionada ao estudo do câncer em geral, e que isso, provavelmente, ocorre porque 

há dificuldade em se conhecer os mecanismos peculiares de cada tipo de neoplasia 

(CAUDELL, 2004). Em relação às linhas de pesquisa, o estudo expôs que a maioria 

das publicações associava o exercício físico e/ou atividade física com a prevenção 

do câncer. Corneya, Mackey e Quinney (2004) afirmam que o exercício físico deve 

ser visto com certa cautela para pacientes com câncer ou para aqueles que 

conseguiram sobreviver a essa enfermidade. Opiniões como a desses autores 

podem explicar, em parte, a pouca frequência de estudos associando o exercício 

e/ou a atividade física ao tratamento do câncer. 

 Quanto aos tipos de pesquisa, o estudo mostrou que a maioria das 

publicações era realizada com base em pesquisas de campo, o que pode ser 

considerado um fator positivo, pois, conforme mencionam Thomas e Nelson (2002), 

a pesquisa de campo (experimental) geralmente é apresentada como a melhor 

expressão da produção científica entre todos os tipos de pesquisa. Entretanto, é 

importante assinalar que as pesquisas realizadas a partir de revisões se mostram 

bastante úteis. De acordo com a produção científica investigada, os estudos que 

buscam a associação entre exercício físico e/ou atividade física e a prevenção do 

câncer apresentam resultados bastante positivos. Entretanto, ainda não se sabe ao 

certo quais são os mecanismos responsáveis pela diminuição do risco de câncer 

quando se praticam exercícios físicos e/ou atividades físicas. Portanto, cabe às 

pesquisas futuras a investigação dessa relação para que haja um melhor 

esclarecimento de seus mecanismos. Em relação aos estudos que buscam associar 

o exercício físico e/ou atividade física com o tratamento do câncer, observa-se que 

eles também apresentam resultados positivos. No entanto, ainda se fazem 

necessários mais esclarecimentos sobre a dosagem de algumas variáveis, como a 

frequência, a intensidade, a duração e o tipo de atividade para esse grupo de 

indivíduos. Apesar de não se saber corretamente a dosagem das variáveis, 

recomenda-se que seja evitada a prática de atividades de alta intensidade por 

pacientes com câncer. Justifica-se essa orientação porque, se não existir cautela em 

relação à intensidade, o exercício físico e/ou atividade física, em vez de auxiliar no 

processo de tratamento/reabilitação do câncer, pode potencializar os efeitos 

catabólicos que essa enfermidade impõe ao organismo do hospedeiro. 

 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
16 

 
  

RESULTADOS 

Apresentam-se no quadro abaixo as principais informações coletadas no presente 
estudo. 
Quadro 1- Síntese das informações obtidas. 
 

Autor / Ano Objetivos Metodologia Conclusão 

W Pedroso 
M B Araújo 
E Stevanato 
2005 

Analisar o 
impacto da 
atividade física na 
recuperação de 
pacientes 
diagnosticados 
com câncer. 

Revisão de 
literatura, os 
autores buscaram 
estudos que 
informassem 
hábitos que 
influenciam no 
processo de 
reabilitação do 
câncer. 

O estudo mostrou 
que a prática três 
vezes (ou mais) por 
semana, por 
períodos de trinta 
minutos até uma 
hora, contribuem 
para manutenção 
da boa condição 
física e são 
indicadas por 
quase todos os 
guias de saúde. 
Para o caso de 
pacientes de 
câncer, 
independentemente 
de sua fase da 
doença. 

E B Nascimento∗ 
R D Leite** 
J Prestes 
2011 

Analisar os 
benefícios do 
treinamento de 
força e aeróbio 
durante e após o 
tratamento de 
pacientes com 
câncer. 

Revisão de 
literatura com 
objetivo de 
encontrar artigos 
do meio clínico do 
câncer e de 
treinamentos de 
força e aeróbicos. 

O trabalho 
destacou que o 
treinamento de 
força e aeróbico 
pode ser incluído 
na reabilitação de 
pacientes desde 
que com o devido 
controle técnico e 
médico. 

C Battaglini,  
M Bottaro, C 
Dennehy, D 
Barfoot, E 
Shields, D Kirk e 
A.C. Hackney 
2006 

Analisar os níveis 
de fadiga de 
mulheres 
portadoras de 
câncer de mama 
em tratamento. 

Grupo de 
mulheres 
voluntárias, todas 
sedentárias, 
foram divididas 
em dois grupos; 
um grupo foi 
submetido a 
treinamento 
resistido e outro 
apenas 
acompanhado 
sem treinamento 
para avaliar os 

O protocolo de 
exercício 
enfatizado com 
treinamento 
de resistência 
pareceu ser 
benéfico para o 
aumento de força 
muscular e para a 
redução de fadiga 
em pacientes com 
câncer de mama 
sob tratamento 
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níveis de fadiga 
das pacientes. 

J L P Gomes 
2017 

Analisar se há 
alteração na 
expressão dos 
microRNAs na 
musculatura 
esquelética e na 
circulação de 
animais com 
câncer 
comparados com 
animais 
saudáveis. 
Investigar os 
efeitos do 
treinamento físico 
aeróbico sobre a 
expressão 
desdesua relação 
com melhoras na 
massa e função 
muscular dos 
animais com 
câncer 

Foram feitos dois 
testes com 
animais utilizando 
diferentes 
métodos para a 
busca do 
resultado.  

Os resultados 
indicaram que os 
microRNAs 206 e 
486 tem a 
expressão alterada 
no tecido muscular 
e na circulação em 
decorrência do 
câncer 
independente da 
caquexia, e podem 
ser marcadores de 
prejuízos nas vias 
de síntese protéica 
no tecido muscular. 

M R Guerra  
C V M Gallo 
G Azevedo 
S Mendonça 
2005 

Contribuir para a 
avaliação do risco 
atual de câncer 
no Brasil, 
buscando uma 
análise das 
tendências em 
sua incidência, 
estratégia de 
fundamental valor 
para o 
desenvolvimento 
de políticas de 
saúde adequadas 
que visem ao 
controle desta 
doença em nosso 
país 

Por meio de 
Revisão de 
literatura os 
autores buscaram 
expor os tipos de 
câncer mais 
comuns na 
população 
brasileira e 
métodos para 
evitar com que a 
população tenha 
essa grave 
doença. 

A conclusão dos 
autores foi que 
para diminuir o 
risco de 
desenvolver esse 
tipo de doença é 
preciso que a 
população tenha 
cuidados ou siga 
indicações dos 
órgãos de saúde 
(evitar uso de 
tabaco, bebidas 
alcoólicas, 
alimentação 
balanceada). 

Acauã Vida 
Spinola 
Ivani de Souza 
Manzzo 
Cláudio Miranda 
da Rocha 
2006 

O objetivo dos 
autores era 
investigar a 
produção 
científica a 
respeito das 
influências do 

Uma pesquisa 
indireta, três 
periódicos usados 
como base de 
pesquisa para 
busca de artigos 
relacionados. 

O estudo resultou a 
associação entre 
exercício físico e/ou 
atividade física e a 
prevenção do 
câncer apresentam 
resultados bastante 
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exercício e/ou da 
atividade física 
sobre o câncer. 

Revista Brasileira 
de Educação 
Física e Esporte, 
Revista Brasileira 
de Medicina do 
Esporte e 
Medicina e 
Ciências em 
Esportes e 
Exercícios. 

positivos. 
Entretanto, ainda 
não se sabe ao 
certo quais são os 
mecanismos 
responsáveis pela 
diminuição do risco 
de câncer quando 
se praticam 
exercícios físicos 
e/ou atividades 
físicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

 É possível concluir que a combinação dos treinamentos de força e aeróbio 

pode trazer benefícios para os pacientes em tratamento e pós-tratamento de câncer, 

sendo bem-tolerada pelos pacientes. Evidentemente, os efeitos positivos do 

exercício podem variar significativamente em função do tipo de câncer, da 

intensidade, da frequência e duração do programa de exercícios e do estilo de vida 

do paciente. Com base nestes achados, sugere-se que os treinamentos de força e 

aeróbio sejam incluídos na reabilitação de pacientes com câncer, porém a seleção 

cuidadosa dos pacientes e principalmente a supervisão durante o treinamento são 

essenciais, assim como o acompanhamento médico. Apesar do corpo de evidências 

científicas apresentadas na presente revisão, ainda é necessário estabelecer qual o 

melhor tipo de exercício para o paciente com câncer durante e após o tratamento. 

Um número maior de pesquisas é necessário para especificar qual a melhor 

modalidade e dose-resposta de exercício para cada forma de câncer. 
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Resumo  
 

A presente pesquisa objetiva abordar a dança como sendo grande aliada na 

melhoria na qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Revelando como a 

dança pode e já é utilizada na promoção para se alcançar benefícios para idosos, 

diminuindo problemas advindos do processo do envelhecimento nos aspectos 

psicossociais e biológicos. O estudo foi realizado através de uma pesquisa de 

campo e revisão bibliográfica, onde se realizou um resgate na história da dança, e 

sua evolução abordou também o processo do envelhecimento em sua amplitude 

total, expondo um breve conceito sobre a terceira idade. 

Mostrando também de que forma a dança pode auxiliar neste processo, trazendo 

melhorias através de sua prática, fazendo com que os efeitos decorrentes do 

envelhecimento possam ser amenizados. E por fim, coletados dados de pesquisa, 

realizada com essas pessoas, corroborando os benefícios trazidos pela dança, 

mostrados pela literatura. 

  

Palavra chave: dança, terceira idade, benefícios. 
 

Abstract 

 The present research aims to approach dance as a great ally in improving the quality 

of life of the elderly. Revealing how dance can and is already used in promotion to 

achieve benefits for the elderly, reducing problems arising from the aging process in 

psychosocial and biological aspects. The study was carried out through a field 

research and bibliographical review, where a rescue was performed in the history of 

dance, and its evolution also addressed the aging process in its total amplitude, 

exposing a brief concept about the third age. 

mailto:tccidosos2018@hotmail.com
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Also showing how dance can help in this process, bringing improvements through its 

practice, making the effects of aging can be softened. Finally, we collected research 

data from these people, corroborating the benefits brought by dance, shown in the 

literature. 

  

Keyword: dance, seniors, benefits. 

 

Introdução 
 

Através da dança, é possível vivenciar expressões corporais, emoções, liberdade, 

alegria, colaborando significativamente no desenvolvimento integral do ser humano 

(BELO & GAIO, 2007). 

Podemos perceber um grande crescimento na busca de qualidade de vida, através 

da prática de atividade física pelas pessoas de uma forma em geral, destacando os 

idosos que a cada dia tem praticado mais atividades em busca de benefícios, 

proporcionando bem estar e um estilo de vida mais saudável. E a dança tem sido a 

preferência pelo público da terceira idade. 

De grande valia na vida das pessoas, e mais ainda para os idosos, a dança, por 

abranger de forma positiva e global, vem incentivando e possibilitando benefícios 

tanto no aspecto físico, quanto psicológicos (NANNI, 2001). 

Enquanto atividade física, a dança carrega sensações prazerosas e estímulos para 

quem á pratica, aumentando de forma motivante a autoestima e socialização. 

(SZUSTER,2011). 

―A dança tem forte caráter socializador e motivador; seja em par ou sozinho, seja 

velho ou criança, seja homem ou mulher, dançando todos nos sentimos bem‖. 

(HASS; LEAL, 2006). 

O objetivo do presente estudo é identificar os benefícios que a dança pode trazer 

para os idosos, utilizando de forma lúdica os movimentos, proporcionando qualidade 

de vida e promoção de saúde, favorecendo aspectos físicos e psicossociais. 

A metodologia baseia-se em uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, onde 
foi aplicado um questionário voltado para o público da terceira idade praticante de 
dança, buscando esclarecer os benefícios que a mesma proporciona para os idosos. 
O levantamento das informações foi realizado, utilizando como termos de busca as 
palavras chaves: idoso, dança, benefícios. 
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Acreditamos que esta pesquisa venha auxiliar outros profissionais que tenham 

interesse em trabalhar com este publico, utilizando os resultados para compreender 

e desenvolver atividades relacionadas com um bem estar no  envelhecimento 

através da prática da dança. 

 

Revisão de Literatura 
 

1. A Dança 

 

A dança é a arte mais conhecida do movimento humano, que está presente na vida 

dos povos antigos desde os primórdios, como forma de expressão gestual, natural e 

de rituais bastante relevantes. 

Pediam chuva através da dança, solicitavam cura de algumas doenças, agradeciam 

vitórias e algumas vezes em momentos de morte. (HASS & GARCIA, 2006). 

Segundo CAMARGO, (2011) a dança tem importância histórica, pois a partir das 

expressões corporais de cada ser humano, como por exemplo, forma de agir, de se 

movimentar, e outras mais, externando seu íntimo, nas mais variadas formas orais e 

gestuais. 

De acordo com Mendes (1985, apud ROSA, 2004), a dança cultivou um caráter 

totalmente lúdico, sendo executada em pares em todas as classes sociais, 

dançando-se em qualquer lugar mantendo um caráter especifico da dança em 

mostrar as emoções. 

SZUSTER, (2011) afirma ainda que como prática física, a dança proporciona 

evoluções positivas na função física do indivíduo, sua saúde e bem estar. 

Independente do motivo pelo qual a pessoa procura a prática da dança, esta tem 

sido bastante procurada, sendo vista hoje além da arte, mas também como atividade 

física, auxiliando de forma relevante as pessoas com sedentarismo, como prevenção 

e tratamento de doenças físico-psicológicas.  

2.Terceira idade 

Uma preocupação constante do homem em todos os tempos é o envelhecimento. 

Este é rejeitado em toda a sociedade, não se aceitando sua evidencia, trazendo 

sentimentos que mexem com a autoestima. 
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A imortalidade e a juventude eterna perseguem os desejos do homem, fazendo com 

que o envelhecimento não seja relacionado com a felicidade. 

A questão da imortalidade, já era citada na Bíblia, onde já se falava sobre 

longevidade. Acreditava-se inclusive, que ao nascer, cada indivíduo armazenava 

quantidade de calor interno, e que com passar dos anos e envelhecimento 

diminuiria, e então viria à terceira idade, período final desta dissipação de calor. 

Houve-se sempre a busca pela juventude, buscaram-se em longínquas ilhas, outras 

em rios caudalosos, alguns em extratos especiais, e outros ainda em manter uma 

vida reta e disciplinada. 

No século XVI começaram a aparecer os primeiros trabalhos científicos que estudam 

a terceira idade. Cientistas famosos como Descartes, Bacon e Benjamim Franklin, 

acreditava que o desenvolvimento científico ajudariam a ―vencer‖ a temida terceira 

idade. 

A consciência da finitude do corpo pode gerar depressão, a rejeição à terceira idade 

é o mecanismo de defesa natural do homem (AZEVEDO, 2000). 

As abordagens começam a se preocupar com os reflexos deste fenômeno para 

integração de pessoas idosas à sociedade, envolvendo aspectos físicos e mentais, 

bem como as transformações advindas deste processo. É importante ressaltar que o 

primeiro modelo de universidade da terceira idade, foi criado em 1974, por Pierre 

Vellas, em Toullose (França), sendo a expressão ―terceira-idade‖ (troisieme âge), 

originada a partir das atitudes francesas (CACHIONI, 1999). 

Terceira idade, a quem é dirigido este termo? 

Primeiramente vem à cabeça aspectos negativos, como doenças, fragilidades, 

cabelos brancos, rugas, invalidez. Mas nos dias atuais, conceituar o ―ser idoso‖, vem 

para quebrar paradigmas de pessoas sem utilidades, já que uma pessoa de 60 anos 

saudável, produtiva, ativa, não seja considerada velha (MASCARO, 1997). 

Então o que dizer sobre pessoas de 40 e 50 anos, que não estão nestas condições? 

Por isso se é possível notar algumas confusões relativas aos parâmetros de idade 

de pessoas consideradas idosas. 

Ser idoso e parecer idoso são questões que nos remetem a muitas discussões 

complexas dentro de nossa sociedade. Inúmeros são os aspectos para se 

considerar ―terceira-idade‖, não só idade, mas sócio-econômicos, físicos, étnicos, e 

psicológicos (BEAUVOIR, 1990). 
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Muitos são fatores relevantes, para entender melhor, ou conceituar, a expressão 

―terceira-idade‖, mas ainda é um assunto muito complicado, diante das mudanças do 

estilo de vida das pessoas na atualidade. Muito a se debater, mas finalizamos 

usando as palavras de Simone Beauvoir, sobre o que toca a condição humana e a 

consciência universal diante do envelhecimento: 

A sociedade só se preocupa com indivíduo na medida em que este rende. Os jovens 

sabem disso. Sua ansiedade no momento em que abordam a vida social é simétrica 

à angústia dos velhos no momento em que são excluídos dela. Neste meio tempo, a 

rotina mascara os problemas. O jovem teme essa máquina que vai tragá-lo e tenta, 

por vezes, defender-se com pedradas; o velho, rejeitado por ela, esgotado, nu, não 

tem mais que os olhos para chorar. Entre os dois, a máquina gira, esmagando 

homens que se deixam esmagar, porque nem sequer imaginam que podem escapar. 

Quando compreendemos o que é a condição dos velhos, não podemos contentar-

nos em reivindicar uma ―política da velhice‖, mais generosa, uma elevação das 

pensões, habitações sadias, lazeres organizados. É todo o sistema que está em 

jogo e a reivindicação só pode ser radical: mudar a vida. (BEAUVOIR, 1990, p.665). 

3. Dança na terceira idade 

Para Okuma (1998), a atividade em grupo é a melhor opção de atividade física na 

terceira idade, pois facilita a integração social, superando seus limites físicos e 

dedicando mais tempo à si mesmo. 

A dança é uma atividade alegre que trás sensações de bem estar e dá estímulos 

para a pessoa que á pratica. A sua prática leva o individuo a ter mais motivação, 

autoestima e autodeterminação (SZUSTER, 2011).  

Visando os benefícios que a dança trás, a mesma está entre a preferência para os 

idosos. 

Dançar na terceira idade não é só uma maneira divertida de mexer o corpo, também 

podem ser desenvolvidas habilidades como coordenação motora, força, ritmo, 

agilidade, equilíbrio e flexibilidade, promovendo bem estar e saúde aos idosos. 

Através da dança eles exercitam a memória para realizar a seqüência dos passos. 
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Além disso, os faz lembrar-se de experiências e sensações vividas no passado, 

quando a música os remete à juventude (Miranda, 2010). 

A prática da dança eleva a freqüência cardíaca, estimulando à circulação sanguínea, 

promovendo uma melhora da capacidade respiratória e obtendo um gasto calórico 

maior. A dança é essencialmente uma atividade social e provoca uma sensação de 

bem-estar psicológico. Permite a troca de experiências, estimula o diálogo e 

aumenta a motivação (Freitas et al., 2007). 

Para os idosos não é uma questão de performance artística, e sim uma atividade 

prazerosa com movimentos fáceis e ao mesmo tempo desafiadores e com ritmos 

variados. (Paiva et al., 2009). 

Coleta e análise de dados 
 
Foram aplicados questionários, através de método qualitativo, em um projeto de 

dança, nomeado Afro Mix, localizado na zona Sul, no bairro Jardim Ângela, onde 

são realizadas duas aulas semanais, com duração de 60 minutos. 

Buscamos investigar nos questionamentos, a temática ―dança e qualidade de vida‖, 

para terceira idade, levantando informações individuais e pessoais de cada 

entrevistado (grupo somente feminino), visando aspectos físicos e psicossociais, 

tanto positivos, e ou, negativos, a partir da prática da dança como atividade física.  

 

Resultados 
 

Observou-se através das respostas dos questionários realizados, uma grande 

contribuição para melhoria do desempenho das atividades diárias. 

Resultados positivos identificados, não somente nos aspectos físicos, mas também, 

em grande índice nos aspectos psicológicos. 

Pontuou-se também na análise dos resultados, que a pratica da dança na terceira 

idade, também opera como fator relevante na prevenção de muitas doenças. 

Podemos dizer que nos resultados obtidos, identificamos uma totalidade unânime 

com relação aos benefícios que a dança trouxe para a vida dos idosos 

entrevistados. 

 Conclusão  
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Constatamos e concluímos através deste trabalho, que nossa sociedade hoje busca 

formas para melhor envelhecer, que as pessoas estão vivendo mais, e que isso não 

quer dizer viver bem. 

Que o idoso precisa mudar o estigma em torno desse "envelhecer", como se fosse 

um produto do qual o prazo de validade expirou. 

Como fator positivo, apresentamos a dança, que tem trazido muitos benefícios para 

esta faixa etária. 

Fatores estes comprovados através de revisão de literatura e resultados de 

questionários aplicados em um projeto de dança para terceira idade, onde ambos 

apresentaram unanimidade nas respostas de forma positiva, com relação aos 

benefícios que a dança trouxe para suas vidas. 

Finalizamos este estudo com a certeza das vantagens e benesses que a dança trás 

á seus praticantes, especificamente na terceira idade. 
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RESUMO 
 
A preparação para atividades esportivas é assunto bastante discutido e estratégias 
como alongamentos e aquecimentos dividem opiniões em relação ao impacto que 
podem causar no desempenho de força, agilidade e potência. De forma geral, os 
aquecimentos e alongamentos são executados em atividades esportivas com o 
propósito de melhor preparar o corpo para o movimento e reduzir o risco de lesões. 
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a influência do aquecimento e alongamento 
no desempenho do salto vertical e salto horizontal em atletas de basquetebol. A 
pesquisa foi realizada com atletas com idades entre 14 e 15 anos, do sexo 
masculino, avaliados quanto ao alcance de saltos horizontal e vertical.Os resultados 
mostraram que os aquecimentos – global e específico – e o alongamento tiveram 
impacto parecido para o desempenho de saltos, não possibilitando determinar qual a 
melhor estratégia a ser aplicada antes de praticar esse tipo de atividade. 
 
Palavras-Chave:Salto Horizontal;Salto Vertical;Aquecimento; Alongamento. 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research was to evaluate the influence of warming and 
stretching on vertical and horizontal jumping in basketball athletes. The research was 
performed in open court for horizontal jump and closed jump for vertical jump in 
athletes aged 14 to 15 years of the male of the Sport Club CorintiansPaulista, located 
at Rua São Jorge, 777 - Vila Moreira, São Paulo - SP. The tests were performed for 
three (3) consecutive Mondays, one (1) hour before the training normally performed. 
 
Keyword: horizontal jump, vertical jump, heating and stretching. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

 O aquecimento geral, aquecimento especifico e alongamento são utilizados 
antes das aulas práticas esportivas e desportivas, para preparar o corpo antes das 
atividades e exercícios físicos.O aquecimento é bastante usado como forma de 
preparar o corpo para certa atividade física, assim diminuindo o risco de lesões. 
Trata-se de atividade preparatória, e é realizado antes de um exercício físico, e tem 
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a finalidade de colocar órgãos, como o coração, em atividademais intensa para que 
cheguem a um rendimento máximo (WEINECK, 1999).  
 
 Os principais objetivos do aquecimento geral são obter um aumento da 
temperatura corporal, ativação da musculatura e preparação do sistema 
cardiovascular e pulmonar para a atividade e o desempenho. Fisiologicamente o 
aumento da irrigação tecidual garante um melhor suprimento de oxigênio e 
substratos ao tecido muscular, além de possibilitar uma melhora do desempenho em 
função do aumento do débito cardíaco e do volume respiratório. No lado preventivo, 
a elevação da temperatura resulta em uma redução da resistência elástica e da 
resistência do atritode músculos, tendões e ligamentos, que se tornam mais 
elásticos ficando menos suscetíveis a lesões (ROCCO, 2016).  
 
 Já o aquecimento específico consiste em exercícios específicos para uma 
modalidade, visando grupos musculares mais selecionados, provocando 
redistribuição do sangue que se encontra em grande porcentagem retido no trato 
gastrointestinal, de modo a favorecer maior irrigação da musculatura a ser recrutada, 
suprindo-a com mais oxigênio e possibilitando alcançar uma temperatura ideal 
(ALENCAR, MATIAS, 2010). 
 
 O alongamento é um meio utilizado para melhorar a flexibilidade, ou seja, é a 
técnica que é utilizada para aumentar a amplitude de movimento da articulação. A 
realização do alongamento não evita diversos tipos de lesões. O que é importante 
para o praticante é que se mantenham níveis de flexibilidade adequados para a 
realização das atividades, tanto esportivas, quanto diárias (FRAGOSO, 2014).  
 
 O alongamento é frequentemente utilizado como aquecimento antes das 
práticas desportivas, como uma forma de preparar o corpo para a atividade física, ou 
como meio preventivo de lesões (GALDINO et al., 2005; GOMES, 2008; RUBINI et 
al., 2007). Shrier (2014), em sua revisão de literatura sobre efeitos agudos do 
alongamento sobre o desempenho, observou que, dos vinte e três artigos 
pesquisados, vinte e dois sugeriram que o alongamento não foi benéfico para a força 
isométrica, torque isocinético e salto vertical (apud NOGUEIRA, 2010).  
 
 "Por outro lado, já foi demonstrado que o treinamento de flexibilidade pode 
melhorar a performance nos exercícios de força envolvendo o ciclo alongamento 
encurtamento, ou mesmo não exercer influência significativa no rendimento físico" 
(ENDLICH et al, 2009). 
 
 O conhecimento do nível de força muscular de um indivíduo é importante 
tanto para a avaliação da capacidade funcional como para uma apropriada 
prescrição de exercícios físicos e de reabilitação (BRAZ, et al, 2010).   
 
Portanto, a relevância dessa pesquisa centra-se na busca de informações 
necessárias para que instrutores físicos, técnicos e professores de educação física 
possam orientar melhor os seus alunos e atletas na realização das atividades e 
treinamentos. Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo verificar a influência 
do aquecimento global, do aquecimento específico e do alongamento na realização 
do salto, seja ele, vertical ou horizontal. 
 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
29 

 
  

METODOLOGIA  

 

Delineamento do Estudo  
 

O presente estudo definiu-se como experimental, no qual as condições de 
alongamento e aquecimentos foram manipuladas para observar seus efeitos sobre a 
impulsão através da altura obtida no salto vertical e deslocamento do salto 
horizontal. 
 

População e Amostra 
 

 A amostra do presente estudo consistiu de 21 atletas do sexo masculino da 
categoria sub14 e sub15 do Sport Club Corinthians Paulista para realização dos 
testes. Foram adotados como critérios de inclusão que os sujeitos deveriam estar 
livres de qualquer lesão, aptos para a realização dos testes e treinamentos 
específicos, e apresentar as respostas a Anamnese. Também os atletas presentes 
assinaram e levaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo às 
Normas para a Realização de Pesquisa em Seres Humanos, Resolução nº 196/96, 
do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de outubro de 1996, e a declaração de 
Helsinki de 1975. 
 

Procedimentos  
 

 Os procedimentos na execução dos testes dos saltos e aplicação do 
alongamento e aquecimento, foram desenvolvidos sob algumas condições, 
realizadas em dias diferentes com intervalo de 1 semana. Foram usados três 
métodos, um método para cada dia. Os atletas realizaram depois de cada método 
três saltos verticais e três saltos horizontais, resultados feitos na hora por integrantes 
da pesquisa e aproveitado a melhor marcação. 
 
 Para os testes foram utilizados materiais simples, de fácil acesso, como fita 
métrica e durex colorido no salto horizontal em quadra externa e cartolina, guache 
de várias cores, fita métrica e cadeira para alcançar as marcas que os atletas 
deixavam no salto vertical em quadra interna. 
 
 O primeiro método utilizado foi o aquecimento global, os atletas por 5 minutos 
trotaram ao redor da quadra e durante esse tempo realizaram movimentos circulares 
com os braços para frente e para traz, elevação dos joelhos, elevação dos 
calcâneos, repetindo duas vezes, e para finalizar os atletas fizeram corridas curtas 
com mudança de direção brusca por 1 minuto. O segundo métodofoi o aquecimento 
específico, com os atletas em círculo para melhor visualização dos integrantes da 
pesquisa, em que desempenharam exercícios para aquecer os membros inferiores, 
como agachamento, stiff, afundo, flexão de quadril, rotação dos tornozelos e flexão 
plantar por 6 min.O terceiro e último método utilizado foi o alongamento de membros 
inferiores, com tempo de 30 segundos para cada músculo alongado, totalizando 6 
minutos de alongamento. 
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Salto Horizontal 
 
 Anteriormente à execução do salto, uma fita métrica foi fixada ao solo, 
paralelamente ao local onde o avaliado iria realizar o salto. Primariamente, o 
avaliado se manteve parado, com os pés paralelos e afastados na mesma distância 
que a largura dos quadris. A parte anterior dos pés foi posicionada na linha de 
partida. O teste de salto horizontal (SH) também foi executado com o salto contra 
movimento, com auxílio dos braços, seguido de um impulso simultâneo a partir da 
flexão dos joelhos, para atingir o ponto mais distante possível (COLEDAM et al, 
2013). 
 

Salto Vertical 
 

 O teste de Salto Vertical consistiu de duas fases: 1) – o jogador elevava o 
braço para conhecer a altura com o braço estendido; 2) – executaram-se três saltos 
verticais com o auxílio dos braços estendido, com intervalo de 10 segundos entre os 
testes, tentando alcançar a maior altura possível. Após as execuções, foi utilizado o 
melhor resultado (SOUZA et al, 2012). 
 

 

RESULTADOS  
 
 
 As tabelas 1 e 2 apresentam todos os resultados encontrados após os testes 
realizados para determinar o alcance no salto horizontal e no salto vertical, 
respectivamente. Para cada técnica de preparação aplicada – aquecimento global, 
aquecimento específico e alongamento – foi selecionado o melhor resultado para 
comparação da influência de cada uma das técnicas sobre o desempenho nos 
saltos. 
 
 
 
Tabela 1. Alcance no salto horizontal, em metros (m), para as três tentativas 
executadas após aquecimento global, aquecimento específico ou alongamento 

  AQUECIMENTO GERAL AQUECIMENTO ESPECIFICO ALONGAMENTO 

1 1,89 1,92 1,9 1,81 1,85 1,93 1,73 1,8 1,81 

2 2,29 2,25 2,2 2,31 2,3 2,25 2 1,93 2,03 

3 1,98 2,06 1,98 1,99 2,07 1,95 1,89 1,88 1,91 

4 1,85 2,03 1,87 1,84 1,93 1,95 1,77 1,76 1,77 

5 2,02 2 1,91 1,98 1,98 2,09 2,08 1,98 1,93 

6 1,93 1,98 1,97 1,95 1,99 2 1,98 1,96 2,01 

7 2,11 1,98 2,07 2,13 1,96 2,11 2,1 2,09 2,09 

8 2,19 2,19 2,09 2,34 2,23 2,34 2,09 2,29 2,29 

9 1,91 1,96 2,01 2 2,03 1,92 1,9 1,92 1,87 

10 2,28 2,24 2,27 2,34 2,23 2,21 2,2 2,3 2,24 

11 1,85 1,9 1,81 1,87 1,88 1,93 1,75 1,92 1,89 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
31 

 
  

12 1,98 2,04 2,05 1,86 1,96 2,07 1,95 1,93 1,98 

13 2,12 2,05 2,13 2,07 2,17 2,16 2,15 2,19 2,29 

14 2,07 2,05 2,01 2,07 2 2,21 2 2 2,02 

15 2,05 2,15 2,14 2,07 2,06 2,22 2 2,04 2,09 

16 2,32 2,26 2,16 2,14 2,24 2,31 2,1 2,11 2,08 

17 2,21 2,18 2,24 2,29 2,19 2,34 2,19 2,22 2,17 

18 1,99 1,99 1,93 2,05 2,15 2,2 2,11 2,05 2,11 

19 1,98 1,77 1,87 1,73 1,73 1,93 1,67 1,89 1,97 

20 1,96 2 2,05 2,14 2,15 2,18 1,92 1,95 2 

21 2,1 2,17 2,16 2,16 2,15 2,29 2,07 2 1,98 

 
 
 
Tabela 2. Alcance no salto vertical, em centímetros (cm), para as três tentativas 
executadas após aquecimento global, aquecimento específico ou alongamento 

  AQUECIMENTO GERAL AQUECIMENTO ESPECIFICO ALONGAMENTO 

1 41 43 40 41 41 40 48 46 48 

2 56 55 56 53 54 53 54 55 56 

3 59 57 57 58 60 58 56 56 57 

4 46 47 46 44 46 46 46 46 45 

5 50 52 50 54 52 53 51 55 51 

6 55 52 56 57 56 60 58 57 58 

7 57 62 63 62 63 62 59 63 64 

8 51 53 55 49 54 49 49 53 51 

9 44 40 45 45 46 45 47 49 50 

10 59 52 54 49 52 51 54 55 54 

11 42 42 46 46 49 46 45 49 45 

12 49 51 50 54 50 55 51 52 51 

13 45 45 45 43 47 45 49 46 46 

14 49 53 51 50 53 50 53 54 51 

15 57 57 59 56 54 58 60 60 61 

16 54 54 54 53 53 52 55 58 53 

17 51 59 55 59 58 61 56 56 57 

18 53 48 54 52 51 50 54 51 52 

19 53 59 59 52 53 49 52 54 54 

20 54 55 53 52 57 57 60 59 62 

21 53 56 51 51 54 54 46 51 51 

 
 
 Para o salto horizontal, os maiores alcances foram observados após 

aquecimento específico com 2,14  0,03 m, seguido por aquecimento específico com  

2,09 0,02 m e alongamento com 2,04  0,03 m, conforme observado na figura 1. 
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Figura 1. Alcance médio do salto horizontal, em metros (m), após aquecimento global (AG), 
aquecimento específico (AE) e alongamento (ALG). 

 
 Em relação ao salto vertical, os melhores resultados foram alcançados após a 

realização de alongamento com valores médios de 54,431,02cm, seguido por 

aquecimento específico com 53,621,22cm e aquecimento global com 53,43 1,19 
cm (figura 2). 
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Figura 2. Alcance médio do salto vertical, em centímetros (cm), após aquecimento global (AG), 
aquecimento específico (AE) e alongamento (ALG). 

 
 
DISCUSSÃO 
 
 Este estudo teve como objetivo analisar a influência do aquecimento global, 
aquecimento específico e alongamento no desempenho do salto vertical e salto 
horizontal em atletas de basquetebol do Sport Clube Corinthians Paulista, realizados 
em 21 atletas de basquetebol, do sexo masculino das categorias sub 14 e sub 15. 
Os atletas tiveram disposição e comprometimento na realização da pesquisa 
realizada por três segundas-feiras às 16:00 h, dias de sol com clima agradável, 
horário com sombra na quadra externa e piso rústico das quadras, tanto interna 
quanto externa. Os atletas continuaram com suas rotinas normais de treinos, jogos e 
campeonatos durante o período da pesquisa. 
 Os resultados obtidos nesta pesquisa, indicam que o aquecimento específico 
teve influência positiva para a realização do salto horizontal, ainda, os atletas 
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tiveram discreta redução de força na impulsão horizontal com o alongamento, tendo 
uma influência negativa sobre eles. 
 No salto vertical, os resultados foram muito próximos, não indicando nenhuma 
influência negativa dos métodos aplicados, sendo assim, o técnico, professor ou 
instrutor pode utilizar com confiança o alongamento, aquecimento geral e 
aquecimento específico em suas aulas, treinos e jogos. 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 Os dados obtidos mostraram que não houve diferenças significativas entre as 
três estratégias escolhidas como preparação antecedendo atividades de salto, seja 
horizontal ou vertical. O aquecimento específico se mostrou a melhor estratégia para 
saltos horizontais, enquanto o alongamento foi melhor para saltos verticais, porém 
com resultados muito próximos entre os três tipos de preparação. 
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RESUMO 

 
O CrossFit é um programa de força e condicionamento do core em dois sentidos 

distintos. Primeiro, um programa de força e condicionamento do core no sentido de 

que o condicionamento físico que desenvolvemos é fundamental para todas as 

outras demandas atléticas. Segundo, um programa de força e condicionamento do 

―core‖ no sentido literal da palavra, isto é, o centro de algo. Grande parte é voltada 

para o principal eixo funcional do corpo humano, a abordagem do CrossFit é 

equilibrar judiciosamente os exercícios anaeróbios e aeróbios de forma consistente 

com os objetivos do atleta. Prescrição de exercícios é condizente com a 

especificidade, progressão, variação e recuperação necessárias para otimizar as 

adaptações. A forma como esses princípios e programação dentro desse contexto é 

única e distinta. O objetivo do CrossFit é promover o condicionamento físico geral, 

com máxima competência em todas as capacidades adaptativas. 

Palavra Chave: Lesões;Condicionamento Físico. CrossFit 

 

ABSTRACT 

 

CrossFit is a two-way core strength and conditioning program. First, a core strength 

and conditioning program in the sense that the physical conditioning we develop is 

critical to all other athletic demands. Second, a program of force and conditioning of 

the "core" in the literal sense of the word, that is, the center of something. Much of it 

is focused on the main functional axis of the human body, CrossFit's approach is to 

judiciously balance anaerobic and aerobic exercises consistently with the athlete's 

mailto:vanessarodrigues465@gmail.com
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goals. Exercise prescription is commensurate with the specificity, progression, 

variation and recovery needed to optimize adaptations. The way these principles and 

programming within this context is unique and distinct. The goal of CrossFit is to 

promote overall fitness, with maximum competence in all adaptive abilities. 

Keywords:Injuries; Physical conditioning;  CrossFit 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Desde a sua fundação, o objetivo do CrossFit tem sido forjar um condicionamento 

físico amplo, geral e inclusivo. Buscamos criar um programa que melhor prepraria os 

participantes para qualquer desafio físico, prepara-los tanto para o desconhecido 

como para o desconhecível. O CrossFit é um programa de força (strength) do centro 

do corpo (core) e de condicionamento. O programa de CrossFit não é um programa 

de condicionamento físico especializado, e sim uma tentativa intencional de otimizar 

a competência física de cada um dos dez domínios de condicionamento físico 

reconhecidos, sendo eles: resistência cardiovascular e  respiratória, resistência 

muscular, força (strength), flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, 

agilidade, equilíbrio e precisão. 

 O CrossFit é reconhecido como um dos modos de treinamento funcional de alta 

intensidade que mais crescem no mundo. No entanto, dados científicos sobre a 

prática do Crossfit são escassos. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar os 

achados da literatura cientifica relacionada ao CrossFit por meio de revisão 

sistemática e metanálise. De acordo com o site oficial da CrossFit 

(map.crossfit.com), as caixa de  CrossFit estão localizadas em 142 países em sete 

continentes, com mais de 10.000 afiliados, nestas sessões  de treinamento os 

exercícios de alta intensidade são executados rapidamente, repetidamente e com 

pouco ou nenhum tempo de recuperação entre as séries embora tenham sido 

reconhecidas influências positivas na composição corporal e na aptidão física. O 

consenso destacou um ―risco desproporcional de lesão musculoesquelética desses 

programas exigentes, particularmente para os participantes iniciantes, resultando em 

perda de tempo de serviço, tratamento médico e reabilitação extensiva‖. Além disso, 

o consenso sugeriu a existência deum paradigma de nível avançado durante 

repetições de exercício com tempo máximo sem intervalo de descanso adequados 
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entre séries, bem como um tempo de recuperação insuficiente entre cargas de alto 

volume e sessões de treinamento. 

Essa situação de sobrecarga pode levar a fadiga precoce estresse oxidativo 

adicional, menor resistência a esforços repetitivos, maior percepção de esforço e 

execução de movimentos inseguros. Esse contexto de treinamento associando a 

progressão inadequada da carga de treinamento aumento o risco de lesões por 

overuse , overreaching e overtraining. 

Os programas envolvem a execução de alguns exercícios que, se realiza 

incorretamente ou de maneira excessiva, podem ocasionar lesões 

musculoesqueléticas, lesões ligamentares e até rabdomiólise. Dessa maneira, 

preocupações em relação ao potencial risco de lesões associada a natureza intensa 

e repetitiva do CrossFit e aos requisitos técnicos necessários para realização dos 

exercícios com segurança tem crescido no meio cientifico e na  prática da 

modalidade. 

O treinamento dos atletas desde os movimentos rudimentares até os movimentos 

mais avançados da ginastica, produzindo excelente capacidade de controlar o corpo 

de forma dinâmica e estática e simultaneamente maximizando a flexibilidade e a 

proporção entre força e peso, exemplos de exercícios do Crossfit: pedalar, correr, 

nadar e remar em incontáveis variações de exercícios. O Clean ejerk, snatch, 

agachamento, deadlitf, push press, bench press e power clean, salta, arremessar e 

receber, med, balls pull-usp,disp, push-ups, paradas de mãos, subida á força na 

parada de mão,kips, remos e ergômetro conjuntos de anilhas olímpicas, argolas, 

barras paralelas, tapetes para exercícios livres, barras horizontais, caixas 

pliométricas, med ball e cordas de pular.  

No CrossFit nós enxergamos o termo de forma muito mais abrangente, Cross 

training significa ir além dos parâmetros normais das demandas típicas do seu 

esporte ou treinamento. O CrossFit reconhece ocross training funcional, metabólico 

e modal, ou seja treina além dos movimentos, vias metabólicas, métodos e esportes 

comuns ao regime de exercícios físicos do atletas. A forma como esses princípios e 

programação dentro desse contexto é a única e distinta. O objetivo do CrossFit é 

promover o condicionamento físico geral, com máxima competência em todas as 

capacidades adaptativas. 
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Revisão de literatura 1 

O CrossFit é um esporte, que utiliza todas as capacidades físicas do ser humano, 

com isso trazendo inúmeros benefício com a sua prática. Os exercícios que 

apresentam alta intensidade com atividades explosivas, ajuda no equilíbrio, 

resistência, flexibilidade e na força.  

O CrossFit não foca em uma área especifica do corpo e sim em um conjunto de 

habilidade que tornam os praticantes fortes e bem condicionado. Treinos que visam 

o fortalecimento muscular e o condicionamento corporal. 

Os exercícios globais são uma excelente maneira de acelerar o gasto calórico, pois 

se mais músculos são recrutados para determinados exercícios, mobiliza 

articulações, treina o equilíbrio e a adaptação rápida e eficaz de diferentes 

movimentos e em diferentes graus de dificuldade. Essa questão do nível de 

complexidade dos exercícios. No CrossFit não existe diferença de treinamento 

feminino e masculino, todas as pessoas fazem os mesmos exercícios, competem na 

mesma arena e fazem parte da mesma competição sem nenhuma distinção para o 

que é maior e mais forte. 

Revisão de literatura 1.1 

 

 ―Em relação à incidência de lesões no CrossFit, Grier et al. Analisaram a 

incidência de lesões em combatentes Norte americanos após a implementação do 

CrossFit nas rotinas de preparação física antes e após 6 meses. De forma 

interessante, os pesquisadores concluíram que em ambos (praticantes e não 

praticantes) houve uma incidência de lesões de ~12%. As principais razões para tais 

lesões foram a baixa aptidão cardiorrespiratória, sobrepeso/obesidade e ser 

fumante. Além disso, foi observado que os combatentes praticantes ou não de 

CrossFit que já tinham o hábito de praticar treinamento de força possuíam uma 

menor incidência de lesões. Não obstante, Hak et al. Determinou a taxa de lesões 

em atletas de CrossFit através de um questionário online. Foram observadas uma 

taxa de lesão de 3,1 por 1000 horas de treinamento, nenhum caso de rabdomiólise 

foi reportado. Portanto, as taxas de lesões reportadas no CrossFit foram 

semelhantes ao levantamento olímpico, levantamento básico e ginástica e menor 

quando comparado a esportes de contato como o Rugby. 

Já foi demonstrado que treinamentos de alta intensidade podem levar a apoptose 

(morte celular) de linfócitos, acarretando uma diminuição dos linfócitos circulantes e 
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consequentemente uma redução na imunidade, que poderá ser maior, quanto mais 

intenso e frequente for o exercício. Recentemente, Navalta et al. Investigaram os 

efeitos de três dias consecutivos de treinamento de alta intensidade (HIIT) até a 

exaustão e demonstraram que o HIIT induziu a apoptose de linfócitos, o que pode 

predispor a quadros de imunossupressão.‖ 

(Tibana Ramires Alsamir,2010) 

 

Revisão de literatura 1.2 

 

Umas das modalidades de treinamento resistido que mais tem crescido nos últimos 

anos é o CrossFit (...). Dentre os estudos existentes, o tema mais frequentemente 

encontrado é o de lesões, com a articulação do joelho sendo umas das partes 

corporais mais lesionadas. Um teste comumente utilizado para predição de lesões 

no joelho é a Razão Isquiotibiais/Quadríceps (razão I/Q), que avalia o equilíbrio entre 

os músculos flexores e extensores do joelho. O objetivo do estudo foi analisar o 

equilíbrio muscular da articulação do joelho em adultos praticantes de CrossFit, 

musculação e sedentários. Participaram do estudo 47 homens saudáveis (idade: 

25,81 ± 6,2 anos, massa: 81,24 ± 14,86 kg) alocados em grupo de praticantes de 

musculação (TRM), grupo de praticantes de CrossFit (TRC) e grupo de sedentários 

(SDT). Picos de torque, coletados em um dinamômetro isocinético, foram utilizados 

para cálculo da razão I/Q. As comparações entre grupos foram realizadas por meio 

de ANOVA one way. Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos 

para a razão I/Q de membro dominante. Entretanto, a razão I/Q de membro não-

dominante foi significativamente maior no grupo TRC comparado ao grupo TRM 

(p<0,05).         Também o pico de torque relativo à massa corporal no quadríceps foi 

significativamente maior no grupo TRM comparado ao grupo SDT e o pico de torque 

relativo à massa corporal nos isquiotibiais foi maior no grupo TRC comparado ao 

grupo SDT. Acredita-se, portanto, que possíveis lesões de joelho, frequentemente 

ocorridas entre praticantes de treinamento resistido, estejam mais provavelmente 

relacionadas à técnica de execução dos exercícios em si, que ao equilíbrio 

muscular. (Fisioter Pesqui,2018). 
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Revisão de Literatura 1.3 

O estímulo à superação de metas é algo que o praticante muitas vezes pode 

transpor para sua vida além da academia, como um combustível extra para ter 

sucesso, por exemplo, na vida profissional. Mas é necessário ter cuidado para que o 

incentivo não vire uma armadilha. A obstinação em ultrapassar as próprias marcas e 

as dos outros dentro dos boxes de treino pode acarretar o corpo a uma fadiga 

desastrosa. Alguns praticantes querem levar ao limite uma máxima que já permeou 

o treinamento físico e hoje se mostra superada: a de que sem dor não há ganho – 

no pain, no gain. ―Não respeitar suas próprias condições físicas e biológicas é uma 

falha crucial, que pode levar ao surgimento de lesões‖. 

CrossFit melhora a capacidade metabólica e condicionamento físico em indivíduos 

com diversos níveis de preparo físico. No ano de 2010 foi feito um estudo em 14 

militares de elite, eles foram submetidos a 8 semanas de treinamento CrossFit, 

Foram avaliados no inicio em relação à performance física, números de repetições e 

cargas em diversos exercícios e foi feita uma reavaliação após 8 semanas de 

treinamento. Todos os soldados não eram indivíduos sedentários nem treinados, 

mas com rotina diferente de treinamento houve uma melhora no condicionamento 

físico.Existe a preocupação se o CrossFit lesiona ou não lesiona, porém a 

informações controversas, pois existem apenas dois estudos sobre o assunto na 

população civil um apresenta 19,4% de incidência e outro 73,5%. Um feito em 2013 

onde foram avaliados 132 atletas e 97% apresentou lesão então 73,5% afirmaram 

terem sofrido algum tipo de lesão o q foi considerado um índice alto. Foram 

calculados 3% de lesões a cada 1000 horas de prática incidência menor q o esporte 

competitivo de contato como o Rugby.No ano de 2014 foi realizado um questionário 

com 386 praticantes em 19,4% tiveram algum tipo de lesões em 6 meses, nas 

lesões de ombros o indicie é considerado maior no movimento deginástica olímpica 

e naslesões de lombar o indicie é maior na pratica de levantamento de peso.(Dr. Jan 

Sprey,2016 ).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Usamos a pesquisa de campo nos boxes de CrossFit, usamos o Inquerido de 

Morbidade Referida (IMR) modificado para praticantes de CrossFit,  pesquisas no 

google acadêmico, artigos científicos, revistas academicas  esites relacionados. O 
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CrossFit está em franco crescimento e, naturalmente, o número absoluto de lesões 

tende a aumentar na mesma proporção. Assim como em qualquer atividade física, é 

fundamental que o treino seja bem planejado, com intensidade e duração 

adequadas para que o indivíduo obtenha os efeitos desejáveis do treinamento com 

saúde. Os programas de prevenção de lesões em qualquer esporte ainda são muito 

estudados e ainda precisam de resultados mais efetivos. Devido à popularidade 

crescente, o CrossFit desperta muito interesse de profissionais da saúde e dos 

próprios praticantes a respeito das lesões decorrentes de sua prática. CrossFit é um 

esporte, que utiliza todas as capacidades físicas do ser humano, com isso trazendo 

inúmeros benefício com a sua pratica. Os exercícios que apresenta alta intensidade, 

com atividades explosivas, ajudam no equilíbrio, resistência, flexibilidade e na força. 

Não foca em uma área específica do corpo e sim em um conjunto de habilidade que 

tornam os praticantes fortes e bem condicionado, treinos que visa o fortalecimento 

muscular e o condicionamento corporal.  

O condicionamento físico total, que o CrossFit promove e desenvolve, requer 

competência e treinamento em todas essas três vias ou mecanismos. Equilibrar os 

efeitos dessas três vias, em grande parte, determina o como e o porquê do 

condicionamento metabólico, ou ―cárdio‖, que praticamos no CrossFit. Das três vias 

metabólicas, as duas primeiras, isto é, a fosfogênica e a glicolítica, são ―anaeróbias‖, 

e a terceira, a oxidativa, é ―aeróbia‖. Não precisamos examinar em detalhes a 

importância bioquímica dos sistemas aeróbio e anaeróbios; é suficiente dizer que a 

compreensão acerca da natureza e da interação entre os exercícios anaeróbios e 

aeróbios é essencial para compreender o condicionamento físico. Basta lembrar que 

os esforços executados com média ou alta potência e com duração menor do que 

alguns minutos são predominantemente anaeróbios, e que os esforços executados 

com baixa potência e com duração maior do que alguns minutos são 

predominantemente aeróbios.Para o CrossFit, a prática de promover um programa 

de condicionamento físico sem sequer definir com clareza o que o programa se 

propõe a oferecer tem elementos de fraude e farsa. A ausência de uma autoridade 

orientadora, portanto, obrigou o CrossFit a fornecer sua própria definição de 

condicionamento físico, CrossFit está perfeitamente incorporada em nossa visão do 

condicionamento físico e dos princípios básicos da ciência do exercício, o esportes 

desempenham um papel maravilhoso no condicionamento físico. O foco desta nova 

modalidade, seria um programa de treinamento composto por exercícios funcionais 
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de alta intensidade, focando no desenvolvimento da capacidade física de uma forma 

geral, não apenas em áreas específicas, além disso, seriam exercícios para todos os 

públicos. Em entrevista para a CBS News, Glassman afirma que o CrossFittem o 

objetivo de estimular as pessoas a fazerem exercícios simples e funcionais, como 

agachar, pular, correr e levantar objetos, independentemente de sua idade. Foi com 

essa ideia que, em 1995, Greg Glassman abriu sua primeira academia, 

conquistando uma grande quantidade de adeptos à nova modalidade. O negócio 

estava dando tão certo, que finalmente, em 2000, Glassman fundou a CrossFit Inc., 

empresa que deu o nome à modalidade, e hoje em dia, comanda e define as 

diretrizes do esporte no mundo. Hoje em dia, a CrossFit Inc. já possui quase 13 mil 

boxes (academias de CrossFit) afiliadas, espalhadas pelo mundo. 

 

RESULTADOS 

Iniciamos uma pesquisa com praticante de CrossFit, entrevistamos 50 alunos com o 

questionário IMR modificado aos praticantes de CrossFit, desses 50 alunos, 40 

alunos não possuem algum tipo de lesão os outros 10 alunos têm ou teve alguma 

lesão, 80% não tem lesão e 20% tem alguma lesão indicada pelo o questionário que 

aplicamos com os praticantes. Os 20% dos entrevistados que tem ou teve alguma 

lesão foram Ombro, Joelho, Coluna e Punho. 
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GRÁFICO 1 –Aplicamos questionário modificado (IMR) para saber a porcentagem de praticantes 

com lesões. 
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GRÁFICO 2 -  

 

GRÁFICO 2- Lesões das articulações. 
 
Em relação ao Teste IMR modificada para praticantes de CrossFit, alguns 

praticantes teve algum tipo de lesão, PERIARTICULARES: Entorse, ocorrem quando 

a amplitude do movimento articular é excedida, causando danos aos tecidos de 

estabilização, hemorragia e edema, estiramento dos ligamentos sem separação da 

superfície articular. 

INTRA-ARTICULARES: ocorrem quando há comprometimento das estruturas intra-

articulares, membrana sinovial, menisco, cartilagens articulares e ligamento intra-

articulares, hiperflexão ou hiperextensão. CARTILAGEM ARTICULAR: Trauma direto 

ou associação ás lesões de menisco e ligamentares. MEMBRANA SINOVIAL: 

Ocorre aumento da produção do liquido sinovial por reação inflamatória. PAN-

ARTICULARES LUXAÇOES: Ocorrem quando há separação da superfície articular, 

pode haver rotura da capsula articulares e da membrana sinovial. Ombro: é 

constituído por 3 partes, clavícula, escapula e úmero. Lesões de ombro luxação, 

artrite, coifa dos rotadores, bursite, artrose etc. Joelho: articulação constituída pelo, 

fêmur, tíbia e patela, ligados por estruturas como menisco, tendões e ligamento. 

Lesões, rompimento do LCA, rompimento do LCP, luxação patelar, condromalácia 

patelar, artrose, tendinite patelar, síndrome do corredor e menisco etc. 

Punho: articulação constituída radio-ulnar, distal, radio- cárpica os ossos do carpo e 

os tecidos. Lesões, tendinite, lesão no gancho do hamato etc. 
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Coluna/ Lombar:é uma estrutura biológica e mecânica complexa. É composta de 

tipos de tecido conjuntivo. 

 

DISCUSSÃO 

O CrossFit foi criado em 2000 pelo ex- ginasta Greg Glassman. A história do Greg 

com o esporte se inicia muito cedo. Como muitos atletas jovens, Greg queria ser 

mais forte, então descobriu que se usasse halteres e uma barra ele alcançaria seu 

objetivo, mais forte até que os atletas que só usavam o peso do corpo para se 

exercitar. Ele também pedalava e sabia que possuía outra vantagem, por mais que 

um atleta pudesse ser melhor que ele em uma dessas atividades, dificilmente seria 

melhor quando considerado o desempenho total nas três (bicicleta, levantamento de 

peso e ginástica). 

Em primeiro lugar buscou por exercícios que o ajudassem a recuperar sua força. 

Esse resultado fez com que Greg passasse, em sua juventude, por 7 academias 

diferentes, insatisfeito com os exercícios praticados nestes estabelecimentos, 

desenvolveu novas séries. Esses exercícios seriam, mais tarde os princípios do 

CrossFit. 

 As aulas de CrossFittem como base de treinamento o LPO (Levantamento de 

Peso), grande parte dos alunos vão em busca de emagrecimento rápido e de ganho 

de força, porém muitos acabam pulando a fase de adaptação onde o aluno teria que 

passar para aprender a fazer o movimento correto com a ajuda do Professor, mas 

isso acaba não acontecendo por vários motivos, tais como grande volume do alunos 

e poucos profissionais para atender dentro do Box como é chamado o local onde 

são realizado a modalidade do CrossFit. Além de proporcionar um alto 

rendimento em suas atividades, o CrossFit também traz benefícios para seus 

praticantes. Apresenta melhora cardíaca e cardiorrespiratória, habilidades motoras 

em situações de risco ou eventualidades do dia-a-dia, força, mobilidade articular, 

circulação sanguínea e aumento da irrigação dos grupos musculares, destreza de 

movimentos complexos em atividades de longa duração (técnica aeróbia) e 

afinidade de movimentos novos. 

 Bem como qualquer atividade física, se não tiver acompanhamento devido de 

bons profissionais e a metodologia correta, o CrossFit pode ocasionar riscos de 

lesões musculoesqueléticas e articulares. Por isso é muito importante que, ao iniciar 

a prática dos exercícios da modalidade, esclarecer sempre as dúvidas de como e 
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quais movimentos fazer, sempre ter cautela ao executar qualquer tipo de exercício e 

sempre dar um feedback positivo ao professor/profissional que esteja acompanhado. 

Assim, os riscos de se lesionar praticando o CrossFit se reduzem praticamente a 

0%. Porque, se tratando de uma atividade intensa e rigorosa, as lesões por overuse, 

overreaching e overtraining, não são totalmente excluídas, tendo que obter 100% do 

feedback intrínseco do aluno. Analise que somente ocorrerá tendo acompanhamento 

de maquinas e aparelhagem devida. Mas, como sabemos, o CrossFit vem 

crescendo em todo o mundo e o número de pessoas que se filiam ao novo esporte 

aumenta gradativamente e intensivamente, cada dia mais.  

Sabemos que, hoje em dia temos muitas opções de esportes e práticas de 

exercícios com o objetivo de emagrecer e fortalecer o indivíduo. Esses são os 

principais motivos pelos quais as pessoas procuram uma academia, e por causa 

disso, e pela escassez de tempo, as academias estão adotando treinos curtos e de 

alta intensidade como o HIIT e o CrossFit. 

 

CONCLUSÃO 

        Os resultados apresentados permitem concluir. O treino do CrossFit é baseado 

em exercícios de diversas áreas e que exigem o esforço de diversas partes do 

corpo, focando na melhoria da: resistência muscular e respiratória, força, 

flexibilidade, agilidade, equilíbrio, velocidade, entre outros. Pela preparação, que 

normalmente é a explicação e prática da técnica de um determinado exercício. A 

modalidade do CrossFitnão  é prejudicial a saúde tem os seus risco como toda 

modalidade tem riscos de lesões, concluirmos que o CrossFit é uma modalidade de 

alto nível de intensidade com poucos riscos á lesões articulares.  
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RESUMO 
 
Introdução:O ―Crawl‖ é um dos quatro estilos da natação. É a forma de nadar mais 
rápida e, por isso, é também a mais utilizada, que consiste em nadar com o ventre 
voltado para o fundo da piscina, batendo os pés e dando braçadas alternadamente. 
O Crawl é ainda conhecido por ―estilo livre‖, por ser o estilo preferido nas provas 
livre, e é, geralmente, o primeiro estilo que os nadadores aprendem. Objetivo: o 
presente trabalho tem por objetivo relacionar as lesões de ombro no nado crawl com 
a biomecânica do gesto esportivo em nadadores profissionais. Metodologia: O 
presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura com o intuito de pesquisar as 
ligações entre lesões na articulação do ombro e o gesto esportivo das braçadas da 
natação, considerando os parâmetros biomecânicos de angulação de movimentos 
que essas braçadas apresentam. Conclusão: Após a revisão de literatura podemos 
concluir que mesmo um esporte de baixo impacto como a natação pode causar 
muitas lesões nas articulações principalmente no ombro, devido á desequilíbrios 
musculares e posturais dos atletas, falta de fortalecimento muscular, entre outros 
motivos, podemos afirmar também que essas lesões ocorrem em atletas jovens, 
devido a especialização precoce e a carga elevada de treinamentos diários. Em 
relação aos aspectos biomecânicos, as lesões no ombro em nadadores ocorrem 
pela impactação das estruturas do manguito rotador contra o ligamento 
coracoacromial e cabeça do úmero, durante os movimentos de flexão do ombro 
acima da cabeça associado à rotação medial, que é um movimento característico da 
braçada do nado crawl. 
Palavras-chave:natação, biomecânica, lesões. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The "Crawl" is one of four styles of swimming. It is the way to swim 
faster and therefore is also the most used, which consists of swimming with the belly 
facing the bottom of the pool, stamping and stroking alternately. The Crawl is still 
known as "freestyle", as it is the preferred style in the free races, and is usually the 
first style that swimmers learn. Objective: the objective of this study is to relate 
shoulder injuries in the swim crawl with the biomechanics of the sport gesture in 
professional swimmers. Methodology: The present work is a review of the literature 
in order to investigate the links between injuries in the shoulder joint and the athletic 
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gesture of the swimming strokes, considering the biomechanical parameters of the 
angulation of movements that these strokes present. Conclusion: After reviewing 
the literature we can conclude that even a low impact sport such as swimming can 
cause many injuries to the joints, especially in the shoulder due to the athletes' 
muscular and postural imbalances, lack of muscle strengthening, among other 
reasons. That these injuries occur in young athletes due to early specialization and 
high load of daily training. Regarding the biomechanical aspects, shoulder injuries in 
swimmers occur by impaction of rotator cuff structures against the coracoacromial 
ligament and humeral head during the shoulder flexion movements above the head 
associated with medial rotation, which is a characteristic stroke movement of the 
swim crawl. 
Key words: swimming, biomechanics, injuries. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O ―Crawl‖ é um dos quatro estilos da natação. É a forma de nadar mais rápida e, por 
isso, é também a mais utilizada, que consiste em nadar com o ventre voltado para o 
fundo da piscina, batendo os pés e dando braçadas alternadamente. O Crawl é 
ainda conhecido por ―estilo livre‖, por ser o estilo preferido nas provas livre, e é, 
geralmente, o primeiro estilo que os nadadores aprendem. O nadador competitivo 
apresenta frequentemente lesões que acometem a articulação do ombro. Estudos 
epidemiológicos já mostraram que aproximadamente metade dos nadadores já se 
afastou dos treinamentos por um período de três semanas devido a estas lesões. 
Estes estudos também evidenciaram que 40% dos nadadores já competiram com 
dor nesta articulação. A lesão no ombro pode encurtar a carreira do nadador, 
fazendo com que este abandone as piscinas precocemente. Muitos são os fatores 
que favorecem a lesão no ombro dos nadadores. Como principais estão a frouxidão 
articular, o número de repetições das braçadas, a fadiga muscular e os erros na 
técnica e no treinamento. (AGUIARetal, 2010). 
A natação com objetivo competitivo pode comprometer a saúde dos atletas por ser 
um dos esportes mais exigentes fisicamente e por consumir tempo e dedicação 
consideráveis. As inumeráveis repetições de movimentos decorrentes de 
treinamento intenso e o crescente desequilíbrio muscular desencadeiam lesões na 
articulação do ombro. O surgimento dessas lesões é mais comum em nadadores do 
estilo crawl, borboleta e costas. (OSAWA,ANDRIES JÚNIOR,2003). 
A Natação como esporte competitivo implica em elevadas demandas para o atleta 
quanto ao tempo e carga de treinamento. Tais níveis de exigência geram um 
estresse considerável sobre as estruturas articulares e musculoesqueléticas do 
individuo.(ARAYA, 2008; OSAWA; ANDRIES JÚNIOR, 2013). 
Segundo Pastreet al.(2005), as lesões relacionadas ao esporte são classificadas de 
acordo com seu mecanismo. Existem aquelas causadas por trauma agudo e as que 
resultam do movimento repetitivo da articulação, ou seja, excesso de uso. As lesões 
por excesso são mais comuns na natação. Quanto mais cedo forem reconhecidas e 
controladas, menor o potencial de incapacidade crônica e de interrupção de 
treinamento. 
A frequência de lesão pode variar de acordo com o tempo da prática esportiva e o 
número de horas de treino semanal. As lesões de ombro são consideradas o fator 
principal de afastamento dos atletas, pois influencia seu desempenho e algumas 
vezes o seu emocional, pois seu rendimento pode diminuir comprometendo a prática 
esportiva. (ROSE; TADIELLO; ROSE, 2006).  
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Lesões de extremidades superiores geram preocupações, pois elas diminuem a 
capacidade do indivíduo de manipular o meio ambiente. Uma lesão de grau elevado 
no ombro, cotovelo, punho ou dedos pode fazer com que o atleta encerre sua 
carreira ou torna necessária uma mudança de profissão ou das atividades físicas do 
indivíduo. (WHITING, ZERNICKE, 2001). 
As lesões do manguito rotador são mais frequentes em praticantes que fazem 
movimentos rigorosos acima da cabeça envolvendo geralmente abdução ou flexão 
em conjunto com a rotação medial. Essa síndrome é causada devido à pressão 
progressiva nos tendões do manguito rotador por parte das estruturas ósseas e de 
tecidos moles circundantes. Conceituando as braçadas da natação pode se afirmar 
que são movimentos de arremesso e repetitivos, sendo eles responsáveis por 
grande número de lesões no ombro. (HALL, 2005).  
O mecanismo lesão conhecida como síndrome do impacto sugere que um fator 
genético deixa um espaço pequeno demais entre o processo acromial da escápula e 
a cabeça do úmero, levando ao pinçamento do manguito rotador e das bolsas 
associadas entre o acrômio, o ligamento coracoacromial e a cabeça do úmero. 
Todas as vezes que o braço é levantado, os resultados deste pinçamento são a 
irritação e o desgaste dos tecidos que compõem o manguito rotador. 
Excessivamente o músculo esta passando por algumas inflamações, fazendo que 
atleta ou nadador, tenha dores musculares.Uma forma de evitar lesão no nado crawl 
é corrigir as técnicas após as braçadas, sempre trabalhar os grupos superiores, 
promovendo a estabilização das articulações. (ARAYA, 2000). 
De modo geral, as lesões parciais do manguito são de tratamento não operatório, 
com reabilitação, anti-inflamatórios e correção postural, laborativa e esportiva. 
Algumas lesões parciais podem se romper por completo, enquanto outras podem se 
manter estáveis. As lesões da parte externa do tendão (bursais) estão mais 
propensas a romper e são mais dolorosas. Nessas lesões, o tratamento cirúrgico 
pode ser indicado. Nas outras lesões parciais, a cirurgia é indicada quando o 
tratamento conservador com reabilitação, corretamente feito por 3 a 6 meses, falha, 
ou seja, quando o paciente mantém dor e disfunção. (GRACITELLI, 2014). 
Em lesões completas, a regra é o tratamento cirúrgico para a maioria dos casos. As 
lesões completas podem ou não progredir e não há como saber quais tem maior 
risco dessa progressão. Em pacientes mais jovens (abaixo de 60 anos) ou nos 
idosos ativos, essas lesões progridem invariavelmente. Além disso, quando uma 
lesão progride muito, ela pode se tornar irreparável, ou seja, mesmo com a cirurgia o 
tendão pode não retornar ao seu local de origem ou mesmo ter um risco altíssimo de 
ruptura. (GRACITELLI M., 2014). 
Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo relacionar as lesões de ombro no 
nado crawl com a biomecânica do gesto esportivo em nadadores profissionais. 
 
METODOLOGIA 
 
O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura com o intuito de pesquisar 
as ligações entre lesões na articulação do ombro e o gesto esportivo das braçadas 
da natação, considerando os parâmetros biomecânicos de angulação de 
movimentos que essas braçadas apresentam.  
O período deste trabalho foi de Junho à Novembro, de 2018. As bases de dados 
utilizadas foram: Google Acadêmico, LILACS, e SciELO, nos idiomas Português 
(BR), Inglês e Espanhol. 
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Os critérios de seleção dos artigos eram selecionar aqueles que apresentavam 
estudos sobre natação, biomecânica e lesões, sem restrição quanto ao ano de 
publicação.  
DISCUSSÃO 
 
Estudo realizado por Diniz, etal,(2010). Utilizou uma amostra de 30 atletas 
profissionais pertencentes às categorias Petiz, Infantil e Juvenil com idade entre 10 a 
16 anos, que praticavam natação com caráter competitivo em um clube localizado 
na cidade de Fortaleza, Ceará. A coleta teve duração de 5 meses no total, de 
Fevereiro a Julho de 2010, um dos critérios da pesquisa era que os atletas tivessem 
no mínimo 2 dias de treinamento e apesentassem frequência regular, não foram 
selecionados os atletas que praticavam outros esportes, que já tinham lesões no 
ombro e estavam em tratamento, atletas de outras categorias, os que praticavam a 
natação como lazer ou aprendizado, os que aparentavam ter algum problema 
psicológico, atletas que não manifestaram interesse em participar da pesquisa e os 
que desistiram durante o período da pesquisa. 
A coleta de dados para a pesquisa utilizou a Escala Analógica Visual da Dor, 
avaliação física, goniometria, aplicação de testes específicos que avaliaram a 
amplitude de movimento e a existência de lesão musculoesquelética. 
O estudo avaliou a ocorrência de lesões no ombro dos 30 atletas de natação 
separados pelas categorias, Petiz com 6 atletas do sexo masculino e 4 do sexo 
feminino, com idade entre 10 a 12 anos; Infantil com 9 atletas do sexo masculino e 1 
do sexo feminino, com idade entre 12 a 14 anos e Juvenil com 9 atletas masculino e 
1 do sexo feminino, com idade entre 14 a 16 anos. 
Com relação à presença de dor durante a pratica desportiva, os atletas da categoria 
Juvenil se concentraram em maior proporção 50%; na Infantil 40% e na Petiz 
somente 10% relataram sentir dores, no qual classificaram de acordo com a Escala 
Visual Analógica, entre 3 e 7, ou seja, dores moderadas. 
Foi observado nesse estudo que o maior percentual de lesões foi na categoria 
Infantil, relacionado pela elevação de sobrecarga. Com relação a incidências de 
lesões no ombro, foi verificado que 70% dos atletas da categoria Juvenil 
apresentaram testes positivos, 80% na Petiz e 100% na Infantil, no total 25 atletas 
lesionados (83%). 
Para Busso, (2004). Grande parte dos casos de dor nos nadadores é decorrente de 
um desequilíbrio ou uma sobrecarga de uma articulação do ombro. A característica 
da modalidade natação onde se encontra grande volume de atividade muscular para 
a glenoumeral na a articulação do ombro, com uma intensidade alta pode estar 
relacionado com grandes quadros de lesões devido a sobre carga imposta a 
articulação. 
 Segundo Facci,(2000). Existe uma série de traumas que acabam levando o 
individuo sentir dor, acometendo sua capacidade funcional. Devido em grande parte 
ao movimento escapular, o qual inclui elevação e abaixamento, protusão, retração e 
rotação.  
 
RESULTADOS 
 
Apresentam-se no quadro abaixo as principais informações coletadas no presente 
estudo. 
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Quadro 1- Síntese das informações obtidas. 

 
Artigos 

 
Objetivos 

 
Método 

 
Resultados 

Aguiar PRC, 
Bastos FN, Netto 
Júnior J, Vanderlei 
LCM, Pastre CM. 
(2010). Lesões 
desportivas na 
natação. 
RevBrasMed 
Esporte, 16(4), 
273-277. 
 

Analisar a 
ocorrência de 
lesões em 
nadadores, 
associando-as a 
fatores de risco 
específicos da 
modalidade e do 
atleta. 

Fizeram parte 
desse estudo 215 
atletas, de ambos 
os sexos, 
participantes dos 
principais 
campeonatos 
promovidos pela 
Federação 
Aquática Paulista. 
Os dados foram 
obtidos por meio 
de Inquérito de 
Morbidade 
Referida, 
constituído por 
perguntas 
relacionadas ao 
atleta, 
modalidade e 
referentes ao tipo, 
mecanismo e 
local da lesão. 

Conclui-se a 
partir dos 
achados que a 
exposição dos 
nadadores a 
prática esportiva 
associada ao 
volume de 
treinamento estão 
relacionadas com 
as frequentes 
lesões nestes 
atletas. 

Araya RA. 
Patologia 
delhombrodel 
nadador. Fac. 
Ciênc. Activ. 
Física Dep. 2000; 
7(35):13-19. 
 

Demonstrar que 
além do ombro 
outras partes 
podem se 
lesionar, como 
músculos e 
articulações 
podem sofrer 
outro mecanismo 
lesão, manguito 
rotador, cabeça 
do úmero e 
acrômio. 

Dos 63 atletas 
que fizeram parte 
desse estudo, 38 
(60,3%) eram do 
sexo masculino e 
25 (39,7%) eram 
do sexo feminino, 
ambos atletas de 
natação. 

Todas as vezes 
que o braço é 
levantado, os 
resultados deste 
pinçamento são a 
irritação e o 
desgaste dos 
tecidos que 
compõem o 
manguito rotador. 
Excessivamente 
o músculo esta 
passando por 
algumas 
inflamações, 
fazendo que 
atleta ou nadador, 
tenha dores 
musculares. 
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Busso LG. 
Proposta 
preventiva para 
laceração no 
manguito rotador 
de nadadores. 
RevBrasCiênc 
Mov. 2004; 
12(3):39-45. 

A presente 
pesquisa busca 
contribuir para a 
compreensão e a 
importância de se 
prevenir a 
laceração do 
manguito rotador 
de nadadores 
recreativos e 
competitivos, bem 
como busca 
contribuir para 
melhorias no 
condicionamento 
físico destes 
nadadores 
através do 
trabalho de 
resistência de 
força localizada, 
flexibilidade e 
propriocepção 
das estruturas do 
manguito, 
entendendo estes 
como sendo 
fatores essenciais 
contra a dor no 
ombro e sua 
possível 
complicação 
evolutiva: a 
laceração do 
manguito rotador. 

Trata-se de 
pesquisa 
bibliográfica não 
sendo mera 
repetição do que 
já foi dito ou 
escrito sobre 
certo assunto, 
mas propiciando 
o exame de um 
tema sob novo 
enfoque ou 
abordagem, 
chegando a 
conclusões 
inovadoras12. 
Foram utilizadas 
publicações 
relevantes à área 
de estudo em 
questão, 
buscando 
autores, bases 
teóricas e dados 
para a elaboração 
do estudo. São 
determinados os 
Sujeitos da 
Pesquisa aqueles 
de ambos os 
gêneros maiores 
de 13 anos que 
são nadadores 
recreativos 
(nadam duas ou 
mais vezes por 
semana em 
academias e 
clubes para 
manutenção da 
saúde) e 
competitivos. Os 
sujeitos foram 
selecionados por 
serem 
apresentados na 
literatura como a 
população 
afetada pela 
lesão estudada e 

contribuir para a 
prevenção da 
laceração do 
manguito rotador 
do nadador, lesão 
evoluída da dor 
no ombro devido 
à falta de 
resistência 
muscular 
localizada à 
fadiga, durante 
movimentos 
repetitivos do 
membro superior 
acima da cabeça, 
através da 
síndrome do 
impacto. Porém, 
se na escassez 
da literatura há 
evidências tão 
contundentes, o 
problema não se 
esgota aí. Trata-
se ainda de 
desenvolver 
mecanismos 
tecnológicos e 
científicos para 
que haja a 
detecção da 
lesão no ombro 
do nadador antes 
que elas 
aconteçam, 
através, por 
exemplo, de 
testes e análises 
sanguíneas que 
possibilitem dizer: 
até quando o 
músculo irá 
resistir ao 
treinamento 
intenso? Até onde 
ele pode chegar 
saudavelmente? 
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por ser entendido 
que, nesta 
população, o 
trabalho 
preventivo deve 
ser contínuo e 
progressivo, uma 
vez que a 
laceração do 
manguito é uma 
lesão que se 
desenvolve ao 
longo dos anos 
através de 
movimentos 
repetitivos do 
membro superior 
acima da cabeça 
pela síndrome do 
impacto, durante 
os estilos crawl, 
costas e 
borboleta. 

Diniz MF, 
Vasconcelos TB, 
Arcanjo GN. 
Análise de 
incidência da 
articulação do 
ombro em atletas 
de natação. Ver 
Fisioter S Fun. 
Fortaleza, 2015 
jan-jun; 4(1): 14-
22. 
 

Analisar a 
incidência de 
lesões na 
articulação do 
ombro em atletas 
de natação. 

Estudo de campo 
quantitativo de 
caráter 
transversal e 
descritivo. 
Realizado em um 
clube na cidade 
de Fortaleza, 
Ceará, entre os 
meses de 
Fevereiro a Julho 
do ano de 2010. 
Foram avaliados 
30 atletas de 
natação, 
pertencentes a 
três categorias 
Petiz, Infantil e 
Juvenil com a 
faixa etária entre 
11 e 16 anos. 

Entre as 
categorias 
avaliadas, 83% 
dos atletas 
apresentaram 
pelo menos um 
dos testes 
positivos para 
diagnóstico de 
lesões 
musculares, 
sendo o que 
obteve maior 
incidência foram 
os da modalidade 
infantil, 
apresentando 
100% de 
positividade entre 
os avaliados. 
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Facci LM. 
Síndrome dolorosa 
do ombro: Análise 
de sua incidência 
e características. 
Arq Ciência 
Saúde UNIPA 
2000; 4(3):195-
200. 

Verificar a 
incidência das 
patologias e 
correlacionar com 
fatores como 
sexo, idade, 
achados em 
exames 
complementares, 
alterações 
posturais e 
prática de 
atividade física. 
Foram avaliados 
210 prontuários 
de pacientes que 
procuraram 
tratamento 
fisioterápico a 
partir de março e 
finalizaram até 
agosto de 1999. 

O trabalho foi 
realizado na 
clínica Physio, na 
cidade de 
Maringá, Paraná, 
onde são 
atendidos 
pacientes da 
região noroeste 
do Paraná, 
particulares e de 
diversos 
convênios de 
saúde, com 
predomínio de 
lesões de 
membro superior 
devido à um 
trabalho 
específico. 

Dos 74 pacientes 
escolhidos para a 
pesquisa, 49 
(66,21%) eram do 
sexo feminino e 
25 (33,78% do 
sexo masculino. 
A idade variou 
entre 13 e 78 
anos, com média 
de 50,23 anos. O 
acometimento era 
do ombro direito 
em 38 pacientes 
(51,3%), do 
esquerdo em 25 
(33,7%), bilateral 
em 6 (8,1%) e, 
em 5 casos, o 
dado não foi 
encontrado nos 
prontuários. 
Em 13,5% dos 
casos, houve 
relação dos 
sintomas com a 
pratica esportiva, 
com maior 
número (40%) 
ligado à pratica 
da natação. 

Gracitelli M. Lesão 
do Manguito, 
Bursite, 
Artroscopia do 
Ombro. Rev. Bras. 
Ort. 2014 

Lesões do 
Manguito 
Rotador. 
Lesões completas 
ou transfixastes e 
parciais. 

Estudar e mostrar 
cada uma das 
lesões que 
podem ser 
causadas com 
excesso de 
braçadas. 

As lesões do 
manguito rotador 
podem sofrer 
uma progressão 
de sua gravidade. 
As lesões 
pequenas podem 
se tornar 
extensas (>5cm) 
e irreparáveis. 
Após a cirurgia, 
também existe 
risco de falhas da 
cicatrização dos 
tendões ou com 
re-lesão dos 
mesmos. 

http://maurogracitelli.com/blog/lesao-do-manguito-rotador
http://maurogracitelli.com/blog/lesao-do-manguito-rotador
http://maurogracitelli.com/blog/lesao-do-manguito-rotador
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Hall SJ. 
Biomecânica 
Básica. 4ª ed. Rio 
de Janeiro: 
Guanabara 
Koogan; 2005. 
 

Este estudo tem 
por finalidade 
quantificar a 
prevalência  de 
síndrome 
dolorosa do 
ombro em 
pacientes 
atendidos em 
uma clínica de 
fisioterapia em  
Teresina. 

Esta pesquisa 
tem caráter 
qualitativo  
utilizando um 
estudo descritivo 
retrospectivo 

Esse estudo se 
faz importante, 
por apresentar 
dados que podem 
ser utilizados 
para uma 
possível 
intervenção 
fisioterapêutica 
na prevenção e 
no tratamento 
dessas patologias 
buscando 
oferecer ao 
paciente uma 
melhora da sua 
capacidade 
funcional. 

Osawa CC, Júnior 
AO. Incidências de 
sintomas, doenças 
profissionais e 
doenças do 
trabalho em 
nadadores de 
competição da 
cidade de 
Campinas, São 
Paulo. Ver Saúde 
Ocupacional 2003; 
28(107-108), 59-
71. 
 

É um desporto de 
rendimento, 
praticado de 
modo não 
profissional, sem 
contratos de 
trabalhos, 
mantido por 
incentivos e 
patrocínios. 

Visando a 
apontar a 
incidência de 
sintomas, 33 
nadadores de 
competição da 
cidade de 
campinas 
responderam o 
questionário. 
Tinham idade 
média de 17 
anos, pesava em 
media 51 à 61 kg, 
1,65 de altura no 
feminino, no 
masculino pesava 
em media 69 à 77 
kg, 1,77 de altura. 

As principais 
queixas de dores 
foram: ombro 
(82%), coluna 
(52%), ouvido 
(36%) e joelho 
(33%). Em 
relação a 
doenças, 88% 
dos nadadores 
relatarão casos 
de resfriado, 
seguido por gripe. 

Pastre CM, 
Carvalho-Filho G, 
Monteiro HL, 
Netto-Junior J, 
Padovani CR. 
Lesões 
desportivas do 
atletismo 
brasileiro: estudo a 
partir da 
modalidade 
referida. Ver 
BrasMed Esporte 

Os processos de 
quantificação e 
associação das 
lesões do esporte 
aos seus 
possíveis fatores 
causais são 
importantes para 
melhor 
entendimento 
sobre assunto. 

Observação das 
lesões 
desportivas (LD) 
em atletas da 
elite brasileira do 
atletismo, 
associando-as 
aos seus 
mecanismos de 
instalação e 
características da 
modalidade. 
Foram 

Concluiu-se, a 
partir dos 
achados, que 
existem 
associações entre 
lesões e fatores 
causais, como 
entre provas e 
lesões, 
mecanismos de 
lesão e local 
anatômico. 
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2005; 11 (1): 43-7. 
 

entrevistados 86 
atletas (47 
homens e 39 
mulheres) 
convocados para 
representar o 
Brasil durante o 
ano de 2003. 

Rose G, Tadiello 
FF, Rose JD. 
Lesões esportivas: 
estudos com 
atletas de 
basquetebol 
brasileiro. EF de 
sports. Revista 
Digital, Buenos 
Aires 2006; 
10(94). 
 

O objetivo deste 
trabalho é 
identificar as 
principais lesões 
no basquetebol e 
sua incidência em 
função do 
segmento 
corporal. 

O Basquete É 
jogado por dez 
atletas que 
ocupam 
simultaneamente 
um espaço de 
420m². No 
entanto, a maioria 
das ações 
acontece em 
meia quadra 
(210m²) o que dá 
ao jogo uma 
dinâmica especial 
e aumenta a 
probabilidade 
desse contato. 
Nesse esporte, a 
maior carga de 
trabalho ocorre 
nos membros 
inferiores 
provocando um 
grande número 
de lesões em 
função dos 
deslocamentos, 
mudanças 
bruscas de 
direção e saltos. 

Modalidades 
esportivas 
coletivas 
(basquetebol, 
futebol, futsal e 
handebol) têm 
suas lesões 
especificas, 
considerando-se 
que os atletas 
mantém um 
contato físico 
constante. 
Incluindo-se a 
elas o voleibol, 
podem-se 
também 
considerar as 
lesões 
decorrentes dos 
constantes 
deslocamentos, 
saltos e 
movimentos 
bruscos. 

Whitining WC, 
Zernicke FZ. 
Biomecânica da 
lesão 
musculoesquelétic
a. Rio de Janeiro: 
Guanabara 
Koogan; 2001. 
 

O treinamento do 
triatlo exige do 
atleta uma 
preparação física 
e psicológica 
submetendo-o a 
treinamentos 
exaustivos e 
extenuantes, 
tornando-o assim, 
vulnerável a 
lesões. Até o 

O objeto deste 
estudo foi 
verificar a 
prevalência de 
lesões 
musculoesqueléti
cas em atletas 
amadores de 
triatlo. Utilizou-se 
um questionário 
do tipo inquérito 
de morbidade 

Houve maior 
prevalência de 
lesões na fase de 
treinamento 
(108), contra 
somente 22 
ocorrências na 
fase de 
competições. 
Concluiu-que faz-
se necessário 
traçar estratégias 
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presente 
momento, foram 
encontrados 
poucos estudos 
sobre prevalência 
de lesões 
musculoesqueléti
cas 
especificamente 
em atletas de 
triatlo no Brasil. 

referida obtenção 
dos dados 
referentes as 
lesões 
desportivas. 
Foram 
entrevistados os 
73 atletas (59 do 
sexo masculino e 
14 do 
sexofeminino). 
 
 

para que se 
possa prevenir a 
ocorrência de 
lesões 
decorrentes das 
modalidades 
praticadas no 
triatlo. 

 
Aguiaret al, (2010) ressaltam que o volume de treinos é a principal causa de lesões 
em nadadores, sendo também a principal causa de ausência em competições e 
treinamentos. 
CONCLUSÃO 
Após a revisão de literatura podemos concluir que mesmo um esporte de baixo 
impacto como a natação pode causar muitas lesões nas articulações principalmente 
no ombro, devido á desequilíbrios musculares e posturais dos atletas, falta de 
fortalecimento muscular, entre outros motivos, podemos afirmar também que essas 
lesões ocorrem em atletas jovens, devido a especialização precoce e a carga 
elevada de treinamentos diários. 
Em relação aos aspectos biomecânicos, as lesões no ombro em nadadores ocorrem 
pela impactação das estruturas do manguito rotador contra o ligamento 
coracoacromial e cabeça do úmero, durante os movimentos de flexão do ombro 
acima da cabeça associado à rotação medial, que é um movimento característico da 
braçada do nado crawl. 
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RESUMO 

Este artigo de natureza teórica teve como foco o estudo da atividade física na 

terceira idade e a satisfação na qualidade de vida, como objeto de discussão da 

Educação Física e suas implicações sociais. Caracteriza-se pela preocupação e 

cuidado e com o próprio corpo eda saúde, sem ter foco em embelezamento físico. O 

objetivo dessa pesquisa foi compreender que através os exercícios físicos podem se 

atingir qualidade de vida na terceira idade, como podemos observar, é o principal 

fatorda busca do idoso por atividade física. No que se refere aos aspectos 

metodológicos, foram realizadas pesquisas, bem como referências bibliográficas. A 

partir dos levantamentos foi possível tecer algumas considerações que apontam 

quais são os principais fatores que influenciam a busca por atividades físicas, sendo 

eles saúde, melhoria da autoestima, condicionamento físico, pratica relaxante, 

histórico cultural e social. 

 

PALAVRA-CHAVE:  corpo, saúde, terceira idade, exercícios  

 

Abstract 

 

 This theoretical article focused on the study of physical activity in the third 

age and satisfaction in the quality of life, as object of discussion of Physical 

Education and its social implications. It is characterized by worry and care and with 

one's own body and health, without focusing on physical beautification. The objective 

of this research was to understand that physical exercises can achieve quality of life 

in the third age, as we can see, is the main factor in the search of the elderly for 
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physical activity. As far as the methodological aspects were concerned, researches, 

as well as bibliographical references, were carried out. From the surveys it was 

possible to make some considerations that point out the main factors that influence 

the search for physical activities, such as health, self-esteem improvement, physical 

conditioning, relaxing practice, cultural and social history. 

 

KEYWORD: body, health, old age, exercises 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da expectativa de vida da população Brasileira, a terceira idade 

recorre as atividades físicas em busca de qualidade de vida e saúde. Para Borges, 

Moreira (2009). 

 A atividade física se torna uma opção de oferecer um acréscimo positivo na 

capacidade física e qualidade de vida dos idosos, auxiliando um melhor 

desempenho nas tarefas diárias e mantendo por um tempo maior a sua autonomia e 

com mais qualidade de executar as tarefas. 

A Satisfação em relação a vida dos idosos tem poucas respostas devido a pequena 

parcela de pesquisas sobre o tema. Os assuntos de qualidade de vida estão poucas 

vezes associados a satisfação. (JOIA, RUIZ, 2013). 

A população Brasileira teve um aumento chegando 7,4% no censo do IBGE. O 

crescimento se deu principalmente pela participação da população de adultos e 

idosos. (IBGE, 2010). 

De acordo com Chaimowicz (1997), A população brasileira vem envelhecendo 

aceleradamente nas últimas décadas por diversos fatores, porém o principal é a 

queda nas taxas de fecundidade, alterando a pirâmide populacional. 

Traz assim diversas complicações ao País, como a incapacitação afetiva de 

prevenção e tratamento de doenças, o controle de doenças transmissíveis e 

mortalidade infantil, as desigualdades sociais e o amparo inadequado do sistema de 

Saúde Pública. 

 Nos dias atuais a população de idosos vem aumentando, ou seja, a perspectiva de 

vida está sendo cada vez maior. Essa estatística vem de encontro aos profissionais 
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de educação física, que dessa forma devem estar capacitados para receber esse 

público, o qual vem se preocupando mais com satisfação e qualidade de vida.5 

OBJETIVO 

 

Com essa pesquisa esperamos encontrar resultados positivos quanto a busca de 

qualidade de vida e satisfação na terceira idade. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura feitos com artigos retirados do site Scielo e 

Lilacs que serão lidos e escolhidos rigorosamente para que possamos com clareza o 

objetivo do trabalho 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Para que possamos relatar o que seria envelhecer com qualidade de vida, 

devemos conceituar essa frase, ou seja, envelhecer com qualidade de vida vem a 

ser evitar asdoenças e incapacidades; manter uma alta função física e cognitiva; e 

engajar-se de forma sustentada em atividadessociais e produtivas.6 

 

 No Brasil como forme os estudos indicam, á uma expectativa de um grande 

aumento da população de idosos em aproximadamente 25 anos. (INSTITUTO DE 

CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, 2006). 

 Esse aumento é promovido pela melhora das condições de trabalho, 

alimentação, moradia e um grande avanço tanto na tecnologia quando na medicina, 

ou seja, dessa forma o ser humano passou a ter mais qualidade de vida. 

(REBELATTO, 2006). 

                                                 
5
 http//:www.ibge.gov.br/home/estatística/população/condiçãodevida/indicadoressociaisminim os Acesso em: 28 

Mar. 2018. 

6Rowe JW, Kahn RL. Successful aging. Gerontologist.1997; 37(4): 433-440. 
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 Mediante a essas questões, podemos nos perguntar mais o que realmente e 

envelhece? Como a literatura descreve esse fenômeno? 

Segundo Corazza (2001), o envelhecimento é um processo complexo que envolve 

muitas variáveis (genética, estilo de vida e doenças crônicas) que interagem 

influenciando a maneira pela qual envelhecemos. 

Alguns estudiosos relatam que para se analisar o processo de envelhecimento do 

ser humano deve-se observar que esse processo não é idêntico para todos, ou seja, 

não basta atingir certa idade para se tornar velho.Coutinho & Acosta (2009). 

Como sugere Corazza (2001), a quatro indicadores para que se possa avaliar a 

idade. O primeiro vem a ser a idade cronológica, o segundo a idade biológica o 

terceiro idade psicológica e o quarto a idade social. 

 O envelhecimento traz com sigo uma nova forma de ver o mundo, portanto a 

estagnação e uma vida sedentária pode levar um indivíduo a manifestações de 

diversas doenças, tais como uma das mais decorrente a depressão.  

 

Os sintomas mais frequentes, de acordo com a escala de Hamilton, entre idosos 
deprimidos, são humor deprimindo, perda de interesse no trabalho e atividades, 
ansiedade física, sintomas somáticos, redução da energia, ansiedade somática, 
sentimento de culpa, insônia intermediária e terminal e ideação suicida. (Nelson et 
al., 2005) 
 

Uma atual pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), revelou que 79% dos brasileiros não se dão conta que estão perdendo 

massa muscular com o avançar da idade.7 

De acordo com Cheik et al. (2003) APUD Samulski, Lustosa (1996), devido ao 

envelhecimento pode ser observado uma diminuição gradual na qualidade de vida 

no cotidiano do indivíduo considerando aspectos físicos, psicológicos e social. 

Demonstra que a prática de atividades físicas regulares não é apenas em 

instrumento fundamental na inibição de muitas alterações orgânicas e degenerativas 

e sim auxilia na diminuição da ansiedade, raiva e depressão. 

Segundo Cheik et al. (2003), a qualidade de vida está relacionada nos aspectos dos 

indivíduos referente a sua vida no grau de satisfação. Entretanto o exercício físico é 

utilizado na intenção de retardar o processo de diminuição das funções orgânicas no 

envelhecimento. 

                                                 
7
http://domtotal.com/noticia/1203244/2017/11/envelhecimento-79-dos-brasileiros-nao-percebe-perda-muscular-

com-o-avancar-da-idade/ 
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 Através dos exercícios pode–se promove melhoras nas partes respiratórias, 

cardíacas, na força muscular, nas habilidades motoras e sociais e na reação com os 

outros indivíduos a sua volta. 

 

Segundo Nahas (2001), a prática regular de exercícios físicos promove uma melhora 

fisiológica (controle da glicose, melhor qualidade do sono, melhora da capacidade 

física relacionada à saúde); psicológica (relaxamento, redução dos níveis de 

ansiedade e estresse, melhora do estado de espírito, melhoras cognitivas) e social 

(indivíduos mais seguros, melhora a integração social e cultural, a integração com a 

comunidade, rede social e cultural ampliadas, 20 entre outros); além da redução ou 

prevenção de algumas doenças como osteoporose e os desvios de postura. 

A atividade física pode ser uma forma evitar que pessoas idosas percam a sua 

mobilidade e estabilidade ao andar modificando a sua postura e tornando-se 

assimuma atividade prazerosa,com esses fatores podemos observar a diminuição 

de quedas. (Guimarães et al. 2004 p.4) 

Tendo em vista que os exercícios físicos são executados deforma preventiva, mas 

podem ser realizadosapós as manifestações de doenças com a mais comum entre 

os idosos que é a depressão, a atividade física traz melhorias na qualidade de vida e 

auxiliando a longevidade e contribuindo para uma diminuição do quadro de 

depressão. (Mather et al., 2002). 

Para que os sintomas de tais doenças não venham a evoluir ou se manifestar-se aos 

indivíduos, deve se manter uma rotina diária de exercícios físicos por toda a vida, 

pois assim o mesmo poderá desfrutar de um envelhecimento saudável e ao mesmo 

tempo um prolongamento de a vida. 

 
A atividade física deve ser mantida regularmente durante toda a vida para que o 
indivíduo possa usufruir da melhora na qualidade de vida e aumento da longevidade, 
desta forma as intervenções reabilitadoras devem ser programadas de modo a 
atender às necessidades de cada indivíduo (CARDOSO, 1992; FRIES, CRAPO, 
1981; MARIN-NETO, 1995; McARDLE et al., 1992).  
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2.1 Atividade física para idosos 

Nos dias atuais a muitas modalidades, sendo desempenhada pela terceira idade, 

sendo assim o mesmo estão passando a ser mais ativos e com isso adquirindo mais 

saúde e qualidade de vida. 

Esse foi o marco inicial para a criação de diversas modalidades de exercício físico, 
com o intuito de manter o homem mais saudável e ativo. No entanto, no Brasil, a 
atividade física até a década de 70 não possuía relação direta com a saúde (FILHO, 
1988) 
 
Segundo Nahas (2001), a prática regular de exercícios físicos promove uma melhora 

fisiológica (controle da glicose, melhor qualidade do sono, melhora da capacidade 

física relacionada à saúde); psicológica (relaxamento, redução dos níveis de 

ansiedade e estresse, melhora do estado de espírito, melhoras cognitivas) e social 

(indivíduos mais seguros, melhora a integração social e cultural, a integração com a 

comunidade, rede social e cultural ampliadas, 20 entre outros); além da redução ou 

prevenção de algumas doenças como osteoporose e os desvios de postura. 

Os indivíduosque estão na terceira idade praticam atividade física regularmente 

apresentam menos casos depressivos, esse dado aumenta mais o seu índice 

quando são realizados em grupo, auxiliando e melhorando os interesses por fazer 

novas amizades, como afirma RODRIGUES et al., (2005). 

Através de dados obtidos8, podemos relatar que a pratica de modalidades esportivas 

cresceu dentro dessa faixa etária, as mais procuradas são:Caminhada (36%), 

Hidroginástica (36%), Pilates (24%), Musculação (24%), Ginástica (8%), Corrida 

(8%), Natação (4%). 

Para uma pratica saudável e com segurança, Nelson et al (2007) descreveram as 

principais variáveis que devem ser observadas antes de uma prescrição que são 

elas: modalidade, duração, frequência, intensidade e modo de progressão; de 

acordo com as necessidades físicas, características sociais, psicológicas e físicas do 

idoso. Dessa forma torna-se importante o planejamento dos exercícios que deve ser 

individualizado. 

Mediante a esses dados não podemos afirmar quais dos exercícios acima citado 

seria o melhor, pois devemos levar em consideração cada caso individualmente, 

mas podemos por meio desses relatar que todos os exercícios trazem 

consigobenefícios para uma vida saudável. 

                                                 
8
http://www.efdeportes.com/efd156/fatores-motivacionais-da-terceira-idade.htm 
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2.2 Qualidade de vida 

Para Albuquerquee Trócolli (1994), A qualidade de vida considerada por muitos 

como uma avaliação subjetiva de forma que busca compreender aspectos de 

satisfação, bem-estar, felicidade e afeto positivo sobre os indivíduos em suas vidas.  

O afeto positivo é um determinado momento de um estado de alerta, de atividade e 

entusiasmo, é uma descrição do estado emocional e cognitivo de um sentimento de 

prazer ativo diferentemente do afeto negativo que é o estado de depressão, 

ansiedade e pessimismo. (Diener, Suh, & Oishi, 1998). 

A satisfação tem dimensão como o domínio específico na vida da pessoa, ou seja, é 

um padrão adotado e podendo apenas ser jugada pelo próprio indivíduo. 

A dimensão satisfação com a vida é um julgamento cognitivo de algum domínio 
específico na vida da pessoa; um processo de juízo e avaliação geral da própria vida 
(Emmons, 1986); 
 
Na procura por uma melhora na qualidade de vida em uma sociedade globalizada 

com dimensões diversas e complexas, as pessoas praticam atividades como 

exercícios físicos buscando um fenômeno sociocultural de múltiplos significados. 

A busca por melhor qualidade de vida dos idosos praticantes de exercícios físicos é 
um fenômeno sociocultural de múltiplos significados em uma sociedade globalizada 
onde o tema do corpo penetra em dimensões diversas e complexas. O efeito 
benéfico de um estilo de vida ativo, na manutenção da capacidade funcional e da 
autonomia física durante o processo de envelhecimento, minimiza a degeneração 
provocada pelo envelhecimento e, assim, propicia uma melhoria geral na saúde e 
qualidade de vida. (FREITAS, C. M. S. M. et al. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desempenho Humano. v. 9, n. 1, p. 92- 100, 2007). 
 
 Diante disso para uma boa qualidade de vida é uma a pratica regular de média 

intensidade podem serdecisivas para um ganho e manutenção da saúde, da aptidão 

física e do bem-estar para uma boa qualidade de vida das pessoas na terceira 

idade. 

Estudos evidenciam que os exercícios habituais são benéficos para a saúde, 

proporcionando melhora da eficiência do metabolismo (aumenta o catabolismo 

lipídico e a queima de calorias do corpo), incremento da massa e força muscular, 

incremento da densidade óssea, fortalecimento do tecido conjuntivo, aumento de 

flexibilidade, melhora da postura, diminuição da frequência cardíaca em repouso e 

no trabalho submáximo, aumento da ventilação pulmonar, diminuição da pressão 

arterial, melhora do autoconceito, da autoestima e da imagem corporal, diminuição 

do estresse, ansiedade, depressão, aumento da disposição física e mental, 
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diminuição do consumo de medicamentos e também melhora o funcionamento 

orgânico geral proporcionando aptidão física para uma boa qualidade de vida 

(Teixeira, Carraça et al, 2012; Eyigor e Akdeniz, 2014). 

A influência da motivação pode auxiliar determinantemente para os idosos iniciarem 

e permanecerem na pratica de algum tipo de exercício físico, realça as evidencias 

de um benefício de um estilo de vida ativo e saudável, melhorando e mantendo a 

capacidade funcional e a autonomia física das pessoas no processo de 

envelhecimento.  

  Segundo Pollock & Wilmore (1993) que os exercícios físicos devem se constituir 

num objetivo para toda a vida e, consequentemente, a motivação apropriada 

representa um fator crítico para a comunidade na participação de um programa. Um 

dos principais aspectos que auxiliam no desenvolvimento da motivação é a 

educação adequada dos participantes sobre o porque da prática regular de 

exercícios representar um importante componente em um estilo de vida mais 

saudável. 

 Auxiliando uma melhora na saúde e qualidade de vida no geral, diminuindo a 

degeneração nesta fase da vida. Por isso é tão constante o conceito que os 

exercícios físicos são positivos para o bem-estar e na qualidade de vida (FREITAS 

et al.,2007). 

 

2.3 Satisfação do idoso 

Desde o início deste século a satisfação com a qualidade de vida dos idosos vem 

sendopauta de pesquisas de profissionais da área com os objetivos de melhorar a 

saúde e a qualidade de vida. A Satisfação é defendida como possibilidade em 

diferenças culturais e na percepção de vida. (JOIA, RUIZ, 2013). 

Conforme Joia, Ruiz e Donalisio (2007), A satisfação é difícil definir por ser de um 

estado subjetivo e complexo, levando em consideração as condições de vida do 

indivíduo, a experiência de vida tem melhor precisão. 

 A satisfação de vida do indivíduo tem alguns aspectos em relação a como a saúde, 

condições de trabalho de habitação que o mesmo se encontra, o social e a 

autonomia, assim como outros fatores em relação a própria vida. 

No entanto, reforça-se que o termo em questão é subjetivo, pois as necessidades 
podem mudar de um indivíduo para outro, assim como as necessidades de hoje 
podem não ser as necessidades de amanhã (KURCGANT, 2010). 
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A auto avaliação da própria saúde vem sendo cada vez mais discutida e estudada, 

pois dessa forma torna-se um importante indicador de bem-estar individual e coletivo 

especialmente entre idosos. (Dachs & Santos, 2006; Blazer, 2008). 

O sentimento de felicidade é considerado um dos indicadores de bem-estar, dessa 

forma começou a despertar o interesse sobre esse assunto, o que fez que pudesse 

aumentar um amplo espeço para novas investigações dentro do campo da saúde 

(IOM, 2010) 

 O número de que evidências que consideram a felicidade e o otimismo como 

um dos motivos para a satisfação do idoso e grande, e com isso podem impactar 

positivamente em um autoavaliação do estado de saúde do indivíduo, e dessa forma 

contribuir para a diminuição dos riscos de mortalidade por todas as causas e 

doenças e a própria morbidades (Kubzansk, 2007; Collins et al., 2008). 

Em um estudo realizado pelo Luz e Amatuzzi (2008), relata sobre a vivências de 

felicidade de pessoas idosas, por meio de algumas análises feita puderam afirmar 

que os momentos de felicidade mencionado pelos idosos entrevistados, estão 

relacionados ao contato da família e às relações sociais que os mesmos já 

vivenciaram; e pela sua autonomia e à capacidade para trabalhar, todos esses 

fatores proporciona um sentimento de valor pessoal e autoestima, contribuindo para 

a satisfação pessoal. 

A satisfação do idoso pode ser compreendida através das suas experiências e de 

sua própria motivação com seu estado atual, tanto físico como psicológico, e a forma 

como o mesmo expressa a vivência desses aspectos sociais, físicos e emocionais, 

portanto amplia cada vez mais a necessidade de priorizar os investimentos em 

ações de promoção, da saúde e bem-estar nessa fase da vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de uma revisão de literatura, foi possível ressaltar que com o avanço da 

idade passamos por diversas transições, ao chegarmos na terceira idade nos 

deparamos com diversas dificuldades que devemos superar, uma das formas para 

que isso aconteça e através dos exercícios físicos. 

As principais barreiras encontradas na terceira idade e a: falta de espaço adequados 

para realizar algumas atividades, falta de disposição demonstrada pelos mesmo, 
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pois alguns se encontram com a doença da depressão, com base nos dados obtidos 

através das leituras de artigos, podemos observar que as dificuldades relatadas 

abrangem os fatores psicológicos, comportamentais e sociais. 

 Foi possível também ressaltar, que através da pratica dos exercícios físicos 

pode ser possível combater diversas doenças tanto genéricas como crônica, 

mantendo sempre uma função física e cognitiva ativas de forma que possa ser 

produtiva para o indivíduo. 

 Durante a realização das atividades física, pode ser afirmar que há uma 

avaliação de bem-estar pelo próprio indivíduo, pois o mesmo está tendo um 

relacionamento afetivo com as demais pessoas onde está sendo realizada as 

atividades. 

Uma vez que esse sentimento se encontra perante a vida do mesmo pode trazer um 

significado de prazer, onde o nível de satisfação e um controlador das 

emoções,aumentando ou diminuindo os fatores positivas e negativas, dependendo 

do que o indivíduo está passando em sua vida no momento, o que pode ser 

transmitido durante a execução das atividades. 

Com isso, todos os idosos devem tem em mente que começar a praticar as 

atividades Físicas o mais cedo possível, pode os manter como uma melhor saúde 

durante sua vida, amenizando as doenças ocasionadas pelo sedentarismo, entre 

outras. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo identificar as contribuições do uso das 
alavancas nos exercícios de treinamento resistido para um maior ganho de 
hipertrofia em indivíduos sedentários. As alavancas são um tipo de máquinas 
simples utilizadas para multiplicar a força aplicada sobre um objeto. Na atualidade, 
alguns profissionais de educação física que dão aulas em academias têm poucos 
conhecimentos sobre alavancas e por este fato muitos exercícios são passados de 
forma errada e os alunos não atingem o seu objetivo inicial da hipertrofia com séries 
elevadas e de pouca qualidade. A má prescrição de treino pode resultar em lesões 
de origem grave, ou podem fazer com que os alunos fiquem cada vez mais distantes 
do seu objetivo.      Portanto, o objetivo é estudar métodos para o aprimoramento de 
braços de alavancas para que o aluno atinja sua meta de uma maneira mais rápida 
e eficiente. As análises foram feitas durante 6 (seis) semanas nos seguintes 
exercícios: Rosca direta, crucifixo, tríceps coice, reto abdominal, nos quais foram 
maximizados os ângulos vetoriais, braços de alavanca e amplitude de 
movimentos.Foi concluído que maximizando os movimentos de tríceps coice, 
abdominal supra e crucifixo com halteres há maior percentual de hipertrofia do que 
em relação aos movimentos de execução convencionais em apenas 5 (cinco) 
semanas de treino. 
 
Palavras-chave: treinamento resistido, alavancas, maximização de movimento. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to identify the contributions of the use of the levers in resistance 
training exercises in the academies and how to increase the level of micro injuries to 
a greater gain of hypertrophy in sedentary individuals in these training 
sessions.Levers are a type of simple machines used to multiply the force applied on 
an object. Nowadays, some physical education professionals who teach in 
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academies have little knowledge about levers and because of this fact many 
exercises are passed in the wrong way and students do not reach their initial goal of 
hypertrophy with high series and of poor quality. Poor training prescription can result 
in serious injuries, or may cause students to become increasingly distant from their 
goal (which may be hypertrophy) because of a professional who has little knowledge 
and has prescribed a training that does not is in accordance with its purpose. 
Therefore, our goal is to pass the definitions and to study methods for the 
improvement of lever arms so that the student reaches his goal in a faster and 
efficient way. The analyzes were made during 6 (six) weeks in the following 
exercises: Direct thread, crucifix, triceps recoil, abdominal rectum, in which the vector 
angles, lever arms and amplitude of movements were maximized. Therefore, the 
method is to improve the levers so that the student achieves his goal more quickly 
and efficiently.The analyzes were performed during 6 weeks in the exercises of: 
biceps, thorax, triceps, rectus abdominis, in which the vector angles, arm levers and 
range of motion were maximized.It was concluded that, by maximizing the 
movements of the triceps, abdomen and chest, there is a higher percentage of 
hypertrophy than the conventional movements in only 5 (five) weeks of training. 
 
Keywords: resistance training, levers, maximization of motion. 
 

INTRODUÇÃO 
 
Segundo pesquisa encomendada pelo ministério da saúde e realizada pelo instituto 
Visão (2013) o treinamento resistido está entre as 7 atividades físicas mais 
praticadas no Brasil, sendo assim um número cada vez mais expressivo de pessoas 
estão procurando as academias para diversos objetivos: qualidade de vida, estético 
ou recuperação.  
Essa procura também traz muitas dúvidas para o campo da pesquisa: qual o melhor 
método para cada objetivo? Qual velocidade deve-se executar? Como executar? 
Qual o melhor exercício para recrutar mais determinada musculatura? 
Segundo Houglum e Bertoti (2014) força é uma retração ou tração que produz 
deslocamento. As forças possuem duas dimensões: magnitude e direção. Em outras 
palavras, uma força seria empurrar um objeto para frente, para cima ou até mesmo 
para os lados. Existem pelo menos quatro tipos de forças atuantes em nossas vidas, 
(1) a força da gravidade, (2) a força dos músculos, (3) as resistências aplicadas 
externamente e (4) a fricção. 
Treinamento resistido é o treinamento que supera a resistência, normalmente com a 
utilização de cargas, assim provocando estímulos que causam adaptações no 
organismo, que são apresentadas no ganho de força, potência, resistência muscular, 
diminuição da gordura corporal e aumento da massa magra (Universidade de São 
Paulo, 2000). Segundo Bompa (2001) o treinamento aumenta o tamanho e o número 
de miofibrilas, dessa forma o músculo cresce e ganha força de contração muscular. 
De acordo com Weineck (1999) quanto maior o estímulo, maior será a adaptação do 
organismo. O treinamento de força é conhecido de várias maneiras: por exemplo, 
treinamento resistido, treinamento de força, treinamento com pesos, porém, todos 
têm a mesma lógica que consiste em fazer com que o corpo promova ou tente 
promover movimentos. Segundo Fleck e Kraemer (2006) existem vários métodos de 
treinamento resistido para alcançar a hipertrofia muscular como: isométrico, 
pliométrico, entre outros, com programas de treinamentos que podem produzir 
ganhos significativos. 
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No corpo humano, as alavancas acontecem em todo o momento, mesmo sem notar 
o nosso corpo trabalha com ela na nossa vida diária, Hall (2005). Segundo 
Thompson e Floyd (2002), a movimentação do corpo humano deve-se a esse 
sistema. 
A vantagem mecânica de uma alavanca refere-se à proporção entre o comprimento 
do braço de força e o do de resistência. Quanto mais alto for o quociente da 
proporção, maior é a vantagem mecânica. Um aumento no comprimento do braço de 
força ou uma redução no comprimento do braço da resistência resulta em maior 
vantagem mecânica. Lembre-se de que a vantagem mecânica tem relação apenas 
com o comprimento do braço, isto é, o comprimento mais longo do braço facilita a 
tarefa, independentemente da quantidade de força que atue (HOUGLUM, BERTOTI, 
2014). 
Segundo Arruda (2000) quanto maior for o braço de momento (BM) para um 
determinado músculo maior será o torque produzido para a mesma magnitude de 
força. Assim, o presente estudo buscou verificar a influência da otimização das 
alavancas na hipertrofia muscular em indivíduos sedentários. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Não foram achados artigos em que fosse tratado o tema proposto. Os 
conhecimentos de alavancas e de como aumentar o braço de força para causar 
mais microlesões e, consequentemente, aumentar a hipertrofia, não é largamente 
difundida. Dessa forma, tratou-se de um trabalho original, idealizado para colocar em 
prática a teoria dos ângulos de alavancas no treino resistido, para verificar sua real 
influência. 
Iniciou-se o estudo com 4 (quatro) indivíduos, mas por desistências apenas 2 (dois) 
foram analisados até o final do processo. Ambos os indivíduos eram sedentários, do 
sexo masculino, entre 20 e 30 anos de idade, moradores da cidade de São Paulo 
SP. O programa de treino foi executado durante um total de 6 (seis) semanas, a 
partir da avaliação física. Foram utilizados para a avaliação física os métodos de 
Pollock (7 Dobras), altura (em cm), massa (em Kg) e valor de 1-RM para prescrição 
do treino em 80% a 85% de 1-RM. Os treinos foram executados na academia do 
UNIÍTALO três vezes por semana, com fase de recuperação de no mínimo 48 horas. 
Para aplicação do estudo foi respeitado o seguinte cronograma: 1º semana foi feita a 
avaliação física, seguida nas semanas subsequentes pela realização do 
treinamento. Foram criados 2 métodos de treinos, A e B, trabalhados por segmento 
de agonista e sinergista. 
O treino A foi criado com maior amplitude do movimento focando em maximizar 
movimento e aproveitar ao máximo os vetores e seus graus em relação à gravidade, 
enquanto no B foram utilizados os métodos convencionais para os mesmo 
exercícios. Apartir da 2º semana iniciou-se o treinamento resistido, no final da 6º 
semana foi feita uma reavaliação para a obtenção dos resultados. Os treinos foram 
executados com 3 (três) séries de 8 (oito) repetições para cada exercício utilizando 1 
minuto de descanso após cada série. 
Os exercícios maximizados foram: rosca direta, abdominal supra, tríceps coice, 
crucifixo com halteres.  
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
75 

 
  

 
Conforme citado anteriormente foram feitas as primeiras avaliações e após as 5 
(cinco) semanas de treinamento foram realizadas as reavaliações. Coletados os 
dados obtivemos os seguintes resultados: 
Antes     Depois  

Individuo A     Individuo A   

Altura : 1,74 m 
Peso Kg: 
68,5   Altura : 1,74 m 

Peso 
Kg:70,0 

Dobras 
cutaneas  

medidas 
(mm)   

Dobras 
cutaneas  

medidas 
(mm) 

Triceps: 16   Triceps: 15 

Peitoral 10   Peitoral 8 

Subescapular 11   Subescapular 10 

Axilar Média 12   Axilar Média 12 

Supraíliaca 15   Supraíliaca 13 

Abdominal 17   Abdominal 14 

Coxa Média 20   Coxa Média 20 

Circuferencia  
medidas 
(cm)   Circuferencia  

Medidas 
(cm)  

Pescoço 35   Pescoço 35 

Tórax 95   Tórax 97 

Cintura  75   Cintura  75,5 

Abdome 75,5   Abdome 75 

Quadril 94   Quadril 93,5 

Braço relaxado 
D 28   

Braço relaxado 
D. 29 

Braço relaxado 
E. 28   

Braço relaxado 
E. 28,5 

Braço contraído 
D. 32   

Braço contraído 
D. 33 

Braço contraído 
E. 31,5   

Braço contraído 
E. 32 

Antebraço D. 27,5   Antebraço D. 27,5 

Antebraço E. 26,5   Antebraço E. 26,5 

Coxa medial D. 53   Coxa medial D. 53,5 

Coxa medial E. 52   Coxa medial E. 52 

Panturrilha D. 38   Panturrilha D. 38 

Panturrilha E. 37,5   Panturrilha E. 37,5 

Coletas dos dados do individuo A Antes e após o treino A (treino maximizado). 
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Antes     Depois  

Individuo B     Individuo B   

Altura : 1,79 m Peso Kg: 78   Altura : 1,79 m Peso Kg: 79 

Dobras 
cutaneas  

medidas 
(mm)   

Dobras 
cutaneas  

medidas 
(mm) 

Triceps: 10   Triceps: 10 

Peitoral 8   Peitoral 8 

Subescapular 15   Subescapular 15 

Axilar Média 11   Axilar Média 12 

Supraíliaca 17   Supraíliaca 16 

Abdominal 21   Abdominal 21 

Coxa Média 8   Coxa Média 7 

Circuferencia  medidas (cm)   Circuferencia  Medidas (cm)  

Pescoço 37   Pescoço 37 

Tórax 100   Tórax 101 

Cintura  85   Cintura  87 

Abdome 85   Abdome 86 

Quadril 103   Quadril 103,5 

Braço relaxado 
D. 31,5   

Braço relaxado 
D. 31,5 

Braço relaxado 
E. 31,5   

Braço relaxado 
E. 32 

Braço contraído 
D. 36   

Braço contraído 
D. 37 

Braço contraído 
E. 34   

Braço contraído 
E. 35 

Antebraço D. 29   Antebraço D. 29 

Antebraço E. 28   Antebraço E. 28 

Coxa medial D. 56,5   Coxa medial D. 57 

Coxa medial E. 58,5   Coxa medial E. 59 

Panturrilha D. 38   Panturrilha D. 38 

Panturrilha E. 38   Panturrilha E. 38 

D= direito    E= esquerdo 
Coletas dos dados do individuo B Antes e após o treino B (treino convencional). 
 
Analisando os dados acima observamos que há um aumento na circunferência dos 
músculos recrutados nos exercícios maximizados e uma diminuição do tecido 
adiposo em ambos os treinos, porém o individuo que realizou o treino A obteve 
melhores resultados que o indivíduo que realizou o treino B. 
Utilizando o método de avaliação do tecido adiposo POLLOCK 7 (sete) dobras 
cutâneas, obtivemos os seguintes dados: o indivíduo A iniciou o treinamento com a 
estimativa de 13,8% de gordura corporal e com 58 Kg de massa corporal magra. Na 
reavaliação ele obteve os seguintes resultados: estimativa de 12,5% de gordura 
corporal  e 61 Kg de massa corporal magra. 
O individuo B iniciou o treinamento com uma estimativa de porcentual de gordura 
corporal de 12,8% e com e 67 Kg de massa corporal magra. Na reavaliação ele 
obteve os seguintes resultados: estimativa 12,7% de gordura corporal e 68 Kg de 
massa corporal magra.  
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CONCLUSÃO 
 
De acordo com o estudo de caso identificamos que o treino A (treino maximizado) foi 
mais eficiente na obtenção de hipertrofia muscular e degradação do tecido adiposo 
que o treino B (treino convencional) apesar do curto período de 5 (cinco) semanas 
do estudo. 
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Resumo:A Síndrome de Down (SD) é decorrente de um erro genético no 
cromossomo 21 que se apresenta em trissomia, causando alterações que incluem a 
aquisição da marcha sendo a bandagem funcional um dos métodos utilizados para 
correção durante a pisada.O objetivo foi avaliar a pisada em uma criança com 
Síndrome de Down após utilização da bandagem funcional. Trata-se de um estudo 
intervencional e relato de caso realizado com 1 criança do sexo masculino, 6 anos 
com Síndrome de Down. A avaliação da pisada com papel pardo e tinha guache 
antes e após fixação da bandagem funcional elástica nas fossas poplíteas bilateral 
para correção de hiperextensão de joelho verificando as variáveis comprimento do 
passo, largura do passo e ângulo de abdução dos pés. Na comparação de média 
final das variáveis obteve-se uma redução no comprimento do passo de 5,8cm, na 
largura do passo de 5,9 cm e no ângulo de abdução dos pés de 5,9cm. Houve um 
aumento de 5 para 7 passos e melhora da descarga de peso nos pés para região de 
mediopé após aplicação da bandagem funcional elástica. Portanto,o uso da 
bandagem funcional elástica para hiperextensão de joelho é eficaz para a correção 
da pisada na Síndrome de Down.  
 
Palavras-chave: Bandagem Funcional, Marcha, Síndrome de Down. 
 
 
FUNCTIONAL BANDAGE AND ANALYSIS OF FLAT IN CHILD WITH DOWN 
SYNDROME: CASE REPORT 
Abstract:A Síndrome de Down (SD) é decorrente de um erro genético no 
cromossomo 21 que se apresenta em trissomia, causando alterações que incluem a 
aquisição da marcha sendo a bandagem funcional um dos métodos utilizados para 
correção durante a pisada.O objetivo foi avaliar a pisada em uma criança com 
Síndrome de Down após utilização da bandagem funcional. Trata-se de um estudo 
intervencional e relato de caso realizado com 1 criança do sexo masculino, 6 anos 
com Síndrome de Down. A avaliação da pisada com papel pardo e tinha guache 
antes e após fixação da bandagem funcional elástica nas fossas poplíteas bilateral 
para correção de hiperextensão de joelho verificando as variáveis comprimento do 
passo, largura do passo e ângulo de abdução dos pés. Na comparação de média 
final das variáveis obteve-se uma redução no comprimento do passo de 5,8cm, na 
largura do passo de 5,9 cm e no ângulo de abdução dos pés de 5,9cm. Houve um 
aumento de 5 para 7 passos e melhora da descarga de peso nos pés para região de 
mediopé após aplicação da bandagem funcional elástica. Portanto,o uso da 
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bandagem funcional elástica para hiperextensão de joelho é eficaz para a correção 
da pisada na Síndrome de Down. 
 
Key words: Functional Bandage, March, Down Syndrome. 
 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Down (SD) foi reconhecida por John Langdon Down em 1866, sendo 
decorrente de um erro genético causado pela trissomia do cromossomo 21, durante 
a fase de meiose, ocorrendo uma distribuição cromossômica inadequada. Em um 
indivíduo normal sua célula possui 46 cromossomos divididos em 23 pares, já o 
portador da Síndrome de Down, o par de número 21 há um cromossomo a mais, 
resultando em 47 cromossomos (TORQUATO et al., 2013). 
O cromossomo 21 contém cerca de 255 genes e a trissomia da banda 
cromossômica 21q22, referente a 1/3 desse cromossomo, tem sido relacionada às 
características da síndrome (MOREIRA; GUSMÃO, 2000). 
De acordo com os dados epidemiológicos do Brasil, a incidência do número de 
casos é de 1 para cada 600 nascidos vivos (TORQUATO et al., 2013). 
Um dos predispondes que aumenta probabilidade do surgimento dessa síndrome é 
a idade materna, pois as mulheres já nascem com uma quantidade de óvulos, que 
envelhecem junto com elas. Mulheres de 34 anos podem gerar crianças com essa 
trissomia quantificando um nascimento para cada 392 mães com 34 anos, e para 
mães de 40 anos o risco é de 1/80 (SILVA; DESSEN, 2002). 
Essa desordem genética causada por alterações cromossômicas resulta em 
alterações musculoesqueléticas, mentais e atraso no desenvolvimento motor 
(MENEGHETTI et al., 2009; DUPRE; WEIDMAN-EVANS, 2017). 
As características clínicas dessa síndrome são: frouxidão ligamentar generalizada, 
hipotonia fisiológica, instabilidade atlanto axial, hipermobilidade articular, pé pronado 
e evertido, arco plantar desabado, baixa estatura, aumento de peso corporal, retardo 
mental, comprimento reduzido do fêmur e do úmero, fissuras palpebrais, distância 
aumentada entre o primeiro e o segundo dedo dos pés, abdução e rotação externa 
de quadril, hiperextensão de joelhos (FELÍCIO et al., 2008). 
As alterações ocorrem devido distúrbios do sistema nervoso, dificultando a produção 
e o controle de ativações dos músculos apropriados. O aspecto da face e mãos é 
uma alteração variável do desenvolvimento psicomotor. Distúrbios cardíacos 
congênitos ou outros problemas biológicos e ambientais podem causar atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor de algumas crianças, incluindo a aquisição da 
pisada (ARAÚJO; SCARTEZINI; KREBS, 2007). 
Em comparação com crianças com desenvolvimento neuropsicomotor típico as 
crianças com síndrome de Down apresentam um atraso de 12 a 18 meses para 
desenvolver a marcha independente.  As cifras revelam que 80% dos pacientes com 
síndrome de Down apresentam marcha deficitária (JUNG; CHUNG; LEE, 2017).  
A marcha fisiológica se difere em vários padrões espaço-temporais, cinemáticos nas 
articulações do quadril, tornozelo, joelho da marcha de pacientes com hipotonia que 
apresentam hipermobilidades articulares (RIGOLDI et al., 2012). 
Essas crianças apresentam hipotonia devido à escassez de impulsos descendentes 
que demandam o conjunto dos neurônios motores da medula espinhal. A 
excitabilidade dos neurônios motores encontra-se dentro dos limites normais durante 
os primeiros meses de vida, podendo ser devido ao atraso de maturação do 
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cerebelo e das vias corticais e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
(ARAÚJO; SCARTEZINI; KREBS, 2007). 
A pisada envolve a interação dos sistemas neuromuscular e cardiopulmonar. O 
início do ciclo que possibilita elevar o pé́ e dar o passo , é controlada pelo sistema 
nervoso central e baseia-se no controle dos movimentos dos membros por meio dos 
reflexos, sendo eles o reflexo de alongamento envolvido nos extremos do 
movimento articular e o impulso extensor que facilita os músculos extensores da 
extremidade inferior durante o apoio de peso (DUTTON, 2010). 
A locomoção das crianças com síndrome é dificultada devido à abdução e rotação 
externa do quadril, hiperextensão de joelhos e pés pronados. Essas mudanças 
estruturais dificultam o ato de se equilibrar e andar culminando em alteração no 
padrão da pisada (MENEGHETTI et al., 2008). O déficit de equilíbrio é oriundo do 
atraso na maturação cerebelar, tronco cerebral e vias corticais a partir do córtex 
motor o que evidencia padrões atípicos para o controle postural e locomoção 
(ARAÚJO; SCARTEZINI; KREBS, 2007). Há também alterações na frequência, 
comprimento e velocidade da pisada (DEPRÁ et al., 2017). 
Devido a isso ocorre aumento da base de sustentação, oscilação do tronco e 
cabeça, aumento da flexão do quadril, dos joelhos e do tronco, rotação externa de 
quadril e diminuição na dorsiflexão de tornozelo (BORSATTI; ANJOS; RIBAS, 2013). 
A bandagem funcional pode ser utilizada para correção da postura para amenizar as 
alterações durante a pisada sendo utilizada nas clinicas de fisioterapia, por ser um 
método de baixo custo e fácil manuseio (FELICIO et al., 2008).  
Desenvolvida por Kenzo Kase (1973) no Japão, a bandagem funcional trata-se de 
uma fita adesiva acrílica e ativada pelo calor do corpo, feita de fio elástico de 
polímero envolto por fibras de algodão que proporciona a correção da função 
muscular por fortalecer músculos fracos, estímulo cutâneo que facilita ou limita 
movimento, auxílio na redução de edema por direcionar exsudatos em direção a 
ducto linfático e linfonodos, correção do posicionamento articular por amenizar 
espasmos musculares e redução da dor por vias neurais (ARTIOLI; BERTOLINI, 
2014).  
A literatura é escassa em relação à utilização da bandagem funcional em crianças 
com Síndrome de Down. Partindo dessa premissa, este estudo proporcionará mais 
um recurso terapêutico para o treinamento da pisada em crianças com Síndrome de 
Down.  
Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a pisada em uma criança com Síndrome 
de Down após utilização da bandagem funcional. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo primário, intervencional, estudo de caso, transversal e 
descritivo. Foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 
Universitário de Itajubá-FEPI sob parecer nº3.031.170/18, realizado na instituição de 
ensino Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itajubá-MG. Foi 
selecionado 1 criança, sexo masculino, 6 anos, com diagnóstico de Síndrome de 
Down e que apresenta hiperextensão de joelhos. Após a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento pelos pais foi 
realizada a avaliação da pisada em dois momentos em um único dia: avaliação da 
pisada inicial e avaliação da pisada com bandagem funcional na correção da 
hiperextensão de joelho. 
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Para avaliar a pisada foram utilizadas 2 folhas de papel pardo (60 cm de largura por 
2m de comprimento) e foram colocadas paralelamente e fixadas no chão com fita 
crepe. Em uma das extremidades do percurso foi colocada uma cadeira para a 
criança ficar sentada, enquanto a pesquisadora pintava a face plantar de seus pés 
com tinha guache preta da marca Acrilex®. E na outra extremidade foi colocada uma 
bexiga na altura aproximada dos olhos da criança segurada por uma das 
pesquisadoras, para que tivesse o interesse de buscá-la desta forma estimulando a 
atenção da criança para deambular em linha reta em busca da bexiga.  
No segundo momento onde foi realizada a avaliação final foi aplicado álcool 70% na 
região central das fossas poplíteas com algodão Classe A® para assepsia da região 
e em seguida com o paciente em decúbito ventral no tablado com o joelho em 20° 
de flexão sobre um tablado foi fixado no centro da fossa poplítea bilateral, para 
correção da hiperextensão de joelhos, a bandagem funcional elástica em forma de 
―X‖ com a distância entre as extremidades do ―X‖ de 7,5 cm, utilizando a Bandagem 
Funcional Elástica da Marca WL Fita Elástica Si- Sirs® para reavaliação da pisada. 
A criança percorreu 2 folhas de papel pardo realizando as duas avaliações e o único 
intervalo realizado foi de 10 minutos para limpeza dos pés e fixação da bandagem 
funcional elástica para a segunda avaliação ser realizada. 
A avaliação da pisada foi mensurada com uma fita métrica pelas variáveis: 
comprimento do passo (distância existente entre o contato do calcanhar de um pé 
até o contato do outro calcanhar, que deve ser equivalente á metade do valor da 
passada); largura do passo (base de suporte- distância entre a linha média de um pé 
e a de outro) e ângulo de abdução do pé (linha base do calcanhar em relação à linha 
média do pé). 
Para realizar a análise dos dados foi realizada a estatística descritiva, utilizando as 
medidas-resumo de média e desvio-padrão tabuladas as informações e 
representadas através de gráficos no Microsoft Office Excel® versão 2007. 
 

RESULTADOS 

A criança realizou na primeira avaliação um total de 5 passos e após aplicação da 
bandagem funcional elástica realizou 7 passos representados no Gráfico 1.  
 
 
Gráfico 1: Número de passos realizados. 

 

Fonte: autores (2018) 
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Na primeira avaliação apresentou maior descarga de peso durante a pisada em 
região lateral dos pés e após aplicação da bandagem funcional elástica foi 
identificado mudança da descarga de peso para a região de mediopé.  
O resultado da mensuração das variáveis foi demonstrado através da média e 
desvio padrão por meio de gráficos. No comprimento do passo obteve-se média 
antes e depois respectivamente 32,3 cm e 26,5 cm e o desvio padrão de ±7,3 e ±7,6 
sendo identificado melhora no comprimento do passo com redução de 5,8 cm na 
média após a aplicação da bandagem funcional elástica verificado no Gráfico 2. 
 

Gráfico 2: Valores de média e desvio padrão do comprimento do passo. 

 

Fonte: autores  

Na largura do passo foi identificado respectivamente valores antes e depois de 
média de 31,4 cm e 25,5 cm com desvio padrão de ±8,3 e ±7,7 identificando redução 
na largura dos passos com uma diferença significativa de 5,9 cm na média final 
verificados no Gráfico 3. 
 
 
Gráfico 3: Valores de média e desvio padrão da largura do passo. 

 

Fonte: autores 

 
Na mensuração do ângulo de abdução do pé foi obtido os valores respectivamente 
antes e depois de média com 38,9 cm e 33,2 cm e desvio padrão com ±8,3 e ±7,7 
constatando redução no ângulo de abdução do pé após aplicação da bandagem 
funcional elástica com diferença significativa na média de 5,7 cm demonstrados no 
Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Valores de média e desvio padrão do ângulo de abdução dos pés. 

 

Fonte: autores 
 

 

DISCUSSÃO  

Em um estudo de Felício et al. (2008) avaliou-se a posição dos pés durante a 
marcha com e sem uso da bandagem funcional foram analisados 12 indivíduos: 6 
portadores da Síndrome de Down e 6 típicos, com idades de 3 a 5 anos e de 10 a 20 
anos utilizando tinta guache em papel pardo, pelo método de marcação dos pés foi 
avaliado o comprimento e largura do passo, abdução dos pés e ciclo e cadencia da 
marcha. Foi realizada bandagem funcional a fim de corrigir a posição dos pés de 
crianças e jovens com Síndrome de Down. Corroboraram com este estudo pois 
houve também uma diferença no comprimento do passo, na largura do passo e 
abdução dos pés entre as crianças com Síndrome de Down, porém a bandagem 
funcional neste estudo não apresentou grandes efeitos na correção dos pés das 
crianças com a patologia. 
Segundo um estudo realizado por Araújo, Skartezini e Krebs (2007) foi realizado 
avaliação da marcha de acordo com a idade e foram selecionadas 10 crianças 
divididos em 2 grupos (5 portadoras da síndrome de Down e 5 não portadoras) na 
faixa etária de 42 meses a 70 meses (2 a 5 anos) de idade e foi realizada imagem 
da caminhada das crianças utilizando uma filmadora, delimitando-se  com fita crepe, 
a área a ser percorrida, criando-se um corredor de 5 metros de comprimento por 1 
metro de largura e observou-se que a criança portadora da Síndrome de Down inicia 
o andar em uma média de 23 meses (± 4,08). Concluiu-se que das 5 crianças 
avaliadas, portadores da síndrome, somente 1 estava dentro do padrão normal para 
sua idade observando que indivíduos portadores da Síndrome de Down 
apresentaram características como lentidão, seleção de estratégias não usuais e 
atraso na aquisição dos padrões fundamentais de movimento, apresentando como 
característica básica dificuldades para formar e selecionar programas motores.  
Ávila, et al. (2011) em um estudo transversal realizado com 12 indivíduos com 
Síndrome de Down, submeteu à avaliação das variáveis lineares da marcha em 
ambiente terrestre, por meio da impressão das pegadas em uma passarela de papel 
pardo de 15 metros de comprimento e 0,6 de largura. Obteve-se um resultado geral 
dos indivíduos com tamanho do passo de (41,62 ± 8,39), tamanho da passada 
(83,24 ± 16,78), velocidade da marcha (0,60 m/s ± 0,15) e cadência de (89,35 ± 
14,33 passos/minuto) concluindo que indivíduos com Síndrome de Down obtiveram 
déficit na marcha em relação a indivíduos hígidos descritos na literatura, justificado 
pelo autor que pode ser por falta de estímulos o que se relaciona ao nosso estudo 
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pois na primeira avaliação da criança com Síndrome de Down a marcha se 
apresento alterada. 
Em estudo de Molinari e Massuia (2010) foram avaliados 20 indivíduos, subdivididos 
em dois grupos: G1 crianças portadoras de Síndrome de Down consideradas obesas 
e G2 (grupo controle) crianças portadoras de Síndrome de Down consideradas não 
obesas. Para avaliação da postura os indivíduos foram fotografados nas vistas 
anterior, lateral direita, lateral esquerda e posterior; para avaliação da impressão 
plantar, foi realizada uma fotocópia colorida da face plantar de cada indivíduo e 
obteve como resultado que as crianças portadoras de Síndrome de Down 
consideradas obesas apresentaram maiores alterações posturais e do apoio plantar 
quando comparadas com as eutróficas concluindo que o aumento de peso pode 
influenciar no comportamento biomecânico dessas crianças o que não colabora com 
o presente estudo já que a criança não é obesa, porém também apresentou 
alteração no apoio plantar antes e após intervenção. 
Segundo Meneghetti et al. (2008) em um estudo para avaliar o equilíbrio estático de 
crianças e adolescentes com Síndrome de Down pela Biofotogrametria 
Computadorizada para verificar a influência da visão nesta situação participaram 11 
crianças e adolescentes com Síndrome de Down e 14 crianças e adolescentes de 
ambos os sexos, neurologicamente normais que formaram o grupo controle. Foram 
realizadas filmagens com os participantes na posição ortostática com os braços 
posicionados ao lado do corpo e com os pés paralelos sobre uma superfície plana. 
As crianças de ambos os grupos foram filmadas na vista anterior (plano frontal) e na 
vista de perfil direito (plano sagital) nas condições com visão e sem visão. Na 
condição de olhos fechados, foram utilizados óculos de natação totalmente vedados, 
com a finalidade do participante não ter nenhuma informação visual. O instrumento 
utilizado foi a Biofotogrametria Computadorizada, usada como referência angular 
para verificar as oscilações do corpo em equilíbrio estático. Como resultado obteve-
se que as crianças e adolescentes com Síndrome de Down oscilaram mais que as 
do grupo controle e, quando a informação visual foi manuseada, as oscilações 
ânteroposterior e latero-lateral mostraram diferenças significativas no equilíbrio nas 
crianças e adolescentes com essa trissomia quando comparadas com as crianças 
do grupo controle concluindo que as crianças e adolescentes com Down oscilaram 
mais que as crianças do grupo controle com e sem a informação visual nos planos 
ântero-posterior e látero-lateral o que colabora com o presente estudo mesmo que o 
equilíbrio não tenha sido uma variável utilizada e não foi avaliada, a criança 
realizava o apoio plantar em região lateral dos pés e após aplicação da bandagem 
funcional elástica alterou a descarga de peso para região também de mediopé 
melhorando assim seu centro de equilíbrio ao deambular. 
 

CONCLUSÃO 

O uso da bandagem funcional elástica para hiperextensão de joelho é eficaz para 
correção da pisada e suas variáveis lineares (comprimento do passo, largura do 
passo e ângulo de abdução dos pés) de uma criança com Síndrome de Down. 
Foi possível obter também maior número de passos e melhor distribuição de peso 
nos pés após o método utilizado. 
Contudo, sugere-se novas pesquisas com maior número de voluntários e de 
atendimentos para benefícios a longo prazo. 
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RESUMO 

A presente pesquisa busca maior entendimento sobre a doença e a melhor forma de 

aplicar exercícios físicos na vida das pessoas portadoras da DP, analisando quais 

são os tipos de exercícios que mais auxiliam no retardo dos sintomas. A metodologia 

aplicada a este artigo baseia-se em livros e artigos já publicados e a natureza deste 

artigo deve-se pelo fato de alguns lugares em que os membros deste se depararam 

com pessoas que apresentavam essa doença, pois assim tivemos a curiosidade em 

aprender mais sobre e como podemos ajudar essas pessoas que apresentam a DP. 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Exercício-físico, Mobilidade 

 

ABSTRACT 

The presenter search demand understanding about the disease and the best way of 

applying physical exercises in the life of the people with PD, analyzing which are the 

types of exercises that more aid in the delay of the symptoms. The methodology 

plied to this article is based on books and articles already published and the nature of 

this article is due to the fact of some places in which the members of this one came 

across people who had this disease, there for ewe had the curiosity to learn more 

about and how we can help those people who have PD. 

 

Keywords: Parkinson Disease,  Exercise, Mobility 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Parkinson (DP) cada vez mais vem se tornando comum nos dias de 

hoje, atingindo principalmente pessoas acima dos 65 anos. Causa alterações 

motoras como rigidez muscular, tremores, bradicinesia e instabilidade postural, e 

diversos sintomas não motores, tais como demência, depressão, ansiedade, entre 

outros. A DP pode ser crônica, progressiva e não tem cura, nem formas de 

prevenção. 

A prática do exercício físico por pessoas com DP se torna importante e 

indispensável para a maioria dos pacientes, podendo minimizar o agravamento dos 

sintomas clínicos da doença. 

A doença de Parkinson e a ―síndrome de Parkinson‖ compreendem um grupo de 

distúrbio caracterizado por tremor e perturbação do movimento voluntário, da 

postura e do equilibro. A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez por 

James Parkinson, em 1817; sua patologia foi definida cerca de 100 anos depois, e o 

tratamento sofreu uma revolução nos anos 60, com a introdução do fármaco 

levodopa (STOKES, 2000). 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa e progressiva do sistema 

nervoso central (SNC), que se caracteriza por morte neuronal na substância negra, 

com consequente diminuição de dopamina, levando a alterações motoras típicas 

(Agid apud Goulart). É uma doença cuja prevalência aumenta com a idade, 

chegando a 1% em indivíduos acima de 60 anos (Marsden apud Goulart). Com o 

aumento da expectativa de vida, estima-se que por volta de 2020, mais de quarenta 

milhões de pessoas no mundo serão portadoras de DP (Morris apud Goulart).  

Os principais sintomas motores dessa doença são a bradicinesia, tremor em 

repouso e rigidez muscular. Existem também achados clínicos não-motores como: 

disfunção autonômica, distúrbios do sono, fadiga e depressão (Uhrbrandm apud 

Lima).  

Frequentemente, os pacientes com DP são classificados de acordo com o estado 

geral de severidade da doença, sendo usado para isso a Escala de graus de 

Incapacidade de Hoehn e Yahr6. Os pacientes classificados nos estágios I, II e III 

dessa escala apresentam incapacidade leve a moderada, enquanto que aqueles que 

estão nos estágios IV e V apresentam incapacidade mais grave (Cutson apud 

Goulart et al). Além de classificarem a DP em estágios inicial, moderado e grave, 
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sugeriram o tipo de intervenção fisioterapêutica de acordo com tal classificação. 

Segundo estes autores, o estágio inicial é caracterizado por completa 

funcionalidade, podendo o paciente apresentar tremor e rigidez unilateral, sendo o 

tratamento basicamente preventivo. O estágio intermediário ou moderado é 

composto por sintomas bilaterais, incluindo bradicinesia, rigidez, alteração da 

postura e da marcha, devendo o programa de tratamento incluir exercícios 

corretivos. No estágio tardio ou grave, o paciente encontra-se intensamente 

comprometido e dependente nas atividades de vida diária sendo o tratamento nesta 

fase composto, principalmente, por cuidados com a pele, higiene e função pulmonar, 

além do tratamento farmacológico e, algumas vezes, cirúrgico (Hoehn MM, 

YahrMD.apun. Goulart et al) 

A presente pesquisa buscou identificar os benefícios da prática de exercícios físicos 

para portadoras da DP, analisando quais são os tipos de exercícios que mais 

auxiliam na atenuação dos sintomas.  

A metodologia aplicada a este artigo tratou-se de revisão de literatura, baseando-se 

em livros e artigos já publicados, pesquisados nas bases de dados Scielo, LILACS 

entre outros. 

 

A DOENÇA DE PARKINSON 

 

A doença de Parkinson e a ―síndrome de Parkinson‖ compreendem um grupo de 

distúrbio caracterizado por tremor e perturbação do movimento voluntário, da 

postura e do equilíbrio. A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez por 

James Parkinson, em 1817; sua patologia foi definida cerca de 100 anos depois, e o 

tratamento sofreu uma revolução nos anos 60, com a introdução do fármaco 

levodopa (STOKES, 2000,167). 

Frequentemente, os pacientes com DP são classificados de acordo com o estado 

geral de severidade da doença, sendo usado para isso a Escala de graus de 

Incapacidade de Hoehn e Yahr. Os pacientes classificados nos estágios I, II e III 

desta escala apresentam incapacidade leve a moderada, enquanto que aqueles que 

estão nos estágios IV e V apresentam incapacidade mais grave (Cutson apud 

Goulart et al). Segundo estes autores, o estágio inicial é caracterizado por completa 

funcionalidade, podendo o paciente apresentar tremor e rigidez unilateral, sendo o 

tratamento basicamente preventivo. O estágio intermediário ou moderado é 
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composto por sintomas bilaterais, incluindo bradicinesia, rigidez, alteração da 

postura e da marcha, devendo o programa de tratamento incluir exercícios 

corretivos. No estágio tardio ou grave, o paciente encontra-se intensamente 

comprometido e dependente nas atividades de vida diária sendo o tratamento nesta 

fase composto, principalmente, por cuidados com a pele, higiene e função pulmonar, 

além do tratamento farmacológico e, algumas vezes, cirúrgico (Hoehn MM, 

YahrMD.apud. Goulart et al) 

 

EXERCÍCIOS FÍSICOS E DOENÇA DE PARKINSON 

 

Estudos comprovam que a prática de exercícios físicos é uma forma de tratamento 

não medicamentoso, retardando sinais e sintomas e viabilizando diversos benefícios 

aos parkinsonianos, que envolvem a melhora da qualidade motora básica e da força 

(Earhart e Falvo apud Lima et. al. Colaboradores). 

Atividades físicas como esportes, natação e exercícios resistidos podem preservar 

as funções físicas restantes em um alto nível, melhorar as funções motoras, 

inclusive movimentos finos, imobilização do tronco e aumento de distâncias 

percorridas; reduzir os tremores e rigidez; aumentar o número de atividades da vida 

diária e prevenir complicações secundárias à DP causadas por alterações posturais 

ou atrofia muscular (Reuter&Engelhaedt apud Lopes). 

Estudo realizado por alunos do curso de Pós-graduação Latu-Sensu em Fisiologia 

do Exercício e Avaliação-Morfofuncional Universidade Gama Filho, teve como 

objetivo demonstrar que a atividade física é essencial no tratamento da DP. O 

estudo foi realizado em Goiânia, no estado de Goiás, com um senhor de 74 anos, 

diagnosticado com a doença de Parkinson aos 66 anos, com alguns sintomas e 

sinais como má articulação das palavras com som baixo, lentidão do movimento 

(bradicinesia), sem sinais de tremor e nenhum caso familiar anteriormente. 

Para a classificação da doença foi utilizada a Escala de Hoen e Yahr e para avaliar a 

progressão da doença foi utilizada a escala de Schwab e England. Para avaliação 

inicial foram executados pré-testes de forma adaptada (para idosos): Timed ―Up& 

Go‖ Test (Podsiadlo e Richardson,1991), levantar-se da cadeira (Guralnik JM, 

Simonsick EM, Ferrucci L., Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG, Scherr PA, Wallace 

RB,1994), levantar-se da posição de decúbito ventral (Alexandre, Neil B, Ulbrich, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DGuralnik%2520JM%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhilDQ_XlcZJ3s0C1bwKsNQVGn0o3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DSimonsick%2520EM%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgHMpITadeopI7Q9th1GHiyIRYRsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DFerrucci%2520L%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhib0dBfn22tqMci8iwD0wq1TFwO-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DGlynn%2520RJ%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgr5D014onBrsk4zZfv-4cSVEZNZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBerkman%2520LF%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjvD8a2hMhgzRhhYICutEm56AZibw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBlazer%2520DG%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhuDT03qMeTuGsHup1K-i9r8hfguA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DScherr%2520PA%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhi_FxRepBTpJ62-BYjpeScKqSG6iQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DWallace%2520RB%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiYVl6u5ZX5PMgPPpYmCANToGSVuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DWallace%2520RB%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D8126356&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiYVl6u5ZX5PMgPPpYmCANToGSVuw
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Jessica, Raheja, Aarti, Channer, Dwight, 1997), teste de equilíbrio na posição da 

garça. 

Durante um período de aproximadamente 13 semanas, foi desenvolvido um trabalho 

de exercícios físicos com o portador da Doença de Parkinson. Os exercícios 

propostos foram (1) caminhada de 500 metros em pista plana com auxílio, 

mensurando o tempo - na qualidade da marcha enfatizou-se a sequência de 

calcanhar/dedos com pés alinhados; (2) treinamento resistido 2 vezes por semana 

em dias intercalados, duas séries de 8 a 10 repetições - músculos inferiores: 

agachamento com apoio da barra, panturrilha com apoio na barra, sentar e levantar 

da cadeira, elevação da perna apoiando o pé no step; músculos superiores: rosca 

bilateral sentado, tríceps francês deitado, pullover deitado e paravertebrais em 

decúbito ventral; (3) alongamento de toda musculatura trabalhada dando ênfase na 

musculatura cervical, dorsal, lombar e exercícios articulares e respiratórios. 

No final do trabalho foi possível observar resultados significativos no portador da 

Doença de Parkinson, os benefícios foram visíveis. Melhoria do tônus dos músculos 

envolvidos na marcha e equilíbrio, melhorando a passada, ficando mais ampla e 

com a utilização dos membros superiores e alinhamento da postura. Conforme a 

classificação de Hoehn e Yarh (modificada), no início do tratamento encontrava-se 

no estágio 4, só que levantava com auxílio. No pós-teste se encontrava no mesmo 

estágio, mas se levantava sem auxílio. E na escala de atividades diárias de Schwab 

e Ebgland observou-se aumento de 50% para 60%. 

Um estudo realizado pelos docentes da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) avaliou os efeitos de um programa de fortalecimento e condicionamento 

aeróbio no desempenho funcional e na capacidade física de indivíduos com DP. O 

estudo foi realizado, com 17 indivíduos com DP (5 mulheres e 12 homens), com 

idade entre 41 e 77 anos e com tempo médio de evolução da doença variando entre 

1 e 13 anos. Foram submetidos ao programa de exercícios aeróbicos e 

fortalecimento muscular durante 12 semanas. As atividades físicas foram realizadas 

3 vezes por semana com 75 minutos de duração: 15 minutos de alongamento e 

mobilidade de tronco e membros; 20 minutos de exercícios de fortalecimento 

muscular de tronco e membros inferiores (MMII) utilizando caneleiras e bastões; 30 

minutos de exercícios aeróbicos, utilizando stepping e caminhada, com manutenção 

da frequência cardíaca máxima de acordo com a idade; e 10 minutos de 

alongamento e relaxamento muscular. 
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Os exercícios para fortalecimento muscular foram isométricos e isotônicos para os 

principais grupos musculares, sendo eles: tronco (abdominais e paravertebrais) e 

dos MMII (flexores e extensores do quadril e joelho, dorsiflexores e flexores 

plantares do tornozelo). Executadas duas séries de dez repetições para cada grupo 

muscular, com um descanso entre elas.  

Os indivíduos que participaram do programa, foram submetidos a testes antes e 

após. Foi utilizado a escala de Hoehn&Yahr (avaliar a incapacidade), dinamômetro 

manual (avaliar a força muscular), um corredor de 16 metros (avaliar velocidade da 

marcha), lance de escadas com 5 degraus (avaliar a habilidade para subir e descer 

escadas), UPDRS (UnifiedParkinson`s Rating Scale) avaliação clínico-funcional e 

PAH – Perfil de Atividade Humana (avaliar o nível funcional e de atividade física). 

Após a intervenção foi possível observar que o torque de ambos os lados dos 

flexores dorsais foi significativamente maior (f=7.93: p 0.008); aumento da 

velocidade da marcha 1,11 -+ 0,23 m/s / para 1,22 +- 0,17 m/s no período pós 

intervenção (p = 0,028); ganho significativo da habilidade para subir escada (subir: 

p=0,001) e descer p=0,002), no escore da UPDRS total (p=0,007) e no nível de 

atividade física realizada pelos indivíduos (p<0,0001) após o programa de 

treinamento. Esse estudo demonstrou que a prática de exercícios de fortalecimento 

muscular e aeróbios contribuiu na qualidade física e funcional dos indivíduos com 

DP. 

Um estudo realizado pelos discentes dos cursos de ciências e educação física da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), com 10 indivíduos portadores da doença, 

5 homens e 5 mulheres de idades variadas, todos acima de 61 anos. Os portadores 

de DP iniciaram um programa de atividades físicas incluindo musculação, atividades 

lúdicas, ginástica localizada e atividades rítmicas, realizado duas vezes na semana, 

com aproximadamente 2 horas de duração com o intuito de trabalhar equilíbrio, 

coordenação, força e capacidade funcional.  

Essas atividades foram feitas durante 4 meses, após isso, os responsáveis pelo 

projeto lançaram um questionário com o objetivo de observar os resultados positivos 

da atividade física. Os participantes alegaram a diminuição do tremor em repouso, 

melhoras cognitivas, diminuição de dores e aumento de condicionamento físico. Por 

conta da atividade física também houve uma melhora da qualidade de vida, 

deixando os indivíduos motivados e mais felizes no dia a dia.  
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O estudo comprovou que a atividade física promove melhorias notáveis nas pessoas 

com DP, sendo um ponto positivo em relação aos tratamentos com medicamentos 

que utilizam fármacos que muitas vezes apresentam efeitos colaterais para os 

portadores da doença 

          Em um outro estudo realizado pelo laboratório do centro de ciências biológicas 

e da Saúde III da Universidade do Estado do Pará (UEPA), teve como base analisar 

os benefícios do treinamento resistido (TR) sobre os sintomas da depressão em 

alunos com Parkinson. Um homem com 59 anos, diagnosticado com a DP, 

apresentou um quadro de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, baixa visão, tristeza, 

irritabilidade, fadiga, apatia, desânimo, perda do apetite, perda de peso, perda de 

interesse por atividades de lazer, pessimismo, dificuldade em conciliar o sono e 

pensamento suicida. Foi submetido a uma anamnese inicial e, após 20 semanas de 

treinamento resistido, foi submetido a uma nova anamnese. O resultado mostrou 

melhora em todo o seu quadro até no aspecto depressivo, tudo isso sem o uso de 

fármacos, sua esposa que também é sua cuidadora relatou ao grupo de 

pesquisadores que o sono melhorou, ficou um pouco mais otimista. O método 

utilizado neste paciente foi o trabalho resistido que tinha várias sessões que 

duravam cerca de 30 minutos e a primeira semana foi utilizado para que o paciente 

aprendesse os movimentos que iria realizar durante suas sessões de TR. 

A finalidade do estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi 

avaliar a capacidade funcional e a qualidade de vida dos indivíduos com DP nos 

estágios inicial e intermediário da doença. O programa de treino foi realizado com 

um grupo de 20 homens e mulheres portadores da DP, com idade entre 50 e 88 

anos e outro grupo com 20 indivíduos hígidos de ambos os sexos, com idade entre 

50 e 77 anos. Os dois grupos passaram por avaliação de desempenho funcional e 

qualidade de vida. 

Na avaliação de desempenho funcional, para a velocidade da marcha, foi utilizado 

um percurso de 16 metros (ritmo habitual), sendo considerado apenas 12 centrais. 

Foram desconsiderados os dois iniciais de aceleração e os dois finais de 

desaceleração. Na avaliação para subir e descer escada, com 5 degraus de 

aproximadamente 15 cm, em um ritmo habitual e com uso do corrimão caso 

necessário, três medidas foram realizadas no cronômetro digital e a média de tempo 

gasto foi usada para calcular a cadência. Avaliação do nível de atividade física 

realizado através do Perfil de Atividade Humana (PAH), utilizou um questionário com 
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94 questões de atividade graduada de acordo com o equivalente metabólico. A 

avaliação da qualidade de vida foi medida por meio do Perfil de Saúde de 

Notthingham (PSN), indicador simples e direto da percepção do indivíduo em 

relação a sua saúde, emocional e social, um questionário com 38 questões e duas 

alternativas de resposta (sim ou não). 

No final do programa observou-se diferença entre o grupo de parkinsonianos e o 

grupo controle. O PAH demonstrou que a capacidade física é menor no grupo de 

parkinsonianos, a marcha foi mais lenta comparado aos indivíduos hígidos, os 

parkinsonianos foram mais lentos na utilização da escada (mesmo não havendo 

diferença significativa) e conforme análise realizada através do PSN (mesmo não 

havendo diferença significativa) entre os grupos, os parkinsonianos apresentam um 

escore mais alto, demonstrando uma percepção ruim da sua qualidade de vida. 

O objetivo da dissertação de um aluno do Instituto de Biociências do Campus de Rio 

Claro da Universidade Estadual Paulista foi analisar os efeitos de um programa de 

atividades físicas generalizadas e sistematizadas sobre o nível de atividade física, 

para pessoas com Doença de Parkinson com comprometimento motor e funcional. 

Foram analisados 22 idosos com DP, com idade média de 66 anos, moradores do 

município de Rio Claro e região. A avaliação da atividade física ocorreu por meio do 

questionário Baecke, que foi modificado para idosos e capacidade funcional pela 

bateria de teste motores da American Alience for Helth. Os resultados foram 

analisados pelo teste de Shapiro Wilk (Samuel Sanford Shapiro, Martin Wilk, 1965) 

que avalia a normalidade na estatística freqüentista e, sendo a distribuição 

considerada normal, o protocolo de treinamento utilizado foi eficiente para aumentar 

nível de atividade física, melhorar a capacidade funcional e diminuir o 

comprometimento motor. Tais benefícios contrapõem-se aos efeitos deletérios do 

envelhecimento e da DP e, contrariamente, a não participação agrava tais efeitos. 

 

CONCLUSÃO 

A prática do exercício físico por pessoas com DP se torna importante e 

indispensável para a maioria dos pacientes, podendo minimizar o agravamento dos 

sintomas clínicos da doença, aumentando a independência motora e melhorando a 

qualidade de vida dos indivíduos. Dentre os testes propostos nos estudos 

analisados, podemos concluir que entre todos os tipos de exercício testados, o 
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treinamento resistido foi o que mais obteve resultados, melhorando 

significativamente, o controle postura. 

A aplicação dos exercícios demonstrou ganhos na velocidade da marcha, melhora 

da mobilidade, da capacidade física justificando o uso de programas específicos de 

exercícios físicos como estratégia de reabilitação e melhora de vida das pessoas 

com DP. 
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RESUMO 

O boxe não tem origem especifica, porém, o boxe como é praticado hoje em dia, é 
de origem ocidental. O registro da primeira atividade de pugilismo aconteceu no 
Egito, por volta de 3000 a.C. Atualmente, o boxe vem proporcionando inúmeros 
benefícios para os praticantes, sendo assim, o projeto ―Boxe recreativo para adultos 
e idosos‖ desenvolvido na Casa de Cultura e Educação São Luís, localizada na zona 
sul de São Paulo, SP, ofereceu aulas de boxe para 29 pessoas entre elas adultos e 
idosos, com a média de idade de ± 60,8 anos, sendo eles 9 homens e 20 mulheres. 
Foram aplicadas aulas duas vezes na semana, durante três meses, totalizando 30 
aulas. Os métodos de avaliação utilizados consistiram em aplicação do teste de 
Cooper 12 minutos adaptado, medidas de IMC e RCQ, e por fim avaliação com base 
na pesquisa com relação à percepção de dores e aspectos psicossociais. O objetivo 
do presente estudo foi avaliar os benefícios da prática do boxe recreativo entre 
adultos e idosos. Conclui-se que apesar dos resultados obtidos não terem 
apresentado diferenças signicativas,  os adultos e idosos praticantes obtiveram 
melhoras nos aspectos avaliados, o boxe recreativo pode ser utilizado como 
instrumento de socialização, melhorando aspectos psicossociais, como fadiga 
muscular, insônia, indisposição, convívio social, depressão e percepção da 
felicidade, amenizando também os sintomas de doenças cardiovasculares.  

Palavras-chave: Boxe, Idosos, Exercícios Físicos 
 
ABSTRACT 
Boxing has no specific origin, however, boxing as it is practiced today, is of Western 
origin. The record of the first pugilism activity took place in Egypt around 3000 BC. 
Boxing has been providing innumerable benefits for practitioners, and the 
"Recreational box for adults and seniors" project has been developed at the Casa de 
Cultura e Educação São Luís, located in the southern area of São Paulo, SP, offered 
boxing classes for 29 people, including adults and the elderly, with a mean age of ± 
60.8 years, being 9 men and 20 women. Lessons were applied twice a week for 
three months, totaling 30 classes. The evaluation methods used consisted of the 
application of the adapted 12-minute Cooper test, BMI and WHR measures, and 
finally, a research-based assessment of the perception of pain and psychosocial 
aspects. The aim of the present study was to evaluate the benefits of recreational 
boxing practice among adults and the elderly. It is concluded that although the results 
obtained did not present significant differences, the adults and practicing elders 
obtained improvements in the evaluated aspects, recreational boxing can be used as 

                                                 
 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
98 

 
  

a socialization tool, improving psychosocial aspects such as muscular fatigue, 
insomnia, depression and the perception of happiness, also softening the symptoms 
of cardiovascular diseases.  
Keywords: Boxing, Elderly, Physical Exercises 
 
INTRODUÇÃO 
 
O boxe ou pugilismo é um esporte de combate, olímpico e profissional, no qual os 
atletas denominados lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa, quanto 
para o ataque. A palavra deriva do inglês to box, que significa bater (VIEIRA; 
FREITAS, 2007).  
O registro da primeira atividade de pugilismo aconteceu no Egito, por volta de 3000 
a.C. Os lutadores estavam nus e o evento fez parte das festividades do rei. A partir 
de então, o Boxe evoluiu ao longo dos anos até que, em 688 a.C., tornou-se uma 
modalidade olímpica a partir da edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade que 
ocorrera em Olímpia, na Grécia (CBBOXE, 2016). 
Com a prática constante de exercícios físicos, surgem motivações, ocasionando 
estímulos para manter-se ativo. Diante dos inúmeros benefícios que a prática da 
atividade física proporciona, destaca-se a proteção da capacidade funcional em 
todas as idades, principalmente na terceira idade. Comprovadamente, quanto mais 
atividade física o indivíduo pratica, menor serão suas limitações, proporcionando 
assim qualidade de vida, auto realização e independência (BERBERT; JORGETI, 
2013). 
A prática de atividades de lutas pode trazer inúmeros benefícios ao usuário, 
destacando-se o desenvolvimento motor, o cognitivo e o afetivo-social. No aspecto 
motor, observamos o desenvolvimento da lateralidade, a manutenção do tônus 
muscular, a melhora do equilíbrio e da coordenação global, o aprimoramento da 
ideia de tempo e espaço, bem como da noção de corpo. No aspecto cognitivo, as 
lutas favorecem a percepção, o raciocínio, a formulação de estratégias e a atenção. 
No que se refere ao aspecto afetivo e social, pode-se observar em alunos alguns 
aspectos importantes, como a reação a determinadas atitudes, a postura social, a 
socialização, a perseverança, o respeito e a determinação (FERREIRA, 2006). 
Assim, o objetivo central do estudo foi avaliar os benefícios da prática do boxe 
recreativo entre adultos e idosos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
  
 O projeto foi aplicado para vinte e nove (29) adultos (9) e idosos (20) 
moradores do bairro Parque Otero, sendo nove homens e vinte mulheres, todos 
sedentários, com objetivo de analisar os benefícios da prática do boxe recreativo. 
 O local escolhido para aplicação do projeto foi a Casa de Cultura e Educação 
São Luís, pela concentração do público alvo para a pesquisa e a facilidade de 
acesso ao público.   
 A primeira fase consistiu na apresentação do projeto para a coordenação da 
instituição, divulgação do projeto, recrutamento do público alvo, avaliação primária e 
início das aulas. A avaliação primária consistiu nas medidas antropométricas dos 
participantes, teste de Cooper adaptado de 12 minutos, IMC, RCQ e questionário 
sobre a percepção de dores. 
 Para o inicio da pesquisa, foram executadas duas semanas com aulas de 
adaptações e ensinamento da técnica da modalidade, com intuito de aprimorar a 
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flexibilidade, força, coordenação, equilíbrio, velocidade, elevação do nível de 
resistência, tendo em vista a redução das restrições do rendimento dessas pessoas 
para realização de atividades cotidianas.  
 No início de cada aula, introduziu-se o alongamento e em seguida, o 
aquecimento geral e específico com a duração 10 minutos, preparando o corpo para 
as atividades. Durante a parte principal foram estipulados exercícios específicos da 
prática do boxe, ensinando a técnica para melhorar a condição física e psicológica 
dos praticantes, tais como a base do boxe, posicionamento de membros superiores 
e inferiores, orientação espacial, dinâmicas em duplas incentivando a socialização, 
movimentos específicos do boxe ensinados de formas lúdicas, como ―toque no 
ombro‖ e ―tourada‖, exercícios que desenvolvem a lateralidade, a propriocepção, 
velocidade e coordenação motora. A parte final consistiu em volta à calma, 
abdominais, exercícios de isometria, e alongamentos. 
 A sequência das aulas foi elaborada da seguinte forma: Iniciou-se com 
movimentos básicos e simples e conforme observado o aprendizado dos alunos 
foram introduzidos os movimentos mais complexos, primeiro a base e 
posicionamento, em seguida a guarda e movimentação, passos planos e giros, 
enfim os golpes e as esquivas.   
 O teste de Cooper adaptado 12 minutos, foi realizado em uma quadra 
poliesportiva onde os alunos percorreram a maior distância possível durante 12 
minutos, evitando dar piques, podendo o avaliado variar entre correr e andar durante 
o teste. A distância percorrida em metros foi inserida no sistema de avaliação Body 
Move para calcular o VO2 máx. predito do avaliado.  
 O peso e a altura foram parâmetros para calcular o Índice de Massa Corporal 
(IMC), enquanto as medidas de perímetros, para avaliar relação cintura-quadril e 
verificar o risco que os indivíduos têm de desenvolver doenças cardiovasculares.  
 A ficha de avaliação e pesquisa consistiu em questionar os participantes 
quanto à percepção de dores, musculares e articulares antes e depois da prática, e 
comparar a sua percepção atual quanto à fadiga muscular, insônia, indisposição, e 
também aspectos psicossociais com referência ao convívio social, depressão e 
felicidade, mensurados em uma escala cujos valores estão listados na tabela abaixo: 
 
Quadro 1 – Escala de referência 

1 – Não sinto 

2 – Raramente 

3 – Às vezes 

4 - Frequentemente 

5 - Sempre 

Fonte: BERBERT; JORGETI (2013) 
 As aulas ocorreram duas vezes por semana no período de maio a agosto de 
2018, totalizando 30 aulas. 
Estratégias  
Escolinha Educativa no espelho: exercício básico de educação corporal, membros 
superiores e inferiores, tendo a importante função de desenvolver nos alunos a 
coordenação motora, possibilitando a aplicação com exatidão de golpes básicos do 
boxe. 
Sombra no espelho: exercício que visa corrigir a postura corporal do aluno, na 
aplicação de golpes, ataque e defesa diante do espelho, desenvolvendo o reflexo 
dos alunos. 
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Escolinha Educativa com manopla: exercício que tem função desenvolver nos 
alunos a coordenação de membros superiores e inferiores em sincronismo com sua 
capacidade respiratória, onde o instrutor utiliza-se de um par de manoplas nas 
mãos, corrigindo nos alunos a eficácia dos golpes, como posicionamento correto das 
mãos, giro do punho, entre outros. 
Posicionamento: exercício que tem como objetivo desenvolver o posicionamento 
correto, possibilitando encontrar a distância correta em relação ao adversário, 
mediante ataque e contra-ataque.  
Sombra a dois sem contato: desenvolve no aluno o primeiro ―contato‖ com um 
―adversário‖, no ataque e no contra ataque, simulando um combate, porém sem a 
necessidade de confronto entre os atletas, estimulando a utilização de golpes 
específicos, sempre com a supervisão dos instrutores. 
Sombra livre: estimula os alunos à aplicação de golpes, ataque e defesa, mediante 
um adversário imaginário, trabalhando a flexibilidade, reflexo e coordenação motora 
dos alunos. 
Abdominais: exercícios abdominais para reto abdominal, oblíquos internos e 
externos do abdome. 
 
RESULTADOS 
 
 Para avaliação do impacto do programa de boxe recreativo sobre o risco 
cardíaco, massa corporal total e a capacidade aeróbia, os dados obtidos foram 
submetidos à análise estatística por meio da aplicação do teste t de Student 
pareado, considerando-se significativos os valores de p<0,05 e utilizando-se o 
software GraphPad Prism 8.0. 
 A avaliação do risco cardíaco foi realizada pela medida da relação entre 
cintura e quadril (RCQ), conforme observado na figura 1A. Já para a massa corporal, 
a medida escolhida foi o índice de massa corporal (IMC), cujos resultados podem 
ser vistos na figura 1B. Em relação à capacidade aeróbia (figura 1C), os resultados 
foram obtidos a partir da predição do VO2 máx realizada pela interpretação do Teste 
de Cooper adaptado (12 minutos). Em todas as análises as diferenças encontradas 
não foram significativas. 
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Figura 1. Influência da prática de boxe recreativo em adultos e idosos 
sedentários. Antes e após o programa de treinamento os voluntários foram 
avaliados quanto ao risco cardíaco (A), ao IMC (B) e à capacidade aeróbia (C). 
Teste t de Student aplicado, considerando-se significativos valores de p<0,05. 
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 Embora as diferenças não tenham sido significativas, o treinamento de boxe 
recreativo foi eficiente para a redução do risco cardíaco (Tabela 1) e para aumento 
da capacidade aeróbia (Tabela 2). Em relação à relação cintura-quadril, os valores 

médios variaram de 0,82  0,08 para 0,81  0,06, enquanto para o VO2 máx. a 

variação foi de 18,13  6,8 mL/Kg.min para 21,30  6,4 mL/Kg.min, o que representa 
uma melhora funcional importante. 
 
 
 
 
Tabela 1. Distribuição quanto ao risco cardíaco antes e após o programa de 
treinamento de boxe recreativo 

  Antes Depois 

 

n % n % 

Baixo 15 51,7 16 55,2 

Moderado 5 17,2 10 34,5 

Alto 9 31,0 3 10,3 

TOTAL 29 100 29 100 

 
 
Tabela 2. Distribuição quanto à capacidade aeróbia antes e após o programa de 
treinamento de boxe recreativo 

  Antes Depois 

 

n % n % 

Muito fraca 16 55,2 7 24,1 

Fraca 5 17,2 12 41,4 

Média 5 17,2 6 20,7 

Boa 2 6,9 3 10,3 

Excelente 1 3,4 1 3,4 

TOTAL 29 100 29 100 

 
 A avaliação também abordou aspectos psicossociais, questionando os 
voluntários quanto à presença de fadiga, insônia, indisposição, quanto à vontade de 
conviver em sociedade e quanto à presença dos sentimentos de depressão e 
felicidade. De maneira geral, como mostra a figura 2, o treinamento de boxe teve 
impacto positivo também sobre esses aspectos. 
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Figura 1. Influência da prática de boxe recreativo sobre aspectos psicossociais em 
adultos e idosos sedentários.  
 
 
DISCUSSÃO 
 
 O boxe como prática esportiva, é uma das atividades que mais traz benefícios 
físicos, psicológicos e ajuda na socialização do praticante. Com relação às 
vantagens físicas, o boxe aprimora a força muscular, a resistência 
cardiorrespiratória, bem como resistência muscular e flexibilidade (MEDEIROS, 
2011). 
 Fora os benefícios físicos que o boxe traz para os praticantes, como 
habilidade e tempo de reação, o esporte também estimula a saúde psicológica, já 
que eles podem descarregar as energias nos aparelhos (BORROMELO, 2017). 
 Os principais fatores que promovem a autoestima são a Saúde física, 
automaticamente favorecendo a independência. A saúde psicológica, que permite o 
indivíduo reagir com mecanismo de enfrentamento e defesa, o convívio social e não 
isolamento e segurança econômica para suprir suas necessidades básicas, com a 
falta desses fatores há uma boa probabilidade de depressão (BERBET; JORGETI, 
2013). 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados aqui apresentados permitem concluir que a prática de boxe recreativo 
teve impacto positivo sobre a redução do risco cardíaco e o ganho de capacidade 
aeróbia. Ainda, benefícios psicossociais também foram alcançados com o 
treinamento proposto. 
 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
103 

 
  

REFERÊNCIAS 
 
BERBET, G; JORGETI, K. Atividade física para terceira idade: Fundamentos e 
resultados. São Paulo: Scortecci Editora, 2013. 
 
BORROMELO, V. Idosos adotam crossfit e boxe, Rio de Janeiro, jun.2017. 
Disponível em <http://www.metodista.br/rronline/noticias/esportes/2017/idosos-
adotam-crossfit-e-boxe> Acesso em 2 de novembro de 2018. 
 
FERREIRA, H. As lutas na Educação Física Escolar. Revista de Educação Física, 
Nº 135, p 36-44, 2006 
História do Boxe Olímpico. Disponível em <http://cbboxe.org.br/historia/>  Acesso em 
2 de novembro de 2018. 
 
MARTINS, M. O. Estudo dos fatores determinantes da prática de atividade 
física de professores universitários. 2000. Dissertação (Mestrado)– Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000. 
 
QUEIROZ, J. No mundo do boxe, 2. ed. São Paulo: Do Autor, 1989. 

http://www.metodista.br/rronline/noticias/esportes/2017/idosos-adotam-crossfit-e-boxe
http://www.metodista.br/rronline/noticias/esportes/2017/idosos-adotam-crossfit-e-boxe
http://cbboxe.org.br/historia/


Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
104 

 
  

CROSSFIT COMO O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIA 
SILVA.M.N.C.1 
GURTHER.G.N.1 
ZUNTINI.C.1 
UNIVERSIDADE ITALO BRASILEIRO – UNIVERSIDADE DO BRASIL – SAO PAULO 
NGURTHER@GMAIL.COM  

 

RESUMO  

Introducao: O Crossfit e um método de treinamento que relaciona movimentos 

funcionais e esportivos realizados em alta intensidade. Esse tipo de treinamento 

utiliza exercícios de levantamento olímpico (LPO) como snatch e clean, além de 

movimentos ginásticos como argolas e barras. Objetivo: Destacar os benefícios do 

CrossFit no ganho de potencia muscular. Metodologia: Trata-se de uma revisão de 

literatura realizada entre os meses de marco a novembro de 2018. Foram 

realizados, buscas nas bases de dados Google Acadêmico  e Scielo e na biblioteca 

Dante Alighieri. Resultados e Discussoes: O programa CrossFit da bastante 

ênfase ao levantamento de peso olímpico, isto pela observação da capacidade única 

deste esporte em desenvolver a potencia explosiva do atleta. Conclusão: Através 

da analise literária, foi observado que o CrossFit pode ser utilizado como preparação 

física em diferentes modalidades esportivas, devido as suas características de 

treinos.  

 

ABSTRACT  

Introduction: The CrossFit is a training method that relates functional and sports 

movements performed in high intensity. This type of training uses Olympic lifting 

exercises (LPO) such as snatch and clean, as well as gymnastic movements such as 

hoops and bars. Objective: To emphasize the benefits of CrossFit in gaining 

muscular power. Methodology: This is a review of the literature performed, searches 

in the Google Academico and Scielo data bases and in the Dante Alighieri library. 

Results and Discusions: The CrossFit program places a great deal of emphasis on 

the Olympic Weigh tlifting by observing the unique ability of this sport to develop the 

athlete’s explosive power. Conclusion: Through the literary analysis, it was 

observed that CrossFit can be used as physical preparation in different sports 

modalities, devi training characteristics.   

mailto:NGURTHER@GMAIL.COM
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo (Tibana; 2015), o CrossFit e um método de treinamento novo caracterizado 

pela realização de exercícios funcionais e esportivos, constantemente variados  que 

podem ser executados em alta intensidade. Este tipo de treinamento utiliza 

exercícios do levantamento olímpico (LPO) como snatch e clean, exercícios básicos 

como os agachamentos, levantamento terra e supino, exercícios aeróbios como 

remos, corrida e bicicleta, e movimentos ginásticos como parada de mao, paralelas, 

argolas e barras.  

 

Segundo (Glassman; (2002), o método CrossFit é realizado para estabelecer uma 

hierarquia de esforço e preocupação que se desenvolve  a dieta que forma a 

fundação molecular para o condicionamento físico e para a saúde, condicionamento 

metabólico que desenvolve a capacidade em cada uma das três vias metabolicas 

(via aeróbica, acido lático e fosfocretina, ginastica que estabelece a capacidade 

funcional para o controle do corpo e aplitude do movimento, levantamento de peso 

com o arremeso desenvolvendo a capacidade do objetivo e gerar potência.  

Segundo (Hori; 2005), além disso, os movimentos de LPO se tornaram populares na 

preparação desportiva, devido ao fato de sua similaridade entre a tripla extensão 

(joelho, tornozelo e quadril) durante os movimentos de levantamento com os  

movimentos atléticos de outros esportes.  

Segundo (Teo; 2016), consequentemente, altas taxas de forcas e potencia mecânica 

sao geradas, propiciando aumento (crônico) na taxa de produção de forca .  

 

Treinamento Balistico 

 

Os exercícios balísticos incluem salto com agachamento (assumindo uma posição 

agachada ou semi agachada para então saltar), exercícios com ciclo alongamento-

encurtamento, como arremesso da medicine ball e pliometria e os levantamentos de 

peso olímpico. Segundo (Fleck; (2017), refere-se a exercícios em que uma taxa alta 

de produção de força é necessária e em que a massa esteja sendo acelerada, tal 

como a massa corporal ou um peso externo pode ser projetada no ar. Nesse 
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treinamento o atleta pode lançar os pesos ou saltar com os pesos, adicionando 

resistência ao movimento, e podendo manter a aceleração até o final da amplitude.  

 

Levantamento de Peso Olímpico 

 

O esporte que mais está relacionado com a potência, força e exercício balístico, e 

que é uma das bases do CrossFit, é o Levantamento de Peso, onde, segundo 

(Everett; (2015), o levantamento de peso olímpico (LPO), é uma atividade praticada 

a mais de um século, corresponde a modalidade esportiva onde seus praticantes 

têm por objetivo retirar do chão a maior quantidade de carga e elevar sobre a 

cabeça em dois movimentos possíveis, o  arranque e o arremesso. No arranque o 

atleta deve levantar a barra do solo até acima da cabeça em um movimento único 

em espaço de tempo determidado, já no arremesso o atleta ergue a barra do solo 

aos ombros caracterizando o primeiro tempo do movimento e em seguida dos 

ombros até acima da cabeça caracterizando segundo tempo. O LPO tem importante 

papel no desenvolvimento atlético de praticantes de diversas modalidades 

esportivas e deve ser introduzido com segurança nos programas de treinamento. 

Visando a melhoria atlética para esportes específicos destaca-se o LPO como 

beneficiador em três elementos, a melhoria da potência de extensão e da taxa de 

produção de força dos quadris e joelhos, a melhoria da habilidade de absorver força 

e desaceleração da mesma, e a  melhoria da capacidade proprioceptiva de 

movimento. 

Segundo (Perseguin; (2016), como portfólio de movimentos básicos do LPO estão 

os ―Arrancos‖, também chamados de Snatch’s, e suas dissidências como o arranco 

alto suspenso (Hang Power Snatch); o arranco suspenso (HangSnatch); o arranco 

do bloco (BlockHangSnatch); o agachamento de arranco (Overhead Squat); o 

arranco da posição final da puxada (High HangSnatch); o suspenso abaixo do joelho 

(HangSnatchBelowKnees) e o arranco Alto (Power Snatch). Posteriormente 

aos Snatch’s, têm-se, também, os ―Arremessos‖, ou os chamados Clean andJerk’s, 

sendo que os mesmos consistem em uma forma de se levantar a barra em dois 

tempos, sendo que no primeiro (o Clean), perfaz o percurso desde o tablado até a 

altura do peito, e o segundo tempo (o Jerk), vai desde a posição final 
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do Clean (peito) até a extensão final e completa dos cotovelos sobre a cabeça, com 

a força sendo empreendida nos tornozelos, joelhos e quadris (Push Press), 

finalizando-se na força dos músculos atuantes nos cotovelos e ombros (Shoulder 

Press); apresentando variações como a Tesoura pela Frente com espaçamento 

anteroposterior das pernas (Split Jerk); o espaçamento látero-lateral (Power 

Jerk/PushJerk) e o espaçamento látero-lateral com agachamento completo pela 

frente (SquatJerk), sendo que no Split, no Power, no Push e no SquatJerk, o atleta 

deve-se deslocar-se para debaixo da barra, para que seja possível erguê-la sobre a 

cabeça até a posição final do movimento. Em termos cinesiológicos, o movimento é 

classificado como poliarticular, por abranger tornozelos, quadris, joelhos, ombros e 

em algumas variações o cotovelo, tendo como motor primário o quadríceps, que 

estende os joelhos no plano sagital de movimento, amparado secundariamente pelo 

glúteo máximo que estende os quadris, e que tem como musculaturas auxiliares os 

eretores da coluna que estabilizam o tronco viabilizando o movimento, e os 

músculos de membros superiores, tais como o trapézio, o deltóide em sua porção 

clavicular, o peitoral maior em seus feixes superiores, o córaco braquial e em 

algumas variações o tríceps braquial. Em termos biomecânicos, o movimento que é 

do tipo balístico, é composto por seis fases diferentes, a exemplo da posição: 

1. A posição inicial ou a pegada;  

2. A primeira puxada;  

3. A transição;  

4. A segunda puxada;  

5. O deslize;   

6. A fixação; e constitui-se de uma cadeia cinética do tipo fechada, no que diz 

respeito ao abalo de membros inferiores, com um sistema de alavancas em sua 

maioria do tipo interfixa (Braço de Força – Eixo – Braço de Resistência); e a cadeia 

cinética do tipo aberta, quando relacionado ao movimento dos membros superiores, 

com um sistema de alavancas do tipo interpotente, (Eixo - Braço de Força - Braço de 

Resistência). 
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Treinamento Pliometrico 

 

Segundo (Perseguin; (2016), o termo treinamento pliométrico busca descrever 

exercícios que têm como objetivos utilizar e valorizar o ciclo alongamento-

encurtamento (CAE), em que ocorre a união da função muscular em conjunto da 

absorção do impacto e a liberação de parte da energia oriunda desse 

impacto. Segundo Farley (1997), durante a parte de estiramento (fase excêntrica), 

há uma produção de trabalho negativo, no qual tem parte da sua energia mecânica 

absorvida e armazenada sob forma de energia potencial elástica nos elementos 

elásticos em série. No momento em que ocorre a passagem da fase de estiramento 

para a fase de encurtamento (excêntrica para concêntrica), os músculos podem 

utilizar parte dessa energia rapidamente e com isso aumentando sua produção de 

força subseqüente, com menor gasto metabólico e maior eficiência muscular (KUBO, 

1999), visando maximizar a produção de força ou melhorar a performance esportiva.  

Segundo (Perseguin, (2016), esse método de treinamento físico é utilizado 

especialmente para o desenvolvimento da força explosiva em diversas modalidades 

esportivas que envolvem os membros inferiores. Esse treinamento, de forma geral, é 

executado com exercícios de saltos com peso corporal e lançamentos de medicine 

balls. 

 

OBJETIVO 

 

Destacar os beneficios do treinamento de CrossFit no ganho de potência muscular 

para  a prática esportiva.  

 

METODOLOGIA 

 

Tratar-se de uma revisão de literatura realizada entre os meses de março a 

novembro de 2018. Foram realizadas buscas nas bases de dados Google 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
109 

 
  

Acadêmico, Scielo e biblioteca Dante Alighieri, sem restrições quantop ao ano de 

publicação. Para a busca, os descritores utilizados foram ''CrossFit', ''potência 

muscular'' e ''levantamento de peso'', de forma combinada ou isoladamente, nos 

idiomas Português e Inglês.  

 

CROSSFIT 

 

Segundo (Glassman; (2002), o CrossFit é um programa de força (strength) do centro 

do corpo (core) e de condicionamento. O programa foi concebido para dar ensejo à 

mais ampla resposta adaptativa possível. CrossFit não é um programa de 

condicionamento físico especializado, e, sim, uma tentativa intencional de otimizar a 

competência física em cada um dos dez domínios de condicionamento físico 

reconhecidos, que são, resistência cardiovascular e respiratória, resistência 

muscular, força (strength), flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, 

agilidade, equilíbrio e precisão.Além do condicionamento físico abrangente ou total 

buscado pelo programa CrossFit, ele é diferenciado, ou mesmo exclusivo, no seu 

enfoque em maximizar a resposta neuroendócrina, desenvolver potência, realizar 

um treinamento cruzado com diversas modalidades de treinamento, treinamento 

constante e prática com movimentos funcionais, além do desenvolvimento de 

estratégias de dieta bem-sucedidas. 

Segundo (Murphy; (2012), quanto à sua implantação, o CrossFit é, simplesmente, 

um esporte, o ―esporte do condicionamento físico‖. Sendo que controlar a 

camaradagem, o espírito de competição e a diversão natural dos esportes ou jogos 

dá origem a uma intensidade que não pode ser igualada por outros meios.Ao utilizar 

quadros brancos como painéis de resultados, mantendo registros e resultados 

exatos, cronometrados e definidos, com precisão as regras e os padrões de 

desempenho, o programa CrossFit não apenas motiva um rendimento inédito como 

da origem tanto a métricas relativas como absolutas em todos os treinos. 

Segundo (Glassman; (2002), a prescrição do CrossFit é o ―movimento funcional 

constantemente variado e de alta intensidade‖. Os movimentos funcionais são 

padrões de recrutamento motor universais; sendo realizados em uma onda de 

contração desde o centro até a extremidade, além de serem movimentos 
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compostos, ou seja, abrangem múltiplas articulações. Eles são movimentos 

locomotores naturais, eficazes e eficientes do organismo e de objetos externos. 

Entretanto, nenhum aspecto dos movimentos funcionais é tão importante quanto a 

sua capacidade de mover cargas pesadas por longas distâncias e fazê-lo 

rapidamente. Coletivamente, estes três atributos (carga, distância e velocidade) 

qualificam distintivamente os movimentos funcionais para a geração de uma alta 

potência. A intensidade é definida exatamente como potência, além de ser a variável 

independente mais frequentemente associada à maximização da adaptação 

favorável ao exercício. Ao reconhecer que a amplitude e a profundidade do estímulo 

de um programa determinarão a amplitude e a profundidade da adaptação geradas 

por elas, a prescrição de funcionalidade e intensidade do Crossfit passam por 

variações constantes. 

 

Potência Muscular 

 

Uma das principais características que encontramos na modalidade é a potência 

muscular, onde, segundo (Kenney; (2013), a potência definidada como a velocidade 

de realização de um trabalho. por tanto, é o produto da força pela velocidade. A 

potência muscular máxima, geralmente denominada apenas potência, é o aspecto 

explosivo da força - o produto da força pela velocidade do movimento.  

Segundo (fleck; (2017), sendo assim, quando desenvolvida, essa capacidade pode 

auxiliar tanto em atividades cotidianas (p. ex subir degraus, saltar) quanto em tarefas 

esportivas (p. ex. arremessar uma bola, correr, empurrar). Dentro da rotina de treino 

no Crossfit encontram-se exemplos, como: saltar em caixotes, arremessar bolas, 

levantar pesos, tiros de corrida, remar, pedalar, subir em cordas. 

Ao se pensar em potência, automaticamente relacionar-se com a força absoluta, que 

segundo (KENNEY; 2013), seja um componente importante do desempenho, a 

potência é essencial para a maioria das atividades de competição. Deve-se ter em 

mente que a potência tem dois componentes: força e velocidade. Velocidade é uma 

qualidade mais inata, que pouco muda com o treinamento. Assim, aumento na 

potência resulta em melhoras no ganho de força por meio de programas tradicionais 
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de treinamento de força. Entretanto exercícios de alta potência, como exercícios 

com saltos verticais tem demonstrado aumentar a potência em movimentos 

específicos. 

 

DISCUSSÃO 

 

Segundo (Glassman; (2002), CrossFit é um programa de força e condicionamento 

que busca desenvolver simultaneamente 10 domínios do condicionamento físico. No 

entanto, a ―potência‖ é a chave incontestável do desempenho no CrossFit. A 

potência é um dos quatro temas definidores do programa e o desenvolvimento dela 

é um aspecto constante do treino diário do CrossFit. 

Segundo (Kenney, (2013), foi reportado ganhos semelhantes de força, hipertrofia 

muscular e ativação neural em um grupo de voluntários sem treinamento prévio que 

foi submetido simultaneamente a treinamentos de alta intensidade para aquisição de 

força e de resistência no cicloergometro, em comparação com um grupo que passou 

apenas por treinamento de alta intensidade para aquisição de força. 

Segundo (Glassman; (2002), o programa CrossFit da bastante ênfase ao 

levantamento de peso olímpico, isto pela observação da capacidade única deste 

esporte em desenvolver a potência explosiva do atleta, seu controle sobre objetos 

externos e a maestria de padrões de recrutamento motor essenciais. 

Segundo (Correa; (2017), com o LPO, altas taxas de força e potência mecânica são 

geradas, propiciando aumento (crônico) na taxa de produção de força e na força 

muscular. De fato, diversos estudos demonstraram efeito positivo do treinamento de 

LPO no salto vertical, no Sprint e na capacidade de mudança de direção. 

Segundo (Dantas; (2014), a biomecânica, ciência que estuda o aparelho locomotor e 

os movimentos humanos indica que para os esportes baseados em terra (aplicação 

de força no solo), os atletas devem utilizar exercícios de cadeia cinética fechada que 

treine fundamentalmente as articulações do joelho, quadril e tornozelo em sincronia. 

A extensão simultânea e coordenada dessas três articulações é que produz força e 

potência para saltar, correr e mudar de direção. 
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Segundo (Everett; (2015); existem três elementos básicos para o benefício da 

habilidade atlética com o levantamento olímpico. O Primeiro é o mais obvio: a 

melhoria da potência de extensão e da taxa de produção de força dos joelhos e 

quadris. O segundo elemento é a melhoria da habilidade atlética de absorver força e 

desacelerar com segurança e eficácia. O terceiro elemento é a melhoria global de 

percepção da cinestesia, das habilidades motoras fundamentais centradas nos 

quadris e pernas e do controle preciso e consistente dos movimentos e posições do 

corpo. 

Segundo (Glassman; (2002), o programa de treinamento de força CrossFit não inclui 

apenas o levantamento de peso olímpico mas também o treinamento pliométrico 

(exercícios de arremesso de medicine balls e saltos). Não existem outros programas 

de força (strength) e condicionamento físico que trabalhem com uma diversidade tão 

grande de ferramentas, modalidades e exercícios. 

Segundo (Jaschke; (2008), o propósito da pliometria – ciclo alongar-encurtar ou de 

contra-movimento – é melhorar a capacidade de reação do sistema neuromuscular e 

armazenar energia elástica durante o pré-alongamento, para que esta seja utilizada 

durante a fase concêntrica do movimento. 

Segundo (Pirez; (2011), dentre as vantagens do treinamento pliométrico, estão a 

melhoria da coordenação intramuscular e ganho rápido de força em função da alta 

intensidade de carga (sem aumento da massa muscular ou peso), um considerável 

aumento de força em atletas já treinados em força rápida, sendo possível adequar o 

treinamento a qualquer nível ou idade por meio do aumento gradual dos estímulos. 

As desvantagens  envolve a alta carga psicofísica, e o risco de lesões, pela má 

execução dos exercícios. Em atletas com um nível de força muscular elevado, o 

aumento de força é menor, e a execução errada dos exercícios pode prejudicar a 

eficácia do treinamento. Assim, a pliometria não é recomendada para crianças e 

iniciantes. 
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CONCLUSÃO 

 

Através da analise literária, foi observado que o CrossFit pode ser utilizado como 

preparação física em diferentes modalidades esportivas, devido à sua características 

de treino intenso, explosivo, e abrangente, com efeito de ganho de potência 

especialmente em atividades esportivas que envolvam o saltos, corridas, e 

arremessos.  
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RESUMO 

A atividade física é muito importante e indispensável para todos, porém existem indícios de 
que ela possa auxiliar nas capacidades físicas e motoras dos portadores da doença de 
Parkinson, doença neurodegenerativa que acomete, principalmente, idosos. Este trabalho 
tem como foco a atividade física como proposta de melhoria na qualidade de vida para os 
portadores da doença de Parkinson, visando que os profissionais que atuam junto ao 
portador tenham conhecimento da importância do exercício físico na vida diária deste 
indivíduo. Na prática do exercício físico além de promover o bem-estar, pode auxiliar no 
controle postural, como por exemplo, no controle de quedas. Programas estruturados que 
visam melhorar um ou mais aspectos do condicionamento físico, utilizam estratégias de 
treinamento de força e resultam em efeitos protetivos contra o início dos sintomas da 
doença. A metodologia utilizada neste trabalho foi a realização de um questionário para 
professores de Educação Física que atuam com portadores desta patologia. O questionário 
foi estruturado via formulário online e se propõe a identificar profissionais e quais ações que 
tenham sido realizadas com este público, a amostra foi constituída por 51 sujeitos. Os 
descritores utilizados são: Parkinson, qualidade de vida, educação física, o período relativo 
à pesquisa se deu nos últimos 15 anos. Apesar de não serem muitos os profissionais que 
atuam com portadores de Parkinson, a prática precoce do exercício físico pode beneficiar o 
portador de Parkinson tendo bons resultados a médio e longo prazo. 
 

Palavras Chave: Qualidade de vida, Educação Física, Doença de Parkinson. 
 

ABSTRACT  

Physical Activities are very important and necessary to everyone, although there is 
evidence that it might benefit physical and motoring capabilities of those with 
Parkinson disease, which is a neurodegenerative disease that affects, mainly, elderly 
people. This research focus on physical activities as a proposal of improvement of 
life quality for those with Parkinson disease, aiming at informing professionals that 
work with the diseased of the importance of physical exercise in their daily lives. 
Physical activities can improve well-being, as well as support in the control of 
posture, for example, preventing falls. Structured programs that aim to improve one 
or more aspects of physical conditioning, use strength conditioning strategies and 
result in protective effects against the beginning of the disease. The methodology 
used in this research included the realization of a questionnaire for professors of 
physical education that work with Parkinson disease carriers. Such questionnaire 
was structured via an online form and aims at identifying professionals and what 
actions that have been made with such public. The sample included 51 subjects. The 
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used describers were: Parkinson, life quality, physical education; the period of time 
for such research was the last 15 years. Although not many professionals work with 
Parkinson diseased people, the early practice is physical exercise cam benefit the 
Parkinson carrier with good results in the medium and long term.  
 

Key words: life quality, physical education, Parkinson disease. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A doença de Parkinson caracteriza-se por ser uma patologia neurodegenerativa da 
população idosa e que precocemente compromete os neurônios. Caracterizam-se 
pela presença de tremor de repouso, rigidez muscular e instabilidade postural 
(FAHN, 2000). 
 
É de extrema importância que o exercício físico esteja presente na vida diária dos 
portadores. A orientação postural, equilíbrio e a prática do treinamento de força tem 
sido um tratamento adjunto utilizado, pois promove o aumento da força muscular, 
melhora no controle motor dos indivíduos acometidos. 
 
Este trabalho tem como foco a atividade física como proposta de melhoria na 
qualidade de vida para os portadores da doença de Parkinson, visando que os 
profissionais que atuam junto ao portador tenham conhecimento da importância do 
exercício físico na vida diária deste indivíduo. 
 
 

PARKINSON 
 

A doença de Parkinson é determinada pela degeneração progressiva, pela morte de 
células de forma cumulativa, que afeta a região do sistema nervosa central chamada 
substância negra (DICKSON; GRÜNEWALD, 2004). 
 
Segundo Diácono (2004) com a morte das células a doença vai resultando em 
desordens do movimento afetando as manifestações motoras do portador. 
 
―A Doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico 
inglês James Parkinson, com o nome de paralisia agitante (LAMÔNICA; 
FUKUSHIRO; MIGUEL, 1997; PEREIRA et al., 2003 ; REIS, 2004; ANDRÉ, 2004). É 
uma doença degenerativa e crônica tendo sua patogenia no sistema nervoso central 
envolvendo os gânglios da base, sendo causada pela deficiência do 
neurotransmissor dopamina na via nigroestriatal e cortical, interferindo 
principalmente no sistema motor ―(PEREIRA; CARDOSO, 2000; PARREIRA et al., 
2003; SILVEIRA; BRASOLOTTO, 2005; BOTTINO, 2005; LANA et al., 2007; 
HAASE; MACHADO; OLIVEIRA, 2008).  
 
Também é relevante considerar a seguinte citação: 
 
―Por ser uma doença que não apresenta distinção entre gênero, classe social ou 
raça, é considerada como cosmopolita, ―acometendo, principalmente, na faixa entre 
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55 a 65 anos, porém tende a ocorrer com maior frequência nos homens (LIMONGI, 
2001). Em alguns casos, a doença de Parkinson pode manifestar-se também em 
indivíduos com menos de 40 anos, caracterizando o Parkinsonismo Precoce‖ 
(BARBOSA; SALLEM, 2005). 
 
Limongi (2001), Barbosa e Sallem (2005) afirmam que, uma vez que a doença não 
apresenta distinção, qualquer pessoa pode vir a ter sendo considerada precoce, 
porém a partir dos 55 anos é mais comum. 
 
―O parkinsonismo corresponde a uma série de alterações funcionais, decorrentes de 
disfunções nos gânglios basais, relacionadas ao controle motor, repercutindo por 
meio de sinais e sintomas como tremor de repouso, rigidez, bradicinesia, alterações 
posturais e freezing  bloqueio motor‖ (MARSDEN, 1994; LANG, 1996; FAHN, 2000 ).  
 
De acordo com os autores, a doença de Parkinson prejudica a coordenação motora, 
e provoca dificuldades para caminhar e se movimentar, afetando o sistema 
musculoesquelético.  
 

A IMPORTANCIA DO EXERCICIO FISICO PARA DOENÇA DE PARKINSON 
 
Segundo dados de Reuter & Engelhardt (2002): 
 
 ―O exercício físico tem sido recomendado com freqüência para pacientes com 
Doença de Parkinson. Apesar de alguns pacientes sentirem necessidade de praticar 
exercícios físicos para se tornarem ativos, especialmente pela manhã, outros se 
sentem cansados e muitos desistem das atividades físicas usuais como jogar tênis, 
esquiar, correr e caminhar. No início da doença, pacientes atléticos relataram 
declínio em suas atividades esportivas usuais. Eles perderam a habilidade de mudar 
rapidamente de posição durante um jogo de tênis ou durante a pratica de esqui em 
lugares íngremes, e a distância da caminhada livre e fácil durante a marcha reduziu. 
A fadiga após escaladas, seguida de rigidez e imobilidade também foi relatada‖. 
 
Para Reuter & Engelhardt (2002), o exercício físico mesmo sendo recomendado com 
frequência, para alguns pacientes é necessário a prática dos exercícios físicos para 
estarem ativos. No início da doença não compromete só apenas a performance 
desses e sim a capacidade física e motora, sendo que antes poderiam se deslocar 
rapidamente. 
Segundo a definição de Rodrigues-de-Paula et al. (2011),  
 
―Um treinamento combinado de fortalecimento muscular e condicionamento aeróbio 
auxilia o doente de Parkinson em estágio de leve a moderado, ocasionando uma 
melhora na capacidade física, desempenho funcional, mobilidade e marcha, 
justificando que o uso de exercícios físicos qualificados traz uma probabilidade de 
ajuda na reabilitação dos doentes. Padoin et al. (2010) acrescentam que para se 
obter um envelhecimento saudável é aconselhável a prática de exercício físico tanto 
de força, resistência e de exercício aeróbio, os quais contribuem para um menor 
risco de quedas e mortalidade.‖  
 
Ainda segundo os autores Rodrigues de Paula (2011) e Padoin (2010) o treinamento 
de fortalecimento muscular ocasiona  melhora no desempenho funcional que ajuda 
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na reabilitação dos doentes e para menor risco de mortalidades, é aconselhável a 
prática de exercícios físicos para sua vida diária. 
 
 ―Conforme Lara et al. (2011) o exercício físico reduz o risco de doenças crônicas e 
diminui outros fatores de riscos e também ocorrem mudanças no estilo de vida e 
saúde, deixando os indivíduos com a sua qualidade de vida melhorada.‖ 
 

OS EXERCICIOS COORDENATIVOS, POSTURAIS E MOTORES 
 
―A postura é vista, geralmente, como um processo estático, entretanto, a gravidade 
provoca continuamente uma oscilação sutil do alinhamento do corpo, requerendo a 
atuação do sistema de controle postural para manter-se estável e ereta (LUNDY-
EKMAN, 2008). Este sistema tem como objetivos funcionais a orientação postural e 
o equilíbrio. A orientação postural envolve o alinhamento ativo do tronco e da cabeça 
com relação à gravidade, superfícies de suporte, campo visual e referências 
internas. O equilíbrio, também denominado estabilidade postural, envolve a 
coordenação de estratégias de movimento para manter o centro de massa corporal 
sobre a pequena base de apoio fornecida pelos pés durante desestabilizações auto 
iniciadas ou provocadas‖ (HORAK, 2006). 
 
Segundo Lundy-Ekman (2008) e Horak (2006) a orientação postural é vista como um 
processo estático, que através do sistema de controle postural, ajuda na parte da 
postura e do equilíbrio. 
 
―Apesar da grande utilidade dos dados multi sensoriais, o Sistema Nervoso Central 
geralmente prioriza as informações do sistema que fornece a orientação mais 
adequada para o desempenho da tarefa. Contudo, ao perceber que um sistema 
provê informações imperfeitas, o Sistema Nervoso Central, por sua capacidade de 
adaptação, possibilita a utilização de informações alternativas de outro sistema. 
Essa capacidade que o Sistema Nervoso Central tem de selecionar, em diferentes 
condições, os dados sensoriais mais apropriados e organizar os movimentos 
corporais, baseado nessas aferências, é denominada organização sensorial. 
Geralmente os sistemas mais acionados são o somato sensorial e o visual, sendo 
que o vestibular atua principalmente quando é preciso resolver o conflito de 
informações sensoriais equivocadas‖. (RICCI et. al., 2009). 
 
O autor afirma que, o Sistema Nervoso Central utiliza informações alternativas de 
outro sistema, com isso esses dados é denominado organização sensorial. 
 
―Danos a qualquer um dos sistemas envolvidos no controle postural causará uma 
instabilidade postural (UMPHRED, 2009). Esse sinal clínico apresenta como 
principal consequência uma maior disposição a quedas, assim como o 
comprometimento da funcionalidade das atividades de vida diária devido a uma 
maior dificuldade em realizar trocas posturais. Uma população que apresenta a 
instabilidade postural como uma característica comum e incapacitante são os 
portadores da Doença de Parkinson‖ (GRIMBERGEN et. al., 2009; BRONTE-
STEWART et. al., 2002 ). 
 
Conforme os autores, os sistemas envolvidos no controle postural apresentam como 
principal consequência as quedas e dificuldades no seu dia a dia. 
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Os exercícios de rotação de tronco seguem de mãos dadas com o aumento da 
amplitude de movimento e mobilidade em geral (MELNICK, 2004). 
 
De acordo com Melnick (2004) os exercícios de rotação de tronco tem o aumento da 
amplitude do movimento, e a capacidade aeróbica tem que se adaptar a esforços 
físicos moderados, assim tem um maior período de grandes grupos musculares para 
a participação. 
 
O TREINAMENTO DE FORÇA PARA DOENÇA DE PARKINSON. 
 
―Intervenções com atividade física são programas estruturados que visam melhorar 
um ou mais aspectos do condicionamento físico (MORRIS, 2004). Os modelos 
atuais de reabilitação, muitas vezes, utilizam estratégias compensatórias como a 
base da conduta terapêutica. No entanto, existe um crescente corpo de evidências 
que demonstramos benefícios do exercício em termos de neuroplasticidade e da 
capacidade do cérebro para o auto reparo‖ (SMITH, ZIGMOND, 2003). 
  
Para Smith e Zigmond (2003), a reabilitação muitas vezes utiliza suas estratégias, 
que através dos benefícios do exercício em termo de neuroplasticidade é para o 
auto reparo. 
 
Segundo Hirsch et al. (2003), fizeram um trabalho com portadores da doença de 
Parkinson que constataram os efeitos de um treinamento com sobrecarga no 
equilíbrio e na resistência muscular teve efeitos positivos, assim promoveu a 
capacidade em manter o equilíbrio durante condições de instabilidade. 
 

―Na Doença de Parkinson, verificou-se que o exercício estimula a síntese de 
dopamina no restante as células dopaminérgicas, reduzindo assim os sintomas da 
doença (SUTOO et al., 2003). Fox et al. (2006) sugerem que há cinco princípios 
fundamentais do exercício que aumentam a neuroplasticidade em relação a Doença 
de Parkinson, sendo estes: (a) intensa atividade maximiza a plasticidade sináptica, 
(b) atividades complexas promover uma maior adaptação estrutural, (c) atividades 
que são gratificantes aumentar os níveis de dopamina e, portanto, promover o 
aprendizado/reaprendizado, (d) os neurônios dopaminérgicos são altamente 
responsivos ao exercício e inatividade ("use-o ou perca-o"), (e) onde o exercício é 
introduzido em um estágio inicial da doença, a progressão pode ser retardado‖.  
 
Segundo Fox et al. (2006) nesses cinco princípios fundamentais do exercício 
aumentam a neuroplasticidade em relação a Doença de Parkinson, em umas delas 
são atividades complexas, para promover maior adaptação estrutural. 
 
Recentemente, alguns autores vêm sugerindo a importância da força muscular na 
Doença de Parkinson e apontando a bradicinesia como um fator chave no aumento 
da força, potência e no desempenho funcional. (DAVID et. al., 2012; CANO-DE-
LACUERDA et. al., 2010; FALVO et. al., 2008), entretanto, apenas 1 estudo (VIEIRA 
et.al., 2013) propôs a avaliação da bradicinesia após um programa de Treinamento 
na Doença de Parkinson (DAVID et. al., 2012; DIBBLE et. al., 2006). 
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Assim entende-se o treinamento de alta intensidade para a Doença de Parkinson é 
eficaz em aumentar a força muscular, o desempenho funcional e apontando a 
bradicinesia tem como um fator chave no aumento de força. 
 
―O Treinamento vem sendo recomendado no tratamento adjunto da Doença de 
Parkinson, há mais de dez anos (FALVO et. al2008), entretanto há questões não 
esclarecidas que talvez impeçam a indicação médica deste tipo de abordagem. 
Primeiramente, o uso de protocolos de treinamento pouco claro não permite a 
adequada interpretação dos resultados, o que tem levado pesquisadores a 
hesitarem em recomendar o uso do Treinamento no tratamento da Doença de 
Parkinson‖. (DEANE, 2001).  
 
―Em recente estudo, (FALVO et. al., 2008) ressaltou que programa de TR tem sido 
eficazes em prover benefícios ao desempenho funcional e força. TOOLE et. al., 
(2000), em estudo utilizando exercício resistido como meio de promover força, 
observou que em intensidades de 60% de 1 repetição máxima (RM), foi possível 
promover ganhos de cerca de 7% na força muscular, com benefícios ao equilíbrio 
dos indivíduos. Já Hirsch et. al., (2003) em sua intervenção com treinamento 
resistido utilizando cargas de 80% de 1 RM, observou ganhos de 52% na força 
muscular do grupo treinado, com ganhos superiores em equilíbrio. Nesse sentido, 
talvez seja necessário um período de familiarização com cargas mais suaves 
(GALLO, et. al., 2011; ACMS, 2009), objetivando a aprendizagem dos exercícios a 
fim de prevenir a incidência de acidentes e lesões, incrementar a capacidade 
coordenativa e força muscular (WEINECK, 2003). As recomendações sobre o TF 
para indivíduos com DP sugerem TF de moderada a alta intensidade, em frequência 
semanal de 2 a 3 vezes semanais, e uso de exercícios multi-articulares. Contudo, os 
mecanismos que levam ao aumento do desempenho funcional e força, ainda estão 
pouco claros‖.  
 
Segundo os autores, falam sobre o exercício tem como meio de promover força, 
benefícios ao equilíbrio dos indivíduos. Neste contexto as cargas e as repetições 
utilizadas para cada treino, com isso, pode prevenir a incidência de acidentes e 
lesões.  
 

OS BENEFICIOS DAS ATIVIDADES FISICAS PARA PARKINSON 
 
―A atividade física não leva ao desaparecimento da doença, porém, pode retardar 
sua progressão, principalmente no que diz respeito à rigidez muscular e lentidão dos 
movimentos (HAUSER & ZESIEWICZ, 2001; SHEAPARD, 1998; KURODA, 
TATARA, TAKATORIGE, 1992). Além disso, segundo Shankar (2002) melhora a 
sensação de bem-estar e o estado funcional do paciente‖. 
 
 ―O uso de programas específicos de atividade física também promove melhora da 
mobilidade, da capacidade física e o aumento da socialização entre indivíduos com 
Doença de Parkinson‖. (RODRIGUES-DE-PAULA, LIMA, SALMELA, & CARDOSO 
2011)‖.  
 
Os autores afirmam que os benefícios da prática de atividades físicas regulares e 
com orientação adequada são amplamente reconhecidos e contribuem para uma 
melhor qualidade de vida. No aluno com Parkinson, os exercícios têm importância 
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adicional, visando não só os aspectos motores, como também os aspectos 
psicológicos e sociais. 
 

AS ABORDAGENS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 
 
―Na área da Educação Física que aborde pessoas com Doença de Parkinson. Além 
disso, poucos são os profissionais de Educação Física trabalhando com essa 
população. Essa situação influencia no perfil dos trabalhos corporais realizados com 
esses indivíduos. Eles compreendem atividades físicas como terapia física. Dentro 
dessa terapia física segundo Reuter e Engelhardt (2002), são identificadas algumas 
especialidades como: terapia física em grupo ou individual, terapia esportiva, 
natação terapêutica, ergoterapia, terapia ocupacional e terapia da fala‖. (AZEVEDO 
et al 2006) 
 
  Objetivos abrangem preservar e manter as funções dos indivíduos em alto nível, 
melhorar a função motora, incluindo a iniciação do movimento, estabilização do 
tronco e ampliar os movimentos, reduzir o tremor e a rigidez, melhorar atividades de 
vida diária, prevenir complicações secundárias, causadas pela atrofia muscular ou 
mudança na postura. 
 
 ―Assim, um programa de atividade física com esta perspectiva, apesar do 
indiscutível ganho funcional, pode fragmentar as experiências corporais do individuo, 
excluindo, por exemplo, os aspectos lúdicos, expressivos e de autoconhecimentos, 
enfatizados na prática do professor de Educação Física. Desta forma, consideramos 
de extrema importância que seja repensado a inclusão do professor de Educação 
Física na equipe multidisciplinar envolvida no cuidado desta população‖. (AZEVEDO 
et al 2006). 

 

MÉTODOS 
Foi incluída a ferramenta do Formulário Google com um determinado período de 
18/10 a 06/11/2018, elaboramos questões fechadas, com alternativas fechadas pela 
própria ferramenta do Google, a participação foi voluntária e sigilosa, sendo 
pesquisa de campo com o objetivo de identificar se o profissional de educação física 
sente-se capacitado em trabalhar com a patologia de Mal de Parkinson.  
 
A amostra de estudo foi composta por 51 profissionais de Educação Física sendo 
47,1% do sexo feminino e 52,9% do sexo masculino em média de idade 35,3% de 
20 a 30 anos; 45,1% de 31 a 40 anos; 11,8% de 41 a 50 anos e 7,8% acima de 50 
anos com tempo médio de formado 35,3% de 1 a 4 anos; 29,4% de 4 a 8 anos; 
15,7% de 8 a 12 anos e 19,6% acima de 12 anos de formado. 72,5% dos 
profissionais tem formação complementar e 27,5% não tem formação de 
especialização, com formação complementar 37,8% em especialização, 31,1% de 
cursos de extensão, 8,9% mestrado, 4,4% doutorado e 17,8% outras formações 
complementares.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Gráfico 1 – Características do profissional de Educação Física se estão aptos em 
trabalhar com o portador da Doença de Parkinson. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Gráfico 2 - Modalidades que podem ser indicadas para o portador da Doença de 
Parkinson 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 
Gráfico 3 - As Probabilidades em melhora na qualidade de vida para o portador da 
Doença de Parkinson 
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Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

 
 
Azevedo, 2006 apresenta informações sobre as características da doença, os 
métodos e benefícios que a atividade física pode proporcionar, devido os artigos 
pesquisados, consta-se que são poucos profissionais que atuam com esse tipo de 
população. Sendo 66,7% dos profissionais que responderam o questionário sentem-
se preparado em trabalhar com este público, 17,6% não se sentem preparados e 
15,7% não souberam responder. (Gráfico 1). 
 
Vieira, 2013 verificou que os efeitos de nove semanas de treinamento de força 
muscular, bradicinesia e desempenho funcional, em indivíduos acometidos pela 
Doença de Parkinson, foram eficazes em reduzir a bradicinesia e aumentou o 
desempenho funcional dos indivíduos que foram treinados mesmo sem o aumento 
significante da força muscular; 38,8% dos profissionais que responderam o 
questionário afirmam que a modalidade mais indicada para este aluno é o 
treinamento de força; 24,5% indicariam outras modalidades; 10,2% indicariam o 
alongamento; 4,1% indicariam a ginástica localizada e 22,4% não souberam 
responder. (Gráfico 2).  
 
Oxtoby & Williams 2000 apontam os estudos que o exercício físico tem o efeito 
positivo no processo de controle da Doença de Parkinson; 54,9% dos profissionais 
que responderam o questionário afirmam que há grandes probabilidades de melhora 
para a qualidade de vida para este aluno; 27,5% são médias probabilidades; 5,9% 
são poucas probabilidades e 11,8% não obtiveram informações. (Gráfico 3).  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para efeito conclusivo, a educação física tem um papel importante em alertar, 
proporcionar e melhorar seu estado físico no geral. A prática precoce do exercício 
físico vem a beneficiar o portador de Parkinson tendo bons resultados a médio e 
longo prazo. 
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Procurou-se verificar os diferentes programas de exercício físico para pessoas com 
a Doença de Parkinson, buscando-se o entendimento da importância da Educação 
Física na vida diária da pessoa com essa patologia, visando em introduzir o 
conhecimento do beneficio nas capacidades físicas e motoras. Sem a prática de 
atividade física, gera o comprometimento do sistema integral, e esse quadro pode 
ser mudado através do profissional , que introduz um padrão, hábitos, estratégias, 
de acordo com o seu grau de dificuldade. 
 
A comunicação entre os profissionais que lidam com os portadores da Doença de 
Parkinson é sempre buscar a melhorar a qualidade de vida dessa população. 
 
Através da pesquisa de campo, avaliamos o profissional de Educação Física e as 
suas capacidades ao se deparar com esta patologia, assim, entende –se que o 
treinamento de força, alongamento, ginástica localizada são exercícios que tem sua 
extrema importância para os portadores da Doença de Parkinson. Assim comprova 
que os profissionais de educação física estão aptos em trabalhar com essa 
população, somente uma pequena parcela não sentem-se preparados em trabalhar 
com os portadores da DP, outra pequena parcela nunca trabalharam ou não tiveram 
nenhuma vivência com o mesmo. Afirma-se os profissionais que há uma grande 
melhora em relação a qualidade de vida.  
 
Entendemos que a Educação Física como qualidade de vida, tem um papel 
fundamental na vida cotidiana das pessoas com Mal de Parkinson. 
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RESUMO 

A gordura localizada é uma alteração no tecido adiposo onde se acumulam gorduras 
em certas regiões do corpo mais do que em outras e a região abdominal é uma das 
mais atingidas.Há diversos locais de distribuição das gorduras acumuladas no 
organismo, estas podem estar diretamente relacionadas ao número de adipócitos e 
ficam extremamente resistentes a dietas alimentares e exercícios físicos. A 
criolipólise é um método inovador, não invasivo,que permite a redução de gordura 
localizada, através do resfriamento da gordura, controlado e localizado, no qual 
promoverá uma paniculite localizada gerando também a modulação da gordura. 
Prometendo grandes resultados com perdas de 20% a 26% de gordura, torna-se 
assim uma ideal alternativa para pessoas que desejam reduzir pequeno ou 
moderado tecido adiposo, além de ser uma técnica indolor,sem uso de anestésicos 
e permitindo o cliente retornar as atividades logo após a aplicação. Esta revisão 
narrativa tem por objetivo verificar a eficácia da criolipólise na redução da gordura 
abdominal por meio de uma revisão bibliográfica em artigos científicos. Em 
conclusão, observou-se que a criolipólise apresenta resultados positivos e com 
método eficaz, porém ainda causam dúvidas quanto a sua segurança e ao benefício 
real para os clientes, sendo necessário, mais estudos para comprovar este 
resultado. 
 
Palavras-chave: Gordura abdominal. Redução. Criolipólise.  
 
 
ABSTRACT 

Localized fat is am alteration of the adipose tissue where fat accumulates in certain 
regions of the body more than in others and the abdominal region is one of the most 
affected. There are several fat distribution sites accumulated in the body these can 
be directly related to the number of adipocytes and are extremely resistant to diet 
and exercise. Cryolipolysis is an innovative, non-invasive method that allows the 
reduction of localized fat, through controlled and localized fat cooling, in which it will 
promote localized panniculitis, also generating fat modulation. Promising great 
results with losses of 20% to 26% fat, it is thus an ideal alternative for people wishing 
to reduce small or moderate adipose tissue, besides being a painless technique, 
without the use of anesthetics and allowing the client to return to activities right after 
application. This narrative review aims to verify the efficacy of cryolipolysis in the 
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reduction of abdominal fat through a literature review in scientific articles. In 
conclusion, it was observed that cryolipolysis presents positive results and with an 
effective method, but still cause doubts as to its safety and the real benefit for the 
clients.Further studies are necessary to prove this result. 
Key words: Abdominal fat. Reduction. Cryolipolysis. 
 
INTRODUÇÃO 
O excesso de gordura localizada e do peso corporal vem tendo valores significativos 
em todo Brasil, atingindo todas as classes socioeconômicas. O sobrepeso e 
obesidade estão relacionados diretamente às doenças crônicas não transmissíveis, 
como: diabetes mellitus do tipo 2,hipertensão arterial, alterações cardiovasculares, 
processos inflamatórios agudos,dentre outras.Em outras palavras, os problemas 
com a gordura corporal vão muito além da questão estética (BACELAR, 2005; 
FERRAROet al., 2012; FONSECA et al.,2011).  
 A gordura localizada pode ser caracterizada pelo acúmulo de gordura no tecido 
adiposo, sendo que certas regiões do corpo são mais acometidas do que outras, 
como é o caso da região abdominal. Existem diversos locais de distribuição das 
gorduras acumuladas no organismo, podendo estar diretamente relacionado ao 
número de adipócitos, o que dificulta a eficiência das dietas e dos exercícios físicos 
na redução dessas gorduras(GUIRRO; GUIRRO, 2002). 
A região de acúmulo de gorduras também pode ser classificada por: obesidade 
ginóideem que a gordura é localizada nas regiões de pernas e quadril e a obesidade 
andróide em que a gordura é mais localizada na região abdominal (AGNE, 2009). 
Existem diferentes formas para a redução das gorduras localizadas, desde 
tratamentos para a redução do percentual de gordura geral, como: reeducação 
alimentar e práticas esportivas, até tratamentos para redução de gorduras 
específicas. Dentre os tratamentos com maior destaque para remoção das gorduras 
localizadas estão os tratamentos invasivos por meio de cirurgias e produtos 
injetáveis, e os tratamentos não invasivos, como é o caso da criolipólise (JEWELL, 
SOLISH, DESILETS, 2011). 
O método da Criolipólise está atualmente em expansão, visto a superioridade dos 
benefícios proporcionados na redução das gorduras localizadas quando comparado 
com tratamentos mais conservadores e quanto ao baixo custo de aplicação quando 
comparado aos tratamentos invasivos (DEBBIO,2014). 
A palavra Criolipólise vem do grego. CRIO vem de “Kryos‖ o que significa gelo, 
frio.LIPO vem de ―lipos”o que significa gordura,substância gorda e LISE vêm de 
“lúsis‖ o que se entende por dissolução,ato de separar.A definição da palavra 
portanto é um método que promove a dissolução da gordura através do frio 
(LACRIMANTI,2008;COLEMAN et al., 2009;JEWLL;SOLISH;DESILETS,2011). 
Na década de 70, alguns pesquisadores começaram a observar que logo após a 
retirada das amígdalas, crianças que consumiam muitos picolés apresentavam 
covinhas nas bochechas. Um dos pesquisadores chamadoRox Anderson passou a 
investigar o efeito do frio nas células de gordura. Os efeitos da criolipólise seletiva foi 
o resultado obtido no ano de 2009,ou o mesmo que a destruição proposital do tecido 
adiposo por meio do frio, sem que afete tecidos vizinhos (NEVES, 2014). 
Em 2008 foram iniciadas pesquisas em porcos e em 2009 liberados os testes em 
seres humanos. Após aprovação em 2010 foram então liberados o uso para os fins 
estéticos. A liberação foi realizada em Boston no mês de setembro de 2010. No 
Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou o procedimento 
da criolipóliseem 2012 (BUENO, 2012).Urzedo;Lipi; Rocha (2012) concluíram que a 
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criolipólise promete grandes resultados, podendo chegar a perdas de 20% a 26% de 
gordura localizada, tornando-se assim uma alternativa ideal para pessoas que 
desejam reduzir pequeno ou moderado tecido adiposo. 
No Brasil,aANVISA autorizou o método criolipólise com fins de procedimentos para 
redução de gordura.No início apenas quatro aparelhos foramautorizados para o 
procedimento, sendoeles:aparelhoCoolshaping,PowerShape Galeno, Coolscupting 
da empresa Zeltiqe o Crioreduzda empresa Advice.Hoje em dia já se encontram 
diversas outras marcas e empresas também autorizados pela ANVISA para a 
realização do procedimento (BUENO,2012;SBCD,2014). 
A criolipólise é um método de tratamento estético recentemente descrito na literatura 
e em constante expansão, sendo uma opção terapêutica que apresenta 
fundamentos teóricos e práticos. Mas apesar dos indicativos de benefícios em 
relação ao uso da criolipólise na redução da gordura abdominal, existem poucos 
estudos e não existe consenso quanto aos parâmetros de aplicação, o que pode 
ocasionar problemas para a saúde dos pacientes que utilizam deste 
recurso.Portanto, o objetivo deste trabalho foi o de verificar na literatura a eficácia da 
criolipólise na redução de gordura abdominal, por meio da revisão de artigos 
científicos. 
 
METODOLOGIA  

Esta revisão narrativa foi realizada com todos os passos conduzidos por dois 
examinadores independentes, que no final de cada etapa se reuniram para 
estabelecimento de consenso. Um terceiro examinador foi envolvido em caso de 
desacordo entre os dois examinadores.  

No primeiro passo, foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicas 
MEDLINE, SciELO, LILACS e PEDro utilizando o termo criolipólise. Foram incluídos 
todos os estudos científicos publicados até maio de 2018, em português, inglês e 

espanhol.No segundo passo, os títulos de todos os estudos encontrados nas bases 
de dados eletrônicas foram avaliados. 

Os estudos que demonstraram claramente que não estavam relacionados ao tema 
criolipólise e a relação com a redução da gordura abdominal não foram utilizados 
nesta revisão. O mesmo procedimento foi utilizado na terceira etapa com a análise 
do resumo dos estudos incluídos na segunda etapa.  

Na quarta etapa foi realizada a leitura de todos os textos incluídos na fase anterior, e 
aqueles que utilizaram a criolipólise na redução da gordura abdominal foram 
incluídos.  

Na quinta etapa, foi realizada busca manual ativa na lista de referências de todos os 
estudos incluídos após busca nas bases de dados eletrônicas, seguindo os mesmos 
procedimentos. 
 
RESULTADOS 
APARELHOS MAIS UTILIZADOS  
Existem diferentes aparelhos utilizados para a realização da criolipólise. Dentre as 
possíveis diferenças encontradas, podem ser citados três tipos de aparelho, por 
realizarem a redução da gordura abdominal com mecanismos distintos. 
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Existem aparelhos que realizam a redução da gordura abdominal por meio de placas 
bioestimulantes que potencializam a apoptose,sendo uma nova proposta de 
criolipólise,atuando no metabolismo celular para estimular a mitocôndria na 
produção de ATP.Esta técnica é extremamente eficaz para redução de pregas 
teciduais que são formados por perda de sustentação dérmica associada ao peso da 
gordura localizada, no caso, a gordura abdominal.Também é indicado para tratar as 
regiões de difícil acesso do manípulo da criolipólise convencional. 
Também tem outros aparelhos queutilizamduas ponteiras de criolipólise associadas 
ao LED vermelho, sistema que protege o tecido de hematomas,complicações e a 
melhorada qualidade da pele. Além disso com o sistema de duas ponteiras atuando 
ao mesmo tempo o cliente reduz em até 50% sua permanência na clínica e sem a 
necessidade de retornar para realizar o outro lado como por exemplo da região dos 
flancos(uma das nove divisões da anatomia de superfície da parede abdominal. 
Localiza-se à direita da região umbilical, próximo à cintura) como no método 
tradicional. 
Em contrapartida, existem aparelhos quereúnem diferentes tecnologias em uma 
mesma plataforma. São eles:acriolipólise,a radiofrequência multipolar,LED 
vermelho,Ultrassom cavitacional. As tecnologias podem ser manuseadas de formas 
separadas ou simultâneas. O Galeno vem sendo o único aparelho no mercado que 
relaciona o resfriamento a vácuo, Radiofrequência multipolar e o ultrassom 
cavitacional. 

BENEFÍCIOS 
A criolipólise possui diversas vantagens para aplicá-la, começando pela segurança 
de ser uma técnica não invasiva e que não ocorrem grandes efeitos adversos. Outra 
vantagem é por ser um procedimento sem necessidade do uso de anestésicos, 
porém indolor além de não intervir nas atividades de vida diária do cliente podendo o 
mesmo após a aplicação retornar às suas atividades (FERRARO et al., 2012; 
AVRAM et al., 2009; NELSON et al., 2009). 
É primordial a necessidade de um acompanhamento nutricional e a realização de 
atividade física, assim a gordura reduzirá de forma rápida e eficiente. (DEBBIO, 
2014).A utilização da eletrolipólise na redução de gordura localizadatem bons 
resultados,já que a estimulação elétrica subcutânea abdominal é um procedimento 
que realiza a aceleração do metabolismo gorduroso,assim como a associação com 
outros procedimentos estéticos, como é o caso de drenagens,modeladoras e 
ultrassom, trazendo um melhor resultado (PINTO; SAUER; PETRI, 2012). 
CONTRAINDICAÇÕES 
Não sendo diferente de outros procedimentos estéticos a criolipólise também tem 
suas contraindicações, algumas delas sendo: cirurgia realizada recentemente, 
feridas abertas, uso de DIU(dispositivo intrauterino), tumores, dermatites, lactantes 
e/ou gestantes, cicatriz na região de aplicação, doenças neuropáticas, lúpus 
eritematoso sistêmico, diabetes, trombofilia, uso de anticoagulantes, sensibilidade a 
crioterapia (BOY et al., 2014). 
A Criolipóliseem hipótese alguma deve ser aplicada em pessoas com sobrepeso ou 
obesas.Estatécnica deixa claro que tem somente como finalidade somente eliminar 
gorduras localizadas, caso contrário o cliente poderá ficar frustrado com o resultado 
(BUENO, 2012). 
APLICAÇÃO INADEQUADA  
Todos os pacientes que se submetem ao procedimento estão propensos aos efeitos 
adversos, porém não significa que este acontecerá. Entre estas complicações estão 
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hematomas, dor por até uma semana após o procedimento, dormência no local, 
podendo permanecer por até um mês (NELSON et al., 2009; KIM, 2014).  
Além de ocorrer alterações transitórias na função sensorial, caso a aplicação se 
exceda ao tempo superior que 3 horas os danos podem ser maiores podendo ser 
até permanentes nas estruturas. Pequenas alterações aos níveis de lipídeos, ao 
longo do tempo também podem ser observados (MANSTEINet al., 2008).  
Por fim, um dos mais preocupantes e demorados problemas no quesito recuperação 
é a queimadura. Essa necrose epidérmica superficial ou congelamento pode ocorrer 
por diversos motivos como, por exemplo: membrana de qualidade ruim ou má 
colocação e o uso de aparelhos desregulados, além de fatores como a não 
realização de massagens após a aplicação da criolipólise, o que provoca a 
deficiência tecidual local (SASAKI, 2014; BORGES, 2016). 
PROCEDIMENTOS 
Algumas regras são necessárias para a execução do procedimento da criolipólise. 
Entre as regras estão, por exemplo: expor aos pacientes como é realizada a técnica 
e também informar sobre os riscos oferecidos, registrar todas as etapas do 
tratamento de preferência também em fotos, ter um termo de consentimento 
assinado pelo paciente, sempre realizar a manutenção do aparelho por um 
profissional capacitado, preservar sempre o local limpo e organizado, jamais usar o 
equipamento sem antes certificar que o mesmo esteja registrado na ANVISA 
(CREFITO, 2015). 
Na execução da criolipólise, é indispensável o uso de uma membrana 
anticoagulante entre o aplicador e a pele, sendo a mesma descartável após o uso. 
Desta forma, visa-se que a gordura seja congelada, porém sendo protegida de 
queimaduras e lesões. A membrana anticoagulante tem uma espessura fina, com 
várias composições, entre elas: glicerina, vitaminas e óleos vegetais que são 
grandes aliados da pele(JEWELL, SOLISH, DESILETS, 2011). 
Outra função de grande importância da membrana anticoagulante é o auxílio 
proporcionado para que os tecidos se acoplem com mais facilidade no interior do 
aplicador, formando a prega e assegurando maior quantidade de tecido que sofrerão 
o processo de resfriamento. Existem diversos tamanhos de membranas 
proporcionais aos aplicadores de acordo com as áreas onde será realizado o 
procedimento (BORGES, 2014). 
Não são em todas as partes do corpo que se consegue realizar a aplicação, devido 
à necessidade das ponteiras precisarem se encaixar bem aos locais. Os aplicadores 
possuem tamanhos diversificados como pequeno, médio e grande onde para cada 
tamanho possui uma localização ideal. Os pequenos, por exemplo, são utilizados 
principalmente na região de braços e adutores.Os médios nas partes de flancos, 
áreas do abdômen e coxas. Já os grandes, nas regiões com grande acúmulo de 
gordura, como é o caso da região abdominal inferior (MUTTI, 2013, BORGES, 
2014). 
A duração ideal de aplicação da criolipólise em cada área tratada é de 60 minutos. A 
profundidade de ação do mesmo será maior se o tempo também for maior, mas, 
nunca excedendo o tempo ideal, pois pode gerar queimaduras e lesões na pele 
(MANSTEINET et al., 2008).  
Não hánúmeros de aplicações específicas, porém com três aplicações já se 
consegue um resultado satisfatório. Ocorrem casos de em uma única aplicação o 
cliente ficar satisfeito (DIERICKX et al.,2013). Zelickson, em 2009, comprovou que a 
perda da gordura pode iniciar-se de 24 horas até 72horas após aplicação da 
criolipólise, podendo permanecer por até 30 dias. Os resultados começam a ser 
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notórios após o primeiro mês de tratamento, podendo ser observado melhora em até 
dois meses após, quando o resultado final pode ser visto. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A gordura em excesso ou mesmo as que ficam em regiões localizadas vem sendo 
uma preocupação nos dias de hoje,seja por quesitos de padrões de belezas ou 
manutenção da saúde já que podem trazer problemas mais graves como 
obesidade,diabetes,problemas cardiovasculares, entre outros. 
A criolipólise é um método não invasivo que permite a redução de gordura 
localizada, através do resfriamento da gordura, controlado e localizado, no qual 
promoverá uma paniculite localizada gerando também a modulação da gordura. 
A perda da gordura pode iniciar-se de 24 horas até 72horas após aplicação da 
criolipólise, podendo permanecer por ate 30 dias. O resultado começa a ser 
observado após 1 mês de tratamento. Éprimordial a necessidade de um 
acompanhamento nutricional e a realização de atividade física, assim a gordura 
reduzira de forma rápida e eficiente. 
Aplicação inadequada, o despreparo profissional e o não cumprimento das regras 
podem gerar graves problemas e riscos ao paciente, como no caso de 
queimaduras,podendo trazer consequências negativasfisicamente e 
emocionalmente. 
Para que ocorra o sucesso nos tratamentos da fisioterapia dermatofuncional é de 
essencial importância a correta aplicação das técnicas, sendo imprescindível a 
presença do profissional habilitado e qualificado para a execução adequada. 
A presente revisão de literatura inicia o processo de discussão sobre a importância 
de mais estudos para a comprovação científica do método criolipólise na redução da 
gordura abdominal. Além disso,a revisão apresenta questões sobre a as 
metodologias de intervenção, modos operatórios seguros e a necessidade do 
consenso científico, visando a eficácia do método criolipólise na redução da gordura 
abdominal. 
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RESUMO 

 

Visando um envelhecimento ativo, a Gerontopsicomotricidade assume importante 

papel na promoção de saúde do idoso através de diferentes dimensões, tais como, 

preventivas, educativas e ré educativas, proporcionando benefícios biopsicossociais, 

e consequentemente qualidade de vida. O objetivo desta pesquisa foi investigar qual 

o papel da gerontopsicomotricidade na velhice? Se o nível de qualidade de vida da 

terceira idade está bem preparado de forma ativa.No que se refere a metodologia, 

foram utilizadas de forma bibliográfica qualitativa, baseando nos autores como por 

exemplo:Chiquetti, 2010 que trata da psicomotricidade em idosos ou 

gerontomotricidade eFerreira, 2005, falando sobre a Concepção de envelhecimento 

de um Idoso e ainda referenciais teóricos que abordam o tema. A partir desses 

conteúdos teórico levantados foi possível iniciar com as considerações que indicam 

o caminho para se chegar a um envelhecimento ativo, com auxílio da 

gerontopsicomotricidade.  

 

Palavras chave: Educação Física, Gerontopsicomotricidade, Envelhecimento ativo. 

 

ABSTRACT 

 

Aiming at an active aging, Gerontopsychomotor plays an important role in promoting 

the health of the elderly through different dimensions, such as preventive, 
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educational and educational, providing biopsychosocial benefits, and consequently 

quality of life. The purpose of this research was to investigate the role of 

gerontopsychomotricity in old age? If the level of quality of life of the elderly is well 

prepared actively. Regarding the methodology, they were used in a bibliographical 

qualitative way, based on the authors as for example: Chiquetti, 2010 that deals with 

the psychomotricity in the elderly or gerontomotricity and Ferreira, 2005, talking 

about the Conception of aging of an Elderly and still theoretical referentials, which 

address the issue. From these theoretical contents raised it was possible to start with 

the considerations that indicate the path to reach an active aging, with the help of 

gerontopsychomotricity. 

 

Key words: Physical Education, Gerontopsychomotricity, Active aging. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente tema surgiu da necessidade de atrelar o envelhecimento a 

gerontopsicomotricidade para uma terceira idade mais ativa, visando os benefícios 

que a geronto atrelada a psicomotricidade trazem para um envelhecimento ativo, 

saudável.  

A temática da velhice e do processo de envelhecimento tem chamado cada vez mais 

a atenção dos profissionais de diferentes áreas de investigação científicas, bem 

como da própria sociedade, devido a um crescente aumento da população mundial, 

levando a um aumento progressivo da população envelhecida. 

O envelhecimento é ainda um processo que ocorre ao logo do tempo, de forma 

progressiva, e que varia de indivíduo para indivíduo, pois sabe-se que as pessoas 

não envelhecem todas da mesma forma. No entanto, para além das perdas e 

limitações que podem advir com o envelhecimento, este é também visto como uma 

fase de maior maturidade e experiência de vida. 

De acordo com Guedes (2001) o envelhecimento se refere a um fenômeno 

fisiológico do comportamento social ou cronológico. E um processo biopsicossocial 

de regressão, observável em todos os seres vivos expressando-se na perda da 

capacidade ao longo da vida, devido a influência de diferentes variáveis, como a 

genética, danos acumulados e estilo de vida, além de alterações psicoemocionais. 
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A medida que o ser humano envelhece, quer continuar tendo forca, resistência, 

flexibilidade e mobilidade para permanecer ativo e independente de modo a poder 

atender as próprias necessidades pessoais e domesticas, como fazer compras ou 

participar de atividades recreativas e esportivas (RIKLI; JONES, 2008). 

O presente trabalho tem como objeto de estudo os benefícios da 

gerontopsicomotricidade para se chegar a um envelhecimento ativo.Para a 

formulação desse trabalho científico, foi utilizada a metodologia bibliográfica de 

diferentes tipos de textos e livros como fundamentação teórica. 

Este trabalho é justificado com o intuito de apontar a gerontopsicomotricidade como 

um objeto universal, ou seja, todas as pessoas podem utilizá-la para um melhor 

envelhecimento, ativo e saudável. Para que ao se chegar na terceira idade o ser 

humano não encontre tantas dificuldades e desânimos que o tempo traz à pessoa.  

Ressaltamos que as obras dos autores citados neste artigo não foram lidas a fundo, 

utilizamos apenas ideias básicas e que, para um melhor aprofundamento no assunto 

recomendamos que fosse além desta pesquisa e busque ler e se aprofundar no 

tema em destaque.  

 

CONCEITO DE GERONTOPSICOMOTRICIDADE  

 

Segundo Neri(2008)a gerontologia é a ciência que realiza o estudo do 

envelhecimento humano, com o objetivo de atender às necessidades físicas, 

emocionais e sociais do idoso. O profissional que atua na Gerontologia é 

responsável pela criação, planejamento, organização de projetos que visam a 

satisfação do idoso em diversos aspectos, como social, físico e psicológico, sendo 

habilitado a atuar com grupos inerentes que necessitam de cuidados especiais, 

como idosos que vivem sozinhos, apresentam problemas mentais, possibilitando 

que eles possam realizar atividades que propiciem a inserção social.  

Ainda de acordo com Neri (2008), a Gerontologia trata-se de um ―campo multi e 

interdisciplinar que visa à descrição e à explicação das mudanças típicas do 

processo de envelhecimento e de seus determinantes genético-biológicos, 

psicológicos e socioculturais‖. 

A Gerontologia é o campo de estudos que investiga as experiências de velhice e 

envelhecimento em diferentes contextos socioculturais e históricos, abrangendo 

aspectos do envelhecimento normal e patológico. Investiga o potencial de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Velhice
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desenvolvimento humano associado ao curso de vida e ao processo de 

envelhecimento. (FERREIRA, 2005). 

Caracteriza-se como um campo de estudos multidisciplinar, recebendo contribuições 

metodológicas e conceituais da biologia, psicologia, ciências sociais e de disciplinas 

como a biodemografia, neuropsicologia, história, filosofia, direito, enfermagem, 

psicologia educacional, psicologia clínica e medicina.(COUTO, 2005) 

Para Alkema e Alley (2006) a Gerontologia estuda os processos associados à idade, 

ao envelhecimento e à velhice, sendo uma área de convergência entre a biologia, 

sociologia e a psicologia do envelhecimento.  

O envelhecimento, nesse sentido, representa a dinâmica de passagem do tempo e a 

velhice inclui como a sociedade define as pessoas idosas. A biologia do 

envelhecimento estuda o impacto da passagem do tempo nos processos fisiológicos 

ao longo do curso de vida e na velhice. (FERREIRA, 2005). 

A psicologia do envelhecimento, por sua vez, se concentra nos aspectos cognitivos, 

afetivos e emocionais relacionados à idade e ao envelhecimento, com ênfase no 

processo de desenvolvimento humano. A sociologia baseia-se em períodos 

específicos do ciclo de vida e concentra-se nas circunstâncias socioculturais que 

afetam o envelhecimento e as pessoas idosas.(COUTO, 2005) 

Segundo Mattos (2000)a Gerontologia é considerada uma ciência aplicada moderna 

que estuda o idoso, isto é, estuda os fenômenos biológicos, psicológicos, 

neuropsicossomáticos, socioculturais e econômicos decorrentes do envelhecimento, 

bem como suas consequências.  

A saúde e o bem-estar do idoso são dois imperativos na Gerontologia, numa das 

fases do processo de desenvolvimento do ser humano que, em constante integração 

com o meio ambiente, sofre contínua transformação (MATTOS, 2000). 

A Gerontologia é o conjunto de ações, de disciplinas integradas que estudam o 

processo de envelhecimento, entre estas estão a médica e a educação física, nas 

quais as questões concernentes à prevenção da saúde e qualidade de vida do idoso 

levam à Gerontologia de Intervenção.(FERREIRA, 2005) 

A velhice é uma fase do ciclo vital cuja especificidade demanda atenção em saúde 

especializada e requer, portanto, pessoal qualificado para o cuidado com essas 

pessoas.  

Nesta perspectiva, questões relativas à educação em saúde, à qualificação e 

capacitação dos recursos humanos e ao desenvolvimento de estudos e pesquisas 
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na área permeiam as diretrizes que norteiam essa Política. Tais diretrizes estão 

articuladas intersetorialmente com ações de corresponsabilidade entre gestores do 

SUS, educação, ciência e tecnologia e outros setores(MATTOS, 2000). 

 

De acordo com a PNSPI (2006) a prática de cuidados às pessoas idosas exige 

abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a grande 

interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos 

idosos e a importância do ambiente no qual está inserido. As intervenções devem 

ser feitas e orientadas com vistas à promoção da autonomia e independência da 

pessoa idosa, estimulando-a para o autocuidado. 

Segundo Gromowski (2014) e seu conceito referente a Psicomotricidade, baseando-

se em sua publicação intitulada ―Psicomotricidade na Educação infantil‖, 

historicamente o termo "psicomotricidade" aparece a partir do discurso médico, mais 

precisamente neurológico, quando foi necessário, no início do século XIX, nomear 

as zonas do córtex cerebral situadas mais além das regiões motoras. Só em pleno 

século XIX o corpo começa a ser estudado, em primeiro lugar, por neurologistas, por 

necessidade de compreensão das estruturas cerebrais, e posteriormente por 

psiquiatras, para a classificação de fatores patológicos. É justamente a partir da 

necessidade médica de encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos 

que se nomeia, pela primeira vez, a palavra psicomotricidade, no ano de 1870. 

As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor correspondem a um 

enfoque eminentemente neurológico. No campo patológico destaca-se a figura de 

Dupré (1909, apud Jobim; ASSIS, 2013), neuropsiquiatria, de fundamental 

importância para o âmbito psicomotor, já que é ele quem afirma a independência da 

debilidade motora (antecedente do sintoma psicomotor) de um possível correlato 

neurológico e o termo psicomotricidade, quando introduz os primeiros estudos sobre 

a debilidade motora nos débeis mentais. 

O conceito de psicomotricidade ganhou assim uma expressão significativa, uma vez 

que traduz a solidariedade profunda e original entre a atividade psíquica e a 

atividade motora. O movimento é equacionado como parte integrante do 

comportamento. A psicomotricidade, produto de uma relação inteligível entre a 

criança e o meio, é instrumento privilegiado através do qual a consciência se forma e 

materializa-se(GROMOWSKI,2014). 
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Segundo Le Boulch (1992), a Psicomotricidade se dá através de ações educativas 

de movimentos espontâneos e atitudes corporais da criança, proporcionando-lhe 

uma imagem do corpo contribuindo para a formação de sua personalidade. É uma 

prática pedagógica que visa contribuir para o desenvolvimento integral da criança no 

processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo-

emocional e sociocultural, buscando estar sempre condizente com a realidade dos 

educandos. 

Ferreira (1988, apud Jobim; Assis, 2013), apresenta a seguinte definição, é a 

capacidade de determinar e coordenar mentalmente os movimentos corporais; a 

atividade ou conjunto de funções psicomotoras. 

Fonseca (1988) comenta que a psicomotricidade é atualmente concebida como a 

integração superior da motricidade, produto de uma relação inteligível entre a 

criança e o meio. 

Para Vayerapud Le Boulch (2001), a educação psicomotora é uma educação global 

que, associando os potenciais intelectuais, afetivos, sociais e motores da criança, 

dá-lhe segurança, equilíbrio e permite o seu desenvolvimento, organizando 

corretamente as suas relações com os diferentes meios nos quais deve evoluir. 

A psicomotricidade é, inicialmente, uma determinada organização funcional da 

conduta e da ação; correlatamente, é certo tipo de prática da reabilitação gestual. 

(CHAUZAUD, 1987) 

A psicomotricidade se faz necessária para a prevenção e tratamento de problemas, 

a fim de conseguir o máximo do potencial dos alunos, não só motor, mas em outros 

aspectos da personalidade, que se inter-relacionem (LORENZON, 1995). 

Apesar da Psicomotricidade se desenvolver como uma prática independente no 

século XIX, seu nascimento ocorre no momento em que o corpo deixa de ser pura 

carne para transformar-se num corpo falado. 

De acordo com Alves (2003), a psicomotricidade envolve toda a ação realizada pelo 

indivíduo, que represente suas necessidades e permite a relação com os demais. É 

a integração psiquismo-motricidade. 

A psicomotricidade pode ser definida como uma ciência que tem como objeto de 

estudo o homem por meio de sua relação com o mundo externo e interno. Está 

dividida em três campos distintos: reeducação psicomotora que visa corrigir 
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alterações no desenvolvimento psicomotor, tais como, equilíbrio, coordenação, 

dispraxia; terapia psicomotora que se refere a todos os casos nos quais a dimensão 

afetiva ou relacional parece dominante na instalação inicial do transtorno; educação 

psicomotora  que visa desenvolver, na criança, a capacidade de criar, resolver e 

adaptar as tarefas realizadas, sem usar a imposição como método de educação 

(ABELHEIRA apud SOUZA, 2005). 

 

O CAMINHAR PARA TERCEIRA IDADE ATIVA 

 

O envelhecimento é um fenômeno complexo e variável, que ocorre inevitavelmente 

com o passar do tempo, cabendo às ciências da saúde desenvolver seu estudo sob 

uma perspectiva interdisciplinar. Nahas (2006) conceitua o envelhecimento como um 

acontecimento de forma gradual, universal e irreversível, acarretando perdas 

funcionais no organismo. Esse processo é acompanhado por várias alterações 

orgânicas como, por exemplo, a redução do equilíbrio estático e dinâmico e da 

mobilidade articular, modificações das funções fisiológicas (respiratória e circulatória) 

e transformações psicológicas (maior vulnerabilidade à ansiedade e à depressão). 

Favorecer a conservação de uma estrutura funcional ajustada às necessidades 

específicas do idoso, para que a partir de uma autoimagem positiva seja 

possibilitado o resgate de sua autoestima, tornou-se uma das metas 

impulsionadoras para a promoção da qualidade de vida na terceira idade. (NAHAS, 

2006) 

A qualidade de vida é um termo que se refere à avaliação das circunstâncias da vida 

de um indivíduo, grupo ou população. O conceito de qualidade de vida é complexo e 

abrange muitas características dos ambiente social e físico, assim como da saúde e 

do estado interno dos indivíduos. Há dois enfoques à medida de qualidade de vida: 

um é baseado em auto percepções subjetivas ou internas e o outro em medidas 

objetivas, baseadas em julgamentos externos (REBELATTO, 2004 apud LAWTON, 

2004). 

A perspectiva de uma abordagem psicomotora, através da gerontopsicomotricidade, 

é aspirar não contra o processo natural de envelhecer, mas a favor da manutenção 

de uma estrutura funcional adequada às necessidades específicas do idoso, da 

conservação de uma tonicidade funcional, de um controle postural flexível, de uma 
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boa imagem de corpo, de uma organização espacial temporal plástica; relacionando 

a criatividade, a emoção, a espontaneidade e a vitalidade à terceira 

idade(CHIQUETTI,2010). 

A estimulação e a orientação às práticas de atividades de reeducação psicomotora 

propiciam a criação de uma atmosfera saudável, atuante e existencial, de elevado 

valor psicológico, sob forma de tarefas e movimentos lúdicos.Os aspectos 

intrapessoais da qualidade de vida refletem um elemento essencial: a capacidade de 

cada indivíduo avaliar sua própria qualidade de vida a partir de critérios internos e de 

considerações estritamente pessoais sobre a existência, muitas vezes de modo 

independe de critérios ditos objetivos (CHIQUETTI,2010). 

Weineck (2005) aponta que o envelhecimento é a soma de todas alterações 

ocorridas no espaço cronológico, sendo este então um fator que agrega 

essastransformações e nos permite, de forma individuale temporal, calcular o 

estágio do envelhecimentode cada um. 

Estudos realizados por Hurley e Roth (2000) e Graves e Franklin (2001) evidenciam 

que as populações fisicamente ativas têm menor incidência de uma gama de 

doenças crônicas, dentre elas hipertensão arterial, obesidade, osteoporose, 

ansiedade e depressão, reconhecendo a atividade física como um importante fator 

promotor de saúde em todas as idades. Quando as pessoas já apresentam essas 

patologias, como é o caso de muitos idosos, a atividade física pode ser importante 

recurso para o tratamento, reduzindo a necessidade ou as doses de medicamentos 

em geral. 

Gorzoni e Jacob Filho (2008) refletem que, embora as atividades aeróbias sejam 

adequadas para promoção da saúde cardiovascular, talvez não sejam as mais 

eficientes ou seguras, tanto de um ponto de vista cardiocirculatório quanto de 

alterações da estrutura musculoesquelética. Estudos realizados recentemente já 

apontam importantes efeitos protetores do sistema cardiovascular advindos do 

treinamento de resistência (BRAITH; STEWART, 2006). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem da gerontopsicomotricidade para a Terceira Idade parte do princípio 

domovimento corporal. Se movimentar-se e uma forma de viver, então que seja com 

prazer e satisfação. Se a maneira como as pessoas se movimentam e se tocam e 

capaz de alterar sua mente e emoções, como será que a atividade psicomotora 
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pode modificar e colaborar com a vida dos idosos? Para renovar e abastecer as 

energias desse corpo torna-se necessário trocar com os outros e com tudo o que o 

rodeia, impulsionando-o a viver melhor. 

Sabe-se, entretanto, que há o idoso que se acomoda, impedindo uma convivência 

harmoniosa, deixando em desuso a sua potencialidade e sabedoria. Neste caso e 

importante buscar esse idoso, promovendo trabalhos de reintegração social para 

que haja uma mudança progressiva de perspectiva de vida. Nem todas as 

mudanças são positivas, mas o idoso pode lidar com a velhice com suas 

experiências e gratificações assim como com seus desafios, se estiver preparado 

para enfrenta-los. 

Outro aspecto a ser mencionado e que o exercício psicomotor regular voltado para 

essa população deve ser bem criterioso e levar em conta as necessidades e 

especificidades da população idosa; proporcionando maior treino de equilíbrio, 

estimulando o controle postural; e servindo dessa forma como medida profilática na 

prevenção de quedas entre idosos. 

A qualidade de vida é um termo que se refere à avaliação das circunstâncias da vida 

de um indivíduo, grupo ou população. O conceito de qualidade de vida é complexo e 

abrange muitas características dos ambiente social e físico, assim como da saúde e 

do estado interno dos indivíduos. Há dois enfoques à medida de qualidade de vida: 

um é baseado em auto percepções subjetivas ou internas e o outro em medidas 

objetivas, baseadas em julgamentos externos (REBELATTO, 2004 apud LAWTON, 

2004). 

Nesse sentido fazem-se necessários uma ampliação e aprofundamento nas 

pesquisas com os idosos, possibilitando uma abrangência maior de possibilidades, 

de atividades e de vivências intencionais; empenhando-se sempre não apenas em 

viver mais, mas também em viver melhor. 
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Resumo 

Este trabalho acadêmico aborda a saúde do trabalhador e as doenças no músculo 
esqueléticos causadas pela sobrecargas biomecânicas alvo de todas as classes 
trabalhistas, uma epidemia mundial denominada como LER/DORT. A facilidades que 
a tecnologia trouxe para dia-a-dia nos prendendo a afazeres que roubam o nosso 
tempo, diminuindo o lazer e atividade física. Com o aumentos das LER/DORT nos 
ambiente de trabalho o absenteísmo é um sério problema enfrentado pelo RH 
(Recursos Humanos) diminuindo o lucro e sobrecarregando outros funcionários. 
Veremos as classificações da ginástica laboral: Preparatório, compensatório e 
Relaxamento.  
 
Palavras-chave: LER/DORT; absenteísmo; ginástica laboral. 
 

Abstract 
 This scholarly work addresses worker health and skeletal muscle diseases 
caused by the target biomechanical overloads of all working classes, a worldwide 
epidemic termed as RSI/WRMSD. The facilities that technology has brought to day-
to-day activities, which rob us of our time, reducing leisure and physical activity. With 
RSI/WRMSD  increases in the work environment, absenteeism is a serious problem 
faced by HR (HR), reducing profit and burdening other employees. We will see the 
classifications of the labor gymnastics: Preparatory, Compensatory and Relaxation. 

Keywords: RSI/WRMSD ; absenteeism; labor gymnastics. 

 

1.Introdução 

Nunca se falou tanto em qualidade de vida e saúde nos últimos tempos, antes era 
apenas motivo de preocupação ou modismo hoje tornou-se uma necessidade. 
Atualmente o ser humano é submetido a uma qualidade muito grande de pressões e 
responsabilidade. Isso é apenas uma das consequências desse tempo de novas 
tecnologias e economia globalizada. A evolução permitiu o desenvolvimento gerado 
nosso cotidiano mais conforto e comodidade. A tecnologia facilita o dia-a-dia, mas  
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também nos prende a afazeres que roubam o nosso tempo, e isso acaba diminuindo 
o lazer e atividade física. O sedentarismo age como fatores de risco para surgimento 
de doenças e consequentemente tem feito com que de forma progressiva, as 
pessoas solicitam auxílio médico e de diversas terapias para amenizar as dores 
musculares e para o tratamento de patologias mais graves. Pensando nisso, as 
empresas estão iniciando o reconhecimento da importância do investimento nos 
seus colaboradores, focando na diminuição das sérias consequências geradas pelas 
mudanças no trabalho, e do aumento dos fatores de risco, tanto para os 
colaboradores como para as empresas. A ginástica laboral é a prática de exercícios 
físico, realizada durante a jornada de trabalho, prescritas de acordo com a função 
exercida pelo trabalhador, visando compensar os efeitos negativos que atividade do 
dia a dia pode causar. Em benefícios para os colaboradores. Para a empresa 
aumentar a produtividade, fazendo seus colaboradores trabalham mais satisfeitos. 
Segundo (MENDES, 2012), hábitos mais saudáveis traz benefícios em diversos 
fatores, não apenas na saúde física. Investimento em prevenção e promoção de 
saúde no ambiente de trabalho tem resultados diretos na satisfação do colaborador 
e no seu bem estar além dos benefícios em relação a diminuição de dores, 
prevenção de doenças ocupacionais e prevenção de acidentes.  

Muitas empresas, não ligava muito pela saúde de seus colaboradores, e ao decorrer 
do tempo com muitos trabalhadores sofrendo lesões, as empresas estão passando a 
se preocupar com seus colaboradores, para obterem uma grande produtividade da 
sua empresa. A modernização e a automação dos processos de trabalho, acarretam 
mudança de gestos em busca de melhor rendimento dos funcionários e maior 
produtividade, no entanto, estas mudanças solicitam de seres humanos, padrões 
similares aos de máquinas o que provoca a ocorrência de movimentos executados 
excessivamente e de forma inadequada, causando os primeiros sintomas das 
doenças ocupacionais. Muitas pessoas não conhece as Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER) ou os Distúrbios: 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho são doenças ocupacionais 
relacionadas a lesões por traumas cumulativos. São o resultado de uma 
descompensação entre a capacidade de movimento da musculatura e a execução 
de movimento rápido e constante (MARTINS e DUARTE, 2001; OLIVEIRA, 2006, p. 
74 apud OLIVEIRA, SAMPAIO, 2008). 

Embora a base da Saúde do Trabalhador, esteja fundamentada na abordagem da 
saúde Ocupacional, há a necessidade de superar esta visão simplista sobre o 
assunto. Em uma perspectiva mais abrangente, a Saúde do Trabalhador destaca o 
aspecto humano do trabalho, tratando a saúde como um direito, tendo como objeto 
central o processo de adoecimento de grupos humanos em relação às tarefas 
laborais que desempenha o trabalho ocupa papel importante na inserção do 
indivíduo no meio social, pois é através desta atividade que um cidadão, de maneira 
geral, é considerado produtivo, autônomo e eficiente. Ter uma saúde mínima ou 
suficiente para corresponder às exigências do mercado de trabalho no mundo 
capitalista, é o mínimo que se espera de um indivíduo com força de trabalho e 
produtividade postos à prova (OLIVEIRA, SAMPAIO, 2008). 
Esse trabalho tem como objetivo de pesquisa comprovar como a ginástica laboral 
contribuir na qualidade de vida dos colaboradores, reduz patologias e casos de 
Ler/Dort (Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho) diminuindo as despesas da empresa em decorrência do 
números de faltas dos colaboradores, trazendo como consequência a melhora da 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
149 

 
  

auto estima, sensação de disposição e bem-estar para a jornada de trabalho, 
favorecendo o relacionamento social e trabalho em equipe, redução do índice de 
sedentarismo, combate a tensão emocional como o estresse, depressão e 
ansiedade. 
 
2. METODOLOGIA  

Para a elaboração deste trabalho pensamos nas seguintes metodologia: na 
dificuldade de aceitação das empresas em questão a esse tema e mostrar suas 
consequências e efeitos, as empresas alega também que seria um custo adicional 
para a empresa. O projeto apresentado mostra os benefícios que a ginástica laboral 
proporciona para a empresa e seus colaboradores, através das experiências como 
observação, pesquisas bibliográficas e documentos justificando dados científicos.  

Será feito um questionário para os colaboradores de determinada empresa 
investigado sobre tais problemas, a partir daí será montado exercícios com base as 
questões respondidas. 
 
 3. CONCEITOS DE GINÁSTICA LABORAL 

 A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao logo do tempo, causam 
diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador, 
impossibilitando, muitas vezes, que esse indivíduo permaneça executando a mesma 
função, em decorrência, por exemplo, de uma deficiência motora. Segundo 
estudiosos a ginástica laboral são exercícios executados no ambiente de trabalho 
com sessões de 5 à 15 minutos, exercícios como alongamento e relaxamento, 
evitando as LER/DORT.  

A ginástica laboral consiste em exercícios realizados no local de trabalho, atuando 
de forma preventiva e terapêutica, enfatizando o alongamento e a compensação das 
estruturas musculares envolvidas nas tarefas ocupacionais diárias (CAÑETE et al., 
2001 apud POLITO; BERGAMASCHI, 2002).  

Autores falam sobre a  importância de enfatizar a qualidade de vida nas empresas 
sendo diretamente proporcional ao desempenho dos funcionários. 

Esta pode ser definida como um programa de recuperação e manutenção da 
qualidade de vida e de promoção do lazer, planejada e aplicada no ambiente de 
trabalho durante o expediente. Esta é popularmente denominada como atividade 
física na empresa, GL compensatória, ginástica do trabalho ou ginástica de pausa 
(MENDES; LEITE, 2004). 

 Para os autores a Ginástica não só beneficia somente o trabalhador, mas 
influencia também no desempenhos, produtividades, despesas e lucros da empresa.   

A Ginástica Laboral proporciona benefícios, tanto para o trabalhador, quanto para a 
empresa. Além de prevenir as LER/DORT, ela tem apresentado resultados mais 
rápidos e diretos com a melhora do relacionamento interpessoal e o alívio das dores 
corporais (OLIVEIRA, 2006; GUERRA, 1995; MENDES, 2000). 

 

4 REVISÃO DE LICENCIATURA 

● Preparatória: tem como objetivo preparar o organismo para o trabalho físico, 
melhora a oxigenação tecidual, aumento de frequência cardíaca, melhora disposição 
e concentração. Nessa classificação tem a duração média entre 10 e 12 minutos, 
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onde são realizados exercícios de coordenação, equilíbrio, concentração, 
flexibilidade e resistência muscular. Realizada no início das atividades. 
      Fonte:  <.https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/> 
       Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, 2014. 
● Compensatória: realizada durante a jornada de trabalho, buscando o alívio 
de qualquer tensão muscular decorrente do uso excessivo da estrutura por má 
postura ou pelo esforço excessivo. Auxilia na remoção de resíduos metabólicos, 
correção postural e prevenção de fadiga muscular. Trabalha especificamente 
exercícios de correção de postura, flexibilidade, alongamentos e exercícios 
respiratórios.   
       Fonte: <.https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/> 
        Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, 2014. 
● Relaxamento: realizada ao final da jornada de trabalho, tem como principal 
objetivo o alívio de tensões e diminuição do estresse, onde são feitas 
automassagens, exercícios respiratórios, alongamentos e meditação. 
      Fonte: <.https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/>  
      Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, 2014. 
As classificações da ginástica laboral também podem ser feitas através dos 

objetivos principais dos exercícios, como: 

1. Ginástica corretiva/postural: relacionada ao equilíbrio entre as musculaturas 
agonista e antagonista, envolvendo alongamento e fortalecimento de musculaturas 
em pouco uso. Tem a duração média de dez minutos, podendo ser realizada todos 
os dias ou três vezes por semana.  

Fonte: <.https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/>  

Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, 2014. 
2. Ginástica de compensação: objetiva a prevenção de adaptações e compensações 
posturais. São realizados exercícios simétricos e alongamentos por até dez minutos. 
Fonte: <.https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/>  
Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, 2014. 
3. Ginástica terapêutica: objetiva o tratamento de distúrbios, patologias e alterações 

posturais, conforme as principais queixas. Necessita de um local apropriado e tem 

a duração média de trinta minutos. 

 Fonte: <.https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/> 
 Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, 2014. 
4. Ginástica de manutenção/conservação: programa onde se busca manter os 
resultados decorrentes de um trabalho de condicionamento físico, após alcançar o 
equilíbrio muscular e as correções necessárias. Necessita de uma sala especial para 
o treinamento, utilizando o tempo de folga, com duração média entre quarenta e 
cinco e noventa. 
Fonte: <. https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/> 
Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, 2014 
 
5. Considerações Finais 

Conclui-se com base nos estudos pesquisados, as facilidades que a tecnologia nos 
proporciona no nosso cotidiano consequentemente o sedentarismo também 
aumentou trazendo as LER/DORT, trabalho mal realizado, desrespeitando os limites 
biomecânicos, juntamente com a predisposição constitucional da pessoa, pode 

https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/
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desencadear DORT.  Concluiu-se os benefícios que a Ginástica Laboral traz através 
de uma série de exercícios físicos realizado no ambiente e no horário de trabalho, 
melhorando a saúde e evitando lesões dos colaboradores causados por esforço 
repetitivo e algumas doenças ocupacionais. Conclui-se também uma redução de 
custo para as empresas com a  diminuição com os prejuízos dos afastamentos 
médicos, horas extras, faltas de funcionários por motivo de LER/DORT. Várias 
evidências demonstram a importância da Ginástica Laboral na prevenção de 
doenças ocupacionais, sendo um recurso para fazer frente ao problema, é 
considerado um exercício físico eficaz na prevenção de doenças do trabalho. É 
notório, que a Ginástica Laboral é eficiente na prevenção das doenças ocupacionais, 
na melhoria da qualidade de vida do trabalhador e na diminuição do absenteísmo. 
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RESUMO 

A Hidroginástica tem chamado a atenção por ser fácil a inclusão do aluno 

independentemente da idade, de sua massa corpórea, cor, sexo, podendo ser 

formada por jovens e idosos. Este trabalho tem como problematização a influência 

da atividade física Hidroginástica como fator de sociabilidade na vida do indivíduo 

idoso, pois acredita-se que este possa ser um fator de benefício à saúde, 

melhorando a autonomia, o que desta forma, pode trazer uma melhor qualidade de 

vida. O fato de ser uma atividade coletiva, promove ao indivíduo uma prática mais 

confortável para a execução da atividade proposta sem ter o constrangimento do 

erro, assim ele acaba se inserindo em um grupo onde há contato com outras 

pessoas e pondo fim ao isolamento que muitas vezes ocorre, gerando um impacto 

positivo na parte social e no psicológico do idoso. A metodologia utilizada neste 

trabalho foi uma revisão de literatura utilizando as seguintes bases de dados Scielo, 

EFDeporte e Biblioteca Dante Alighieri. Os descritores utilizados foram 

Hidroginástica, Terceira idade e Sociabilização e procurou-se delimitar o referencial 

teórico nos últimos 10 anos. A hidroginástica mostrou-se um ótimo fator para 

realização de atividades físicas, sendo considerado como um método que ajuda na 

prevenção de doenças no corpo. Além dos fatores relacionados aos aspectos 

fisiológicos, a hidroginástica age como reintegrador deste indivíduo ao meio social. 

Palavras chaveHidroginástica, Terceira Idade e Qualidade de Vida. 

 

ABSTRACT 
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The Hydrogynastic has called attention because it is easy to include the student 

regardless of age, body mass, color, sex, and can be formed by young and old. This 

work has as problematization the influence of physical activity Hydrogynastic as a 

factor of sociability in the life of the elderly individual, because it is believed that this 

can be a factor of health benefit, improving the autonomy, which in this way, can 

bring better quality of life. The fact of being a collective activity promotes the 

individual a more comfortable practice for the execution of the proposed activity 

without having the embarrassment of the error, so he ends up entering a group 

where there is contact with other people and putting an end to the isolation that often 

occurs, generating a positive impact on the social and psychological aspects of the 

elderly. The methodology used in this work was a literature review using the following 

Scielo, EFDeporte and Dante Alighieri Library databases. The descriptors used were: 

Hydrogeology, the Elderly, and Sociabilization, and it was sought to delimit the 

theoretical reference in the last 10 years. Water aerobics has proven to be a great 

factor in performing physical activities and is considered a method that helps prevent 

diseases in the body. In addition to the factors related to physiological aspects, water 

aerobics acts as a reintegrator of this individual to the social environment. 

Key Words Hydrogynastic, Old Age and Quality of Life 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como problematização a influência da atividade física 

Hidroginástica como fator de sociabilidadena vida do indivíduo idoso. Acredita-se 

que este possa ser um fator de muito benefício à saúde, melhorando a autonomia, o 

que desta forma, pode trazer uma melhor qualidade de vida. 

A prática de exercício aquáticos vêm sendo realizada há séculos. Todavia a 

necessidade de uma vida saudável e funcional ativa, cresce em passo acelerado a 

busca por exercícios físicos. Nesse processo de buscar a hidroginástica nos últimos 

anos se tornou atração universal para os que usufruem de sua prática até mesmo 

por ser uma atividade de baixo impacto podendo ser perpetrada por pessoas de 

diferentes idades (DRASEVEC,1997apud BONACHELA, 2001 apud 

VASCONCELOS et al., 2009). 

Justifica-se que pelo fato da sociabilidade pode agregar na prática coletiva e social 

da Hidroginástica. Uma geração que prima pela qualidade de vida. Tendo em vista 
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como público alvo a terceira idade, baseado em pesquisas científicas, identificou-se 

que os principais motivos que levam os idosos a procura e a prática da 

hidroginástica é o convívio com outras pessoas,readaptação a sociedade, trabalho 

em equipe, atividades em grupo e eventos temáticos.  

A metodologia utilizada neste trabalho foi uma revisão de literatura utilizando as 

seguintes bases de dados Scielo, EFDeporte e Biblioteca Dante Alighieri. Os 

descritores utilizados foram Hidroginástica, Terceira idade e Sociabilização. 

Procurou-se delimitar o referencial teórico nos últimos 10 anos. 

 

HIDROGINÁSTICA 

 

A hidroginástica tem chamado a atenção por ser fácil a inclusão do aluno 

independentemente da idade, de sua massa corpórea, cor, sexo, podendo ser 

formada por adolescentes, jovens, idosos. Seu diferencial é a densidade da água, 

que deixa seu corpo mais leve, tendo menor impacto nas articulações e maior 

amplitude de movimento gerando força contra a água e ocasionando força muscular.  

Não se pode precisar com exatidão a data de chegada da hidroginástica no brasil, 
mais foi por volta da década de 80 que ela teve sua ascensão no mundo todo. 
Devido ao elevado número de lesões provocado pela pratica da ginástica aeróbica, 
vários especialistas foram levados a estudar os exercícios aquáticos a fim de 
minimizar o impacto encontrado nas atividades feitas em sala de aula. 
Gradativamente a hidroginástica foi sendo introduzida nos programa das academias 
e clubes, conquistando cada vez mais adeptos e ganhando assim seu próprio 
espaço (LUCCHESI, 2013, p.26) 
Desta forma, um programa ideal de condicionamento físico, a combinação de água e 

exercício físico é uma forma de atividade física que sempre deu certo. ―Aqueles que 

não se sentem bem numa sala de ginástica ou até mesmo em academias, ficam 

bem à vontade dentro da piscina fazendo hidroginástica, que é uma atividade 

agradável, melhorando a qualidade de vida‖ (BONACHELA, 2004 apud 

VASCONCELOS et al., 2009, p.02). 

Dentre os benefícios descritos em relação a Hidroginástica, pode-se destacar: 

aumento da força e da resistência muscular, melhora da flexibilidade, diminuição da 

gordura corporal, equilíbrio estático e dinâmico, melhoria do sistema cardiovascular, 

coordenação motora, auxilia o retorno venoso devido à pressão hidrostática, auxilia 

na reeducação respiratória e postural, além do aumento da circulação sanguínea, 

promovendo um efeito massageador (LUCCHESI, 2013). 
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Lucchesi (2013) aponta ainda como vantagens do trabalho na água a agradável 

sensação de prazer, além de diversas vantagens psicológicas e fisiológicas, tais 

como: ambiente relaxante; não havendo o desconforto da transpiração;torna-se um 

atrativo para pessoas com dificuldades para realizar os exercícios fora da agua 

(como obesos, hipertensos e pessoas com problemas articulares); e não existe a 

preocupação excessiva com a performance. 

 

TERCEIRA IDADE 

 

O Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003 estabeleceu diretrizes 

voltadas à garantia de direitos sociais dos idosos tais como autonomia, integração e 

participação efetiva como instrumento de cidadania (BRASIL, 2003). 

No Art. 2o do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) aponta que  

 
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 
 
O idoso sente necessidade de melhorar a saúde em seu estado físico e psicológico 

para que ele possa ter uma vida mais tranquila, sem maiores problemas e encarar a 

velhice com menos medo, pois uma visão negativa nessa fase da vida não contribui 

em nada para melhorar a autoimagem e auto estima dos que envelhecem (NERI, 

2000 apud ORTEGA, 2010) 

Quando o idoso pratica determinado exercício físico e começa a compreender as 

vantagens obtidas com a criação deste hábito, ele verifica que é uma pessoa capaz 

de superar as limitações impostas pela velhice. Com isto, o indivíduo idoso se torna 

capaz de perceber a importância que o mesmo tem para a sociedade em que 

vive.(PERREIRA,2009 apud ORTEGA, 2010). 

Como cada vez a expectativa de vida vem aumentando, muitos desses que entram 

nessa faixa etária, buscam uma independência de mobilidade sem auxílio de outras 

pessoas, fazer atividades cotidianas básicas por meio de si só.  

Indivíduos da terceira idade que têm o hábito de praticar atividades físicas apresenta 

melhor condicionamento que lhes garante maior mobilidade evitando que sofram 
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quedas, situação diferente entre idosos sedentários (SAMPAIO, 2005 apud MOTA, 

2011). 

Entretanto, ―é válido ressaltar que, independentemente de problemas de saúde, a 

prática de atividades físicas proporciona um estado de relaxamento e bem-estar, 

além de melhorar o humor, graças a liberação da endorfina, hormônio responsável 

por tais sensações‖(SAMPAIO, 2005 apud MOTA, 2011, p.20). 

 
Neri (1997 apud CARNEIRO, FALCONE, 2004) assinala que uma boa qualidade de 

vida na velhice não é um atributo do indivíduo biológico, psicológico ou social, nem 

uma responsabilidade individual, mas sim, um produto da interação entre pessoas 

em mudança, vivendo numa sociedade em mudança.  

A visão de que é possível envelhecer com saúde e cercado de contato social tem 

motivado a realização de estudos em diversas áreas para a identificação dos meios 

pelos quais se pode chegar a uma velhice bem-sucedida (FREIRE, 2000 apud 

CARNEIRO, FALCONE, 2004). 

 

 

SOCIALIZAÇÃO  

 

Pela definição da Organização Mundial de Saúde, o termo Saúde trata-se de ―um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doenças‖ (LEWIS, 1986, apud MARTINS, 2009 p. 01). 

A Socialização significa o processo de transmissão dos comportamentos 

socialmente esperados, mas especificamente, a socialização para o desempenho de 

determinado papel social que envolve a aquisição de capacidades (habilidades) 

físicas e sociais, valores, conhecimentos, atitudes, normas e disposições que podem 

ser aprendidas em uma ou mais instituições sociais, como por exemplo, a família, a 

escola, o esporte, e ainda através dos meios de comunicação (BRACHT, 1997 apud 

MOTA, 2011, p.30). 

A qualidade de vida de um indivíduo é determinada pelas suas atitudes e 
comportamentos, sejam estes físicos, psicológicos e/ou sociais. A prática de 
exercícios físicos, nutrição, comportamento preventivo, relacionamento social e 
controle dos níveis do estresse são os principais fatores que determinam o tipo de 
qualidade de vida (GUISELINI, 1996 apud VASCONCELOS et al., 2009, p.02). 
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―Com base nessas informações tudo aquilo que compõe a condição social de um 

indivíduo, como alimentação, meio ambiente, habitação, renda, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade e acesso a serviços, favorece (...) também o estilo de vida 

do indivíduo‖ (PALMA, 2000 apud MARTINS, 2009, p. 01). 

 
Durante o processo de socialização as pessoas adquirem maneiras próprias de agir, 
pensar e sentir, esse processo tem início no momento em que a pessoa nasce e 
continua ao longo de toda a sua vida acabando somente quando ela morre. Sendo 
assim, o homem pode ser definido como um ser social, embora é preciso lembrar 
que ele tem sua individualidade ou personalidade própria, logo terá formas 
diferentes de pensar e agir na sociedade, portanto essa personalidade sofre 
influências da cultura a que está inserida, pois o processo de socialização é bastante 
influenciado pelo capital e pela mídia, que definem padrões de beleza, o que 
consumir, como se vestir, que lugar frequentar, como devemos falar, e o que 
devemos ler (MOTA, 2011, p.33) 
 

 

A HIDROGINÁSTICA COMO FATOR DE SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO 

 

Por tanto a hidroginástica como fator de socialização para a população da terceira 

idade é bastante aprazível a essa prática, fazendo com que os idosos recuperem 

sua autoestima, autonomia, passando a fazer parte de novas relações sociais, 

criando novas amizades e vínculos afetivos, relacionando-se melhor com seus 

familiares e buscando novas ocupações, prolongando a sua longevidade, e 

recuperando a vontade de viver por muito mais tempo (MOTA, 2011,p.35). 

A hidroginástica é um dos fatores de socialização na terceira idade, pois proporciona 

uma qualidade nas atividades diáriase cotidianasbásicas para indivíduosque 

procuram levar uma vida de forma independente. O interessante é integrá-los dentro 

da sociedade em uma forma ativa, e com isso a atividade física tem um papel 

fundamental que atua como prevenção de doenças, muitos o que procuram essa 

atividade vem através de recomendações médicas, muito do mesmo levaram uma 

vida sedentária, como hábitos alimentares e por conta desses fatores acabaram 

gerando doenças. 

Esses aspectos sociais de interação do idoso com a prática da hidroginástica junto a 
um grupo coletivo, faz com que os motivem o idoso a pensar no futuro, construindo 
novos projetos, buscando novas conquistas pessoais e familiares e como 
consequência desse processo, surge um aumento significativo na expectativa de 
vida dessa faixa etária (MOTA, 2011, p.35). 
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A hidroginástica faz que a terceira idade aprecie essa atividade, fazendo que tenha a 

recuperação da sua autonomia, gerando novas relações sociais, fazendo novas 

amizades e criando vínculos afetivos, um bem-estar global e dentro da sua família e 

cotidiano, com essas novas ocupações acaba prolongando a sua longevidade e a 

vontade de viver. 

 

CONCLUSÃO  

 

O idoso necessita de um tratamento especial e de pessoas que se importem com 

eles, pois muitos são expostos a sociedade e excluídos do meio social. 

A hidroginástica é uma prática de exercício dentro do meio líquido, sendo um ótimo 

fator para realização de atividades físicas onde é possível deslocar, correr, saltar, 

empurrar, puxar entre inúmeros fatores, que ao decorrer da vida pela falta de 

atividade física acaba-se perdendo esses estímulos. Sendo considerado como um 

método de atividade física que ajuda na prevenção de doenças no corpo, a 

hidroginástica é uma das atividades existentes de baixo impacto, proporcionando 

para os idosos um condicionamento físico melhor. 

Além dos fatores relacionados aos aspectos fisiológicos, a hidroginásticaage como 

reintegrador deste indivíduo ao meio social. 
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ÍNDICES DAS LESÕES DO BALLET CLÁSSICO  E A 
MEDIDA DO ÂNGULO Q DO JOELHO EM RELAÇÃO AO 
TIPO DE PISADA 
 
OLIVEIRA, V. H. M; CORRÊA, V, de A; REBOUÇAS, S. V. S 
Centro Universitário Ítalo Brasileiro 
São Paulo - SP - Brasil 
hugomacha@gmail.com  
 
RESUMO: Por ser uma das danças mais praticadas em todo o mundo, o ballet 
clássico é uma das modalidades que exige muita habilidade física e treinos intensos, 
buscando sempre o aperfeiçoamento em suas performances. O presente estudo 
teve como objetivo identificar as possíveis lesões, analisar as medidas do ângulo Q 
e relacioná-las quanto ao tipo de pisada de cada bailarina envolvida. O estudo foi 
realizado na Escola de Dança do Theatro Municipal de São Paulo, sendo 
selecionadas 16 bailarinas, maiores de 18 anos e com um longo tempo de 
experiência na área. Os testes foram efetuados através do goniômetro (medidas do 
ângulo Q), cartolinas e tinta (pisada) e índices de lesão (questionário/anamnese). 
Conforme os testes, o presente estudo obteve o resultados que mostraram uma 
incidência de lesões maiores em bailarinas que tem a pisada pronada e supinada, e 
menor índice nas que tem pisada neutra, todas lesões de membros inferiores. 
 
Palavras Chave: Ballet Clássico. Ângulo Q. Lesão. 
 
ABSTRACT: Because it is one of the most practiced dances in the world, classical 
ballet is one of the modalities that requires a lot of physical ability and intense 
training, always seeking perfection in its performances. The aim of the present study 
was to identify the possible lesions, to analyze the Q-angle measurements and to 
relate them to the type of footprints of each dancer involved. The study was 
conducted at the School of Dance of the Municipal Theater of São Paulo, with 16 
dancers, over 18 years old and with a long experience in the area. The tests were 
performed through the goniometer (Q-angle measures), cartolines and ink (tread) 
and lesion indices (questionnaire / anamnesis). 
According to the tests, the present study obtained the results that showed an 
incidence of bigger lesions in dancers who have the footprints pronated and 
supinated, and a lower index in those with a neutral footprint, all lesions of lower 
limbs. 
  
Keywords: Classic ballet. angle Q. Injury. 
 
INTRODUÇÃO 
O Ballet Clássico é uma modalidade de dança das mais praticadas em todo o mundo 
e ela adere técnicas de Ballet tradicional e acaba sendo um estilo muito metódico da 
dança. Por ter tradição histórica, é uma modalidade que exige disciplina e dedicação 
extrema, os praticantes do Ballet geralmente sempre buscam ultrapassar limites e 
obter um movimento perfeito a fim de abrilhantar os espetáculos com suas 
performances. 
Com base em artigos já realizados, sabemos que o Ballet Clássico é uma arte que 
exige muitas habilidades físicas e treinos intensos. Os bailarinos profissionais 
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dedicam-se integralmente a essa prática, sobrecarregando principalmente as 
extremidades inferiores do corpo que são treinados ao seu limite (BERTONI, 1992, 
MILAN, 1994).  
Alguns estudos já observaram que as principais lesões no ballet, as mais comuns 
são lesões em pé e tornozelo, seguidas de perto pelas lesões de joelho. (SALLES, 
1998). Ou seja, a maioria das lesões ocorrem nos membros inferiores, não poderia 
ser diferente afinal é notória a sua maior exigência na dança. 
Os bailarinos se destacam por sua qualidade e aptidões, seguem normas e técnicas 
da dança com o corpo adequadamente preparado, demonstrando expressividade, e 
uma biomecânica do movimento humano extremamente complexa. Apesar de o 
Ballet ser conhecido como arte e uma disciplina estética, também requer enorme 
preparo atlético, o que predispõe estes a um amplo espectro de lesões (LIMA, 1995, 
GREGO e cols., 1999).  
Observando um bailarino, apesar de sua expressividade com graça e beleza, o 
treino sobrecarrega as extremidades de modo não fisiológico, em posições não 
anatômicas, que são potencialmente deletérias. Isto porque, o movimento é sempre 
uma força intrínseca resultante de uma reação psíquica e emocional que atuando 
sobre o corpo, determina desprendimento de energia e variações de tensões 
musculares que podem ou não favorecer o deslocamento de um ou mais segmentos 
corporais. Por isso, essa exigência extrema imposta aos bailarinos, especialmente 
do sistema musculoesquelético, que permite a manutenção da postura e dos 
membros inferiores, é com frequência levado ao limite do que é suportável pelos 
mecanismos fisiológicos (GOERTZEN e cols., 1989 apud; LIMA, 1995; GREGO e 
cols., 1999). 
Patologicamente as lesões de bailarinos não se afastam das lesões de atletas de 
outras modalidades, o que podemos observar é que a sua importância e 
consequências são diferentes. (SALLES, 2008). 
Contudo, a temática tratará de relatar quais os índices de lesões do tornozelo, joelho 
e quadril no Ballet Clássico e avaliará a medida do Ângulo Q do joelho em relação 
ao tipo de pisada dos bailarinos e bailarinas, para analisar se há ou não alteração 
biomecânica. 
O ângulo Q (quadríceps) é uma medida de alinhamento patelar global, formado 
entre as retas:  centro patelar e a tuberosidade tibial, e o centro patelar e a Crista 
Ilíaca Superior Anterior (CISA). As mulheres apresentam uma distância horizontal 
maior entre as CISA, fazendo com que o ângulo Q feminino seja maior (SILVA, 
C.M.V. e cols. 2015). 
 
 
OBJETIVO 
Relacionar a presença de lesões em tornozelo, joelho e quadril com o tipo de pisada 
em bailarinas clássicas. 
Relacionar a presença de lesões em tornozelo, joelho e quadril com o ângulo Q em 
bailarinas clássicas. 
 
 
METODOLOGIA 
O estudo teve como base principal a pesquisa de campo, realizada com 16 
bailarinas maiores de 18 anos, da Escola de dança de São Paulo da Fundação do 
Theatro Municipal. 
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Foi entregue uma Carta de Autorização para a Diretora da Escola de dança de São 
Paulo da Fundação do Theatro Municipal, pedindo a permissão para fazer a 
pesquisa com as bailarinas. 
No dia da visita, cada bailarina recebeu uma Carta de Informação, onde 
informaram seus nomes, idade, há quanto tempo praticam ballet e se tem alguma 
lesão. Após o preenchimento da carta, foi feita  a medida do ângulo Q dos joelhos, 
usando um goniômetro, e em seguida para a obtenção dos tipos de pisadas, foi 
utilizado tinta guache azul e cartolinas. Para avaliar o tipo de pisada, após terem as 
solas dos pés pintadas, cada bailarina ficou em pé sobre uma cartolina para 
marcação do contorno do pé e determinação do tipo de pisada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
Figura 1: Gráfico do Índice de lesão 
 
 

 
Figura 2: Gráfico do tipo de lesão (local da lesão) 
 
De acôrdo com os gráficos da Figura 1 e Figura 2 acima observa-se: 
Da população total avaliada 62,5% apresentaram lesão; 60% lesão de joelho, 60% 
lesão de quadril e esses com lesão de joelho e quadril; nenhuma apresentou lesão 
de tornozelo. 
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Figura 3: Gráfico do Ângulo Q Esquerdo 
 
 
 

 
Figura 4: Gráfico  do Ângulo Q Direito 
 
 
 

 
Figura 5: Gráfico  da Pisada Esquerda 
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Figura 6: Gráfico  da Pisada Direita 
 
 Nos gráficos das figuras 3, 4, 5 e 6, pode-se observar que, na comparação do 
ângulo Q entre as pisadas, tanto as de membro inferior direito quando as de membro 
inferior esquerdo, não foi estabelecida uma relação, pois os valores diferem 
independente do tipo de pisada. 
 De acordo com (SILVA, C.M.V. e cols. 2015), o valor normal para o ângulo Q, 
em média, é de 13° nos homens e 18° nas mulheres. O ângulo Q, é formado entre 
as retas que passam no centro patelar até a tuberosidade da tíbia e  centro patelar e 
a Crista Ilíaca Superior Anterior (CISA). As mulheres possuem um ângulo Q maior 
pois as CISAs apresentam uma distância maior. 
As bailarinas apresentaram uma média um pouco menor que o esperado, 
provavelmente pela prática do ballet e pela própria arquitetura óssea, com ossos do 
quadril menos largos. 
 Foi observado, também, que as bailarinas que apresentaram pisada neutra, 
estão relacionadas aos 37,5% da população que não apresentam lesão. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir com este trabalho que as bailarinas que tem o tipo de pisada 
neutra tiveram menor incidência em lesões em comparação as bailarinas que tem a 
pisada do tipo supinada ou pronada. Em relação ao ângulo q, não foi possível 
estabelecer uma relação direta com o tipo de pisada, pois os resultados foram 
diferentes para cada bailarina analisada no teste. Apenas é visível que a maioria 
delas apresenta um ângulo menor do que a média de mulheres adultas. Quanto ao 
índice de lesões, mais de 50% das bailarinas afirmaram que já tiveram alguma lesão 
séria, e a maior incidência de lesões está nos membros inferiores, quadril e joelho. 
 
ANEXOS 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

Eu ____________________________________________________________, 
Diretora da Escola de Dança de São Paulo da Fundação do Theato Municipal, 
documento ____________________, AUTORIZO os abaixo citados: 

SHEILA VALERIA SILVA REBOUÇAS RG: xx.xxx.xxx-x, VICTOR HUGO MACHADO 
OLIVEIRA RG: xx.xxx.xxx-x, VIVIANE DE ARAÚJO CORRÊA  RG: xx.xxx.xxx-x. 
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a desenvolverem a pesquisa intitulada Índices das lesões do Ballet Clássico e a 
Medida do Ângulo Q do joelho em relação ao tipo de pisada, cujo objetivo é 
identificar se há ou não índices de lesões de tornozelo, joelho e quadril no Ballet 
Clássico e quais são as principais lesões. E avaliar por meio de medidas que serão 
realizadas em bailarinas profissionais da Escola de Dança de São Paulo, maiores de 
18 anos, se há alterações no ângulo Q do joelho relacionado ao tipo de pisada. 

São Paulo, ______ de Outubro de 2018. 

______________________________________________ 
               Nome da diretora e carimbo    
  
CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

Eu ____________________________________________________________, 
Diretora da Escola de Dança de São Paulo da Fundação do Theato Municipal, 
documento ____________________, AUTORIZO os abaixo citados: 

SHEILA VALERIA SILVA REBOUÇAS RG: xx.xxx.xxx-x, VICTOR HUGO MACHADO 
OLIVEIRA RG: xx.xxx.xxx-x, VIVIANE DE ARAÚJO CORRÊA  RG: xx.xxx.xxx-x. 

a desenvolverem a pesquisa intitulada Índices das lesões do Ballet Clássico e a 
Medida do Ângulo Q do joelho em relação ao tipo de pisada, cujo objetivo é 
identificar se há ou não índices de lesões de tornozelo, joelho e quadril no Ballet 
Clássico e quais são as principais lesões. E avaliar por meio de medidas que serão 
realizadas em bailarinas profissionais da Escola de Dança de São Paulo, maiores de 
18 anos, se há alterações no ângulo Q do joelho relacionado ao tipo de pisada. 

São Paulo, ______ de Outubro de 2018. 

______________________________________________ 
         Nome da diretora e carimbo    
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Centro Universitário Ítalo-Brasileiro – São Paulo - Brasil 
 
RESUMO 
O voleibol é uma modalidade esportiva de característica intermitente que requer que 
os atletas realizem esforços de curta duração e alta intensidade, intercalados por 
períodos de baixa intensidade, principalmente por ser um jogo com pausas 
relativamente longas após cada ponto. O treinamento pliométrico demanda de 
fatores importantíssimos para o desenvolvimento da força explosiva dos atletas de 
voleibol, determinando o ciclo de alongamento e encurtamento (CAE) como princípio 
básico para o entendimento do método de treinamento para aumentar a capacidade 
neuromuscular nos saltos e deslocamentos dos atletas da modalidade específica. A 
presente pesquisa teve como objetivo analisar a utilização do treinamento 
pliométrico para potencializar o salto de atletas de voleibol. Quanto à metodologia, 
trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica  onde foram usadas as bases de 
dados Scielo, LILACS e Bireme, e os descritores usados foram voleibol, pliometria, 
potência, salto e treinamento. Conclui-se com esta pesquisa que a pliometria é um 
método adequado para potencializar o salto no voleibol, mas que não descarta 
possíveis lesões, que podem ser evitadas perante a um programa de treino bem 
elaborado, onde priorize um treinamento geral e específico.  
Palavras-chave: Voleibol, pliometria, potência, salto e treinamento. 
 
ABSTRACT 
Volleyball is an intermittent sporting modality that requires athletes to perform short 
duration and high intensity efforts, interspersed with periods of low intensity, mainly 
because it is a game with relatively long pauses after each point. The plyometric 
training demands important factors for the development of volleyball athletes' 
explosive strength, determining the elongation and shortening cycle (CAE) as the 
basic principle for the understanding of the training method to increase the 
neuromuscular capacity in the jumps and displacements of the athletes of the 
volleyball. specific modality. The present research had as objective to analyze the 
use of plyometric training to potentiate the jump of volleyball athletes. As for the 
methodology, it is a bibliographic research where the SciELO, LILACS and Bireme 
databases were used, and the descriptors used were volleyball, plyometrics, power, 
jumping and training. It is concluded with this research that plyometrics is a suitable 
method to potentiate the jump in volleyball, but that does not rule out possible 
injuries, which can be avoided before a well-designed training program, where 
prioritizes general and specific training. 
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Keywords: Volleyball, plyometrics, power, jumping and training. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O voleibol é uma modalidade esportiva de característica intermitente que requer que 

os atletas realizem esforços de curta duração e alta intensidade, intercalados por 

períodos de baixa intensidade, principalmente por ser um jogo com pausas 

relativamente longas após cada ponto.  

Quando treina-se a potência muscular, o objetivo de quem escolhe é desenvolver a 

capacidade neuromuscular de nossos atletas/alunos. A capacidade neuromuscular é 

representada pela melhor eficiência motora e, quando a estimulamos, basicamente 

estamos ensinando o cérebro a fazer o movimento de uma forma melhor e mais 

econômica. (COUTINHO, 2016). 

Vive-se hoje uma cultura de treinamento focada nos métodos para a hipertrofia 

muscular que tem como objetivo o aumento do volume da musculatura, e acabamos 

negligenciando o fato de que o desenvolvimento neuromuscular é uma capacidade 

que influencia muito, e de forma constante, o aumento de força ao longo do tempo. 

Não somente para o alto rendimento dos atletas, como também por questões de 

saúde, o aumento da capacidade neuromuscular é fundamental, pois as pessoas 

vão perdendo a capacidade de realizar movimentos à medida que envelhecem. Isso 

ocorre devido à diminuição e pouca ativação das fibras do tipo II, e não somente 

pela diminuição da massa muscular (COUTINHO, 2016). 

O treinamento pliométrico demanda de fatores importantíssimos para o 

desenvolvimento da força explosiva dos atletas de voleibol, determinando o ciclo de 

alongamento e encurtamento (CAE) como princípio básico para o entendimento do 

método de treinamento para aumentar a capacidade neuromuscular nos saltos e 

deslocamentos dos atletas da modalidade específica.(COUTINHO, 2016). 

Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar a utilização do Treinamento 

Pliométrico para potencializar o salto de atletas de voleibol através de uma revisão 

literária, visando a coerência nos estudos encontrados no percorrer da pesquisa. 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica  onde 

foram usadas as bases de dados Scielo, LILACS e Bireme, e os descritores usados 

foram voleibol, pliometria, potência, salto e treinamento. Acredita-se que o 

Treinamento Pliométrico otimize o rendimento esportivo, em especial o salto, através 

do acúmulo e restituição de energia elástica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

 O voleibol é um jogo praticado entre duas equipes de seis jogadores, dentro 

de uma quadra retangular dividida em dois quadrados iguais, separados por uma 

rede. (BOJIKIAN ET AL., 2008) 

Objetivo do jogo é fazer com que a bola passe sobre a rede e caia dentro dos limites 

da quadra adversária. Cada equipe pode tocar três vezes na bola e cada jogador 

não pode fazê-lo seguidamente. Os golpes na bola – geralmente desferidos com as 

mãos e com os antebraços – devem ser instantâneos, não sendo permitido retê-la. 

(BOJIKIAN ET AL., 2008) 

Segundo Bizzocchi (2013), os pontos são disputados a partir de uma ação 

denominada saque e consegue o ponto em disputa a equipe que alcançar o objetivo 

do jogo. As partidas são disputadas em sets de 25 pontos – exceto o quinto set, 

jogado em 15 pontos -, saindo-se vitoriosa a equipe que vencer três sets.  

Para Bojikian et al. (2008), A disputa é vencida pela equipe que ganhar três 

tempos/set no sistema de cinco sets (três sets vencedores) ou dois tempos no 

sistema três sets (dois sets vencedores). A primeira equipe que atingir os 25 pontos 

será a vencedora de cada set, desde que haja uma diferença mínima de dois pontos 

relação à pontuação adversária. Em caso de empate, 24 a 24 ou 25 a 25, o set 

terminará com 26 ou 27 pontos, e assim sucessivamente, mantendo-se a 

necessidade dos dois pontos de diferença.  

É uma modalidade esportiva de característica intermitente que requer que os atletas 

realizem esforços de curta duração e alta intensidade, intercalados por períodos de 

baixa intensidade, principalmente por ser um jogo com pausas relativamente longas 

após cada ponto. O esforço necessário para se jogar voleibol demanda 

principalmente aptidão neuromuscular, por apresentar deslocamentos curtos e 

rápidos e muitos saltos. (BOJIKIAN ET AL., 2008) 
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Fundamentos do Voleibol 

 

O jogo do voleibol tem uma dinâmica especial entre os esportes coletivos mais 

conhecidos, pois não permite o contato físico entre os jogadores, as equipes se 

mantêm separadas em seu próprio campo de jogo, a bola não pode ser retida ou 

conduzida e as exibições de habilidade ficam restritas a momentos instantâneos. Em 

contrapartida, não permite que haja firulas, retardamentos, individualismos ou lances 

que não visem ou não levem diretamente ao ponto (BIZZOCCHI, 2013). 

Segundo Bizzocchi (2013), devido a altura da rede, foi natural que o voleibol se 

desenvolvesse ao longo de seus mais de cem anos de existência (e continuasse a 

ser praticado, apesar de hoje ser permitido que qualquer parte do corpo toque a 

bola) a partir de habilidade de rebater com as mãos, punhos e antebraços. Mesmo 

assim, os membros inferiores exercem fundamental importância na execução de 

qualquer um fundamento, pois são responsáveis por deslocar o corpo pela quadra e 

impulsioná-lo em direção à bola para alcançá-la em uma altura maior.  

As habilidades motoras realizadas pelos praticantes do voleibol são chamadas de 

fundamentos e geralmente são padronizadas. O conjunto de fundamentos constitui a 

técnica do esporte. As variações entre as formas de utilizar determinado fundamento 

estão relacionadas às diversas situações de jogo e, em alguns casos, ao estilo 

particular ou às formas desenvolvidas por cada país. Os meios de se conseguir 

eficácia por intermédio de modificações dos padrões básicos de execução recebem 

o nome de recursos (BIZZOCCHI, 2013). 

Segundo Bizzocchi (2013), os principais fundamentos do voleibol são: saque, 

manchete, toque por cima, cortada, bloqueio e defesa. Outros elementos motores 

estão ligados aos fundamentos e são importantes para a correta execução dos 

primeiros: posição básica, movimentações específicas e quedas específicas. Os 

fundamentos são aplicados nas situações básicas de jogo, que se sucedem dentro 

da dinâmica dos rallys.  
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Importância do Salto 

O salto é uma ação básica para várias modalidades esportivas e pode possibilitar a 

obtenção de importantes vantagens nas ações ofensivas e defensivas Rodacki et al 

(1997) eUgrinowitsch (1998). A força de saltos ou força rápida específica de saltos é 

a capacidade de superar o peso corporal e/ou a força da gravidade no intuito de 

alcançar a maior altura ou distância possível (BARBANTI, 1996). 

Os atletas devem possuir um excelente rendimento de salto já que na sua grande 

maioria os atletas se vêem obrigados a saltar para realizar os fundamentos básicos 

sendo estes o saque, ataque, bloqueio, finta e levantamento, e também resistência 

suficiente que possibilite a manutenção da qualidade dos saltos durante a 

competição. Partindo dessa afirmação, além das capacidades técnico-táticas, o 

treinamento da qualidade motora do  salto deve assumir um papel importante na 

preparação físicadas equipes, para que possam garantir o rendimento dos atletas 

durante as competições. 

  Para Lian et al. (1996), 30 a 40% das ações no voleibol são constituídas pelos 

saltos. E aproximadamente acontecem 60 saltos por hora, os voleibolistas mais 

exigidos são os jogadores de meio e os mais propensos a ter lesões no joelho.  

Monteiro et al. (1993) afirmam que os levantadores realizam 15 a 35% de saltos 

verticais no bloqueio, 3 a 10% de saltos verticais no ataque. O elevado número de 

saltos verticais no bloqueio acontece porque os levantadores bloqueiam um dos 

jogadores mais solicitados no ataque, o entrada de rede (atacante da zona 4). 

Em 1984, a seleção norte-americana de voleibol, em sua programação de 

treinamentos, realizava o treinamento pliométrico que variava de aproximadamente 

200 a 400 saltos por sessão. No início do treinamento os atletas saltavam em média 

83,57 cm. Ao final do programa de treinamento saltavam, em média, 93,63 cm 

McGownet al (1990). Os resultados práticos puderam ser vistos nas Olimpíadas de 

1984, em Los Angeles, Estados Unidos, onde o treinamento pliométrico pode ter tido 

grande influência na conquista da medalha de ouro pela equipe norte-americana de 

voleibol. 
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Treinamento Desportivo  

 

O treinamento desportivo apresenta-se como uma atividade física de longa duração, 

graduada de forma progressiva, individualizada, atuando especificamente nas 

funções humanas, fisiológicas e psicológicas, com objetivos de superar tarefas mais 

exigentes que as habituais (BOMPA, 2003). 

Com a sistematização das estruturas de treino, Salo e Riewald (2008) apud Miglinas 

et al (2009) definem periodização do treino como processo científico e sistemático 

do planejamento de uma época repartindo-a em diversas etapas, determinando 

assim o treinador quando é que o atleta ou equipe deverão atingir o ―pico‖ de forma. 

Com os avanços da ciência as teorias de periodização contemporâneas foram 

ganhando terreno às teorias tradicionais orientadas apenas de forma empírica. 

O treinamento físico, segundo BOMPA (2002), é desenvolvido primeiramente pelo 

treinamento físico geral, treinamento físico específico e por fim o aperfeiçoamento 

das capacidades biomotoras. Fundamentalmente a estrutura e os objetivos dos 

macrociclos vão ser traçados de acordo com o desporto.  

Segundo Dantas e Coutinho (2010), inúmeras qualidades contribuem de forma 

independente para aumentar a capacidade de gerar potência no atleta: A força 

máxima, a taxa de desenvolvimento de força e o ciclo de alongamento-encurtamento 

(CAE). O treinamento pliométrico é comumente utilizado para gerar o 

desenvolvimento da potência de membros inferiores. 

 

Treinamento Pliométrico 

 

A pliometria é um método comprovadamente eficiente para desenvolver e aprimorar 

a força, a potência e a velocidade, sendo por isso muito utilizada no programa de 

treinamento de diversas modalidades esportivas. O treinamento pliométrico consiste 

em desenvolver a capacidade de realizar o contramovimento, isto é, a transição 

rápida da ação muscular excêntrica para a ação concêntrica o mais rápido possível, 

o que promove um aumento na força produzida(COUTINHO, 2016). 

Até hoje, o treinamento pliométrico desenvolvido na antiga e extinta URSS e 

difundido pelo mundo a partir dos estudos de Popou (1967) e Verkhoshanski (1968)  
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e Dantas (2003) é a forma mais utilizada para desenvolver esse tipo de capacidade 

Barbanti (1996). Também conhecido como treinamento de elasticidade, treinamento 

reativo, treinamento excêntrico, ou por sua subcategoria como treinamento de saltos 

em profundidade Weineck (1999), o treinamento pliométrico tem sua eficiência 

comprovada e utiliza a ação sistematizada de saltar relacionada a velocidade de 

contração e a coordenação específica desse movimento.  

A pliometria vem sendo muito difundida no meio esportivo. Para isto são utilizados 

saltos partindo de uma plataforma elevada para o chão, seguidos por saltos para 

uma próxima plataforma, com o objetivo de fazer com que a velocidade do centro de 

gravidade corporal no momento do contato com o solo aumente, pela ação da força 

da gravidade na quantidade de energia cinética do corpo durante a queda. Isso faz 

com que a fase excêntrica seja maior e gerada rapidamente para amortecer o 

impacto e consequentemente produzir uma facilitação neural para que a fase 

concêntrica também seja gerada da mesma forma, assim como aumentando a 

eficiência por retorno da energia pela utilização do ciclo de alongamento-

encurtamento (COUTINHO, 2016). 

Na pliometria utiliza-se o reflexo de estiramento, o reflexo tendinoso e o momento de 

expansão dos componentes elásticos dos músculos (BARBANTI, 1996; WEINECK, 

1999).  

Com a fase de amortecimento (fase excêntrica ou negativa) os músculos envolvidos 

no movimento do salto se estiram, distendem Barbanti, (1996); Ugrinowitsch, (1998) 

e Weineck, (1999). A partir desse estiramento um receptor nervoso sensorial no 

músculo é estimulado e transmite os impulsos através da fibra muscular nervosa 

sensorial para a medula espinhal. Os fusos neuromusculares são responsáveis pela 

detecção do grau de alongamento músculo-tendinoso e desempenham sua função 

formando uma sinapse diretamente com um neurônio-motor no corno anterior da 

substância cinzenta da medula. Esse neurônio-motor, por sua vez, tem a função de 

transmitir impulsos de retorno ao músculo. A partir de um determinado limiar de 

estiramento, desencadeiam uma ação muscular reflexa, concêntrica ou isométrica, 

como forma de proteção da estrutura a um alongamento excessivo e rápido, 

potencializando a contração muscular Barbanti, (1997); Ugrinowitsch, (1998) e 

Weineck, (1999). 
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Visa-se com o treinamento pliométrico o aumento da força rápida específica de 

saltos a partir do aumento do recrutamento das unidades motoras e da correta 

utilização do potencial elástico dos músculos. Nele objetiva-se rápido ganho de força 

em função da alta intensidade das cargas sem aumento da massa muscular ou 

aumento da massa corporal total (WEINECK, 1999). 

O treinamento pliométrico é fundamental para a performance no salto vertical e está 

baseado no Ciclo de Alongamento e Encurtamento (CAE), que é um mecanismo 

fisiológico que tem como função aumentar a eficiência mecânica do movimento 

(COUTINHO, 2016). 

O princípio básico do treinamento pliométrico é o ciclo alongamento-encurtamento 

(CAE), que é essencial na fase excêntrica da contração muscular seguida de fase 

concêntrica. A energia elástica no músculo, resultante do componente de tecido 

conjuntivo, proporciona a energia que, após o alongamento forçado, é liberada no 

rápido encurtamento forçado, como se observa no salto. Os exercícios pliométricos 

podem auxiliar no treino de modo completo em todos os componentes da equação 

de potência (força máxima, força explosiva) (COUTINHO, 2016). 

Existem diversas formas de se treinar essa capacidade, sendo o salto o movimento 

mais simples e natural para o treinamento pliométrico. O salto em profundidade é um 

dos principais exercícios para gerar tensão excêntrica em uma ação em alta 

velocidade. Esse tipo particular de salto consiste em cair de uma determinada altura 

e saltar imediatamente. Com isso, dois modelos têm sido propostos para explicar 

este fenômeno (COUTINHO, 2016). 

 

● Modelo Mecânico: Nesse modelo, a energia elástica é gerada nos músculos 

e tendões e armazenada como resultado de um alongamento rápido. Esta energia é, 

então, liberada quando o alongamento é seguido imediatamente por uma ação 

muscular concêntrica. O efeito é semelhante ao do alongamento de uma mola, que 

força a volta ao seu comprimento natural. A mola, nesse caso, é formada pelos 

componentes elásticos em série dos músculos e pelos tendões.  

 

● Modelo Neurofísico: Quando um alongamento rápido é detectado nos 

músculos, uma resposta involuntária e protetora ocorre para evitar um excesso de 

alongamento muscular, que provocaria uma lesão. Esta resposta é conhecida como 

reflexo de estiramento. O reflexo aumenta a atividade dos músculos submetidos ao 
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alongamento ou a uma ação muscular excêntrica, o que lhe permite agir com muito 

mais força. O resultado é um poderoso efeito de frenagem e o potencial para uma 

ação muscular concêntrica mais potente. 

 
Segundo Coutinho (2016), se a ação muscular concêntrica não ocorrer 

imediatamente após o pré-estiramento, a energia potencial produzida pela resposta 

de reflexo de estiramento é perdida. Ou seja, se há uma demora entre a flexão e o 

impulso do salto o efeito do contra-movimento é perdido. 

Para Kraemer e Fleck (2009), a prontidão para treinar depende de diversos fatores, 

que podem ser avaliados com o uso de uma combinação de testes pré-exercícios e 

a verificação de desempenho em exercícios realizados durante uma sessão de 

treinamento.  

O treinamento pliométrico demanda de fatores importantíssimos para o 

desenvolvimento da força explosiva dos atletas de voleibol, determinando o ciclo de 

alongamento e encurtamento (CAE) como princípio básico para o entendimento do 

método de treinamento para aumentar a potência dos saltos dos atletas da 

modalidade específica (COUTINHO, 2016). Para o autor, todos os movimentos 

pliométricos envolvem três fases: Fase de amortização, com o pré-estiramento ou 

ação muscular excêntrica, onde a energia elástica é gerada e armazenada; Fase de 

impulso, o breve período entre o fim do pré-estiramento e o início da ação muscular 

concêntrica, em que se utiliza a energia da amortização para a ação concêntrica, ou 

seja, quanto menos tempo durar essa fase, mais potente será a ação do músculo; 

Fase de recuperação, fim da ação muscular concêntrica e relaxamento da 

musculatura. 

Essa sequência de fases é chamada de ciclo de alongamento-encurtamento (CAE). 

Na verdade, a pliometria também poderia ser chamada de ―exercícios para o ciclo 

alongamento-encurtamento‖. Ao fazer uso do CAE, os movimentos podem se tornar 

mais fortes e explosivos. A pliometria é simplesmente uma série de exercícios 

destinados a estimular os componentes elásticos repetidas vezes, de preferência 

com movimentos similares aos do esporte que o atleta pratica (COUTINHO, 2016). 

Segundo o autor supracitado, uma grande variedade de estudos vem demonstrando 

que os exercícios pliométricos podem melhorar o desempenho no salto vertical, no 

salto em distância, no ciclismo e nas corridas de velocidade. Parece também que 

uma quantidade relativamente pequena de treinamento pliométrico é necessária 
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para melhorar o desempenho nessas tarefas. Apenas 1 a 2 tipos de exercícios 

pliométricos feitos de 1 a 3 vezes por semana durante 6 a 12 semanas podem 

melhorar significativamente o desempenho motor. Além disso, apenas uma pequena 

quantidade de volume é necessária para fazer essas mudanças positivas, ou seja, 2-

4 séries de 10 repetições por sessão ou 4 séries de 8 repetições. 

Hakkinen (1993) acompanhou 17 jogadoras de voleibol por 1 macrociclo de 

treinamento. O objetivo do estudo foi avaliar as alterações decorrentes do 

treinamento específico desta modalidade (preparação física, técnica e tática das 

jogadoras). As variáveis analisadas foram: salto vertical partindo da posição 

agachado, salto com contra-movimento, salto de bloqueio, salto de ataque, força 

máxima isométrica dos extensores do joelho, tempo de produção de força, 

arremesso de medicine ball, VO2máx., resistência de saltos em teste de 30 

segundos. Durante o 1º período competitivo todos os saltos tiveram aumento 

significativo em suas medidas, enquanto a força explosiva de membros superiores, a 

força isométrica dos extensores do joelho e o VO2máx permaneceram inalterados. 

Durante o 2º período competitivo, todas as variáveis analisadas tiveram decréscimo 

significativo, com exceção do VO2máx que ainda permaneceu inalterado. Segundo o 

autor, esse decréscimo poderia ter ocorrido porque na metade do 2º período foi 

excluído das sessões de treinamento o treino de força máxima. No entanto, os 

testes para análise da evolução do treinamento só foram realizados no início e no 

final desse período podendo sugerir ainda que a performance das atletas estaria 

diminuída em razão de um possível overtraining. 

Conforme Barbanti e Ugrinowitsch (1998), em revisão sobre o tema, para que os 

objetivos sejam atingidos o treinamento pliométrico deve obedecer alguns princípios:  

• Os exercícios de salto devem ser realizados logo após um aquecimento intenso, 

pois exigem grande coordenação intramuscular e ativação do sistema 

neuromuscular;  

• Os exercícios de salto nunca devem ser realizados em dias posteriores a sessões 

de treino com cargas elevadas, acarretando em grande grau de fadiga e diminuição 

da velocidade de execução dos exercícios. Isso alteraria o padrão coordenativo do 

movimento e diminuiria a eficiência da utilização dos componentes elásticos dos 

músculos durante o salto;  

• As séries devem ser intensas (máximas), mantendo o padrão de ativação das 

unidades motoras próximo ao dos esportes;  
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• Somente o sistema anaeróbio alático deve ser utilizado, por isso as séries devem 

ser curtas compostas por quatro a oito saltos;  

• O intervalo de descanso deve contemplar a completa restauração das reservas de 

ATP-CP. 

O não cumprimento desses princípios poderia incorrer em fadiga precoce. O quadro 

de fadiga pode provocar aumento na transição da fase excêntrica para a concêntrica 

do movimento, dando mais tempo ao indivíduo para gerar a força não específica que 

é necessária para realizar um salto com a mesma elevação do centro de gravidade. 

Mesmo compensando a potência perdida, a energia potencial elástica que foi 

acumulada é perdida na forma de calor e o efeito de treinamento é diminuído pela 

não solicitação dos componentes específicos do salto. Além disso, o quadro de 

fadiga faz com que o indivíduo também perca parte da capacidade de amortecer o 

impacto da queda, acarretando em maior sobrecarga do aparelho articular por perda 

da qualidade do controle do movimento (BARBANTI; UGRINOWITSCH, 1998). 

Em outro estudo com jogadores de voleibol, Newton, Kraemer e Hakkinen (1999) 

compararam dois protocolos de treino no intuito de saber qual programa era mais 

eficiente. Participaram desse estudo 16 atletas altamente treinados na modalidade. 

Todos completaram o período de preparação básica, composto por elementos 

técnicos e táticos combinado com um programa de treinamento de resistência. Após 

o período básico, foram engajados aleatoriamente em 2 grupos. O grupo 1 realizou 8 

semanas de treinamento pliométrico com saltos partindo da posição de meio 

agachamento (joelhos flexionados formando um ângulo de 90°). O grupo 2 realizou 

exercícios de agachamento e leg press com a carga máxima para 6-RMs. Testes de 

impulsão vertical parado e com aproximação foram realizados em plataforma de 

força antes e após o treinamento de saltos. Foram feitas mensurações de força, 

velocidade e potência produzida pelos saltos. Os resultados apontaram para 

aumentos significativos na altura dos saltos do grupo experimental de 5,95 ± 3,1% e 

6,3% ± 5,1% para squat jump e salto com aproximação, enquanto o grupo controle 

não obteve aumentos significativos. 

Pliometria e Lesões 

 

Os treinadores costumam ser cautelosos ao prescreverem treinamento pliométrico 

devido à crença de que este tipo de treino possui um alto grau de risco de lesão. 

Contudo, há poucos estudos que confirmam ou refutam essa questão. Como medida 
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de precaução, sugere-se que os atletas tenham um histórico prévio de treinamento 

de força consistente. A maioria dos estudos desconsidera que, se há mais chances 

de ocorrerem lesões com este tipo de treinamento, pode ser devido à aterrissagem, 

a superfícies inadequadas ou aos saltos em profundidade de uma altura muito 

elevada(COUTINHO, 2016). 

No treinamento pliométrico convencional utiliza-se contrações excêntricas prévias 

intensas (salto em profundidade) para a maximização do salto, aumentando o nível 

de lesão muscular após as sessões de treino também são muito intensas. Na 

tentativa de encontrar formas alternativas de treino que promova adaptações 

positivas e diminuam o nível de lesão muscular protocolos de investigação com 

saltos foram realizados na água (ROBINSON et al., 2004; MARTEL et al., 2005).  

Conforme Coutinho (2016), vários estudos mediram a relação entre a altura de 

queda nos saltos em profundidade com o desempenho no salto vertical. Os saltos 

em profundidade de 50cm e 80cm melhoraram a força na mesma proporção. Os 

mesmos resultados foram encontrados entre os saltos de 75cm e o de 110cm e 

entre os saltos de 50cm e 100cm. Isso sugere que pode haver pouco ou nenhum 

benefício adicional em saltar de alturas acima de 50cm no Salto em Profundidade, 

embora o risco de lesão provavelmente aumente. 

No estudo de Robinson et al. (2004), 32 mulheres adultas foram divididas 

aleatoriamente em 2 grupos. O treinamento foi o mesmo para ambos os grupos com 

exceção do terreno de aterrissagem. O grupo 1 realizava o treinamento tradicional 

em quadra e o grupo 2 realizava o treinamento na água. A potência gerada pelo 

salto, torque, velocidade e o nível de lesão muscular foram analisados em testes 

realizados antes, após 4 semanas de treinamento e ao final do programa. O nível de 

lesão muscular foi avaliado através de palpação e escala de percepção de dor 96. 

28 horas após o término das sessões na 1ª, 3ª e 6ª semana de treino. Os resultados 

apontaram para aumentos significativos em cada mensuração na altura do salto 

(pré-treinamento < 4 semanas < pós-treinamento, p ≤ 0,001). O nível de lesão 

muscular foi significativamente maior no grupo que treinou na quadra em 

comparação ao grupo que treino na água em todas as mensurações. Segundo os 

autores, os resultados demonstram o mesmo aumento da performance nos dois 

tipos de superfície de aterrissagem, no entanto, o nível de lesão muscular das 

quedas na água são significativamente menores que os saltos realizados em piso de 
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quadra. Esses resultados poderiam ser explicados pela maior força necessária a ser 

aplicada na fase concêntrica e menor impacto na aterrissagem, respectivamente.  

Martel et al. (2005) separaram aleatoriamente 19 jogadoras de voleibol com idades 

entre 15 e 16 anos em 2 grupos para 6 semanas de treinamento. O grupo 1 

(experimental) além de realizar as sessões técnicas e táticas e o período de 

preparação básica da modalidade, realizou o treinamento pliométrico na água. O 

grupo 2 (controle) realizou as sessões técnicas e táticas, o período de preparação 

básica e ao invés dos saltos, faziam exercícios de flexibilidade. Testes de força de 

membros inferiores foram realizados antes e após o período de treinamento e testes 

de salto vertical foram realizados antes, após 2, 4 e 6 semanas. Similares aumentos 

foram observados no salto vertical em ambos os grupos (experimental = 3,1%, 

controle 4,9%) até a 4ª semana de treinamento. Entretanto, houve um aumento 

adicional no grupo experimental de 8% da 4ª para a 6ª semana enquanto no grupo 

controle ocorreu uma redução não significativa de 0,9%. Os testes de força também 

mostraram aumentos significativos no pico de torque concêntrico durante a extensão 

e flexão de joelhos a 60°.s e 180°.s. Em conclusão, os autores afirmam que o 

treinamento pliométrico na água pode ser uma interessante alternativa para a rotina 

de treinamento pois este permite aumentos significativos na performance e 

produzem níveis reduzidos de lesão muscular quando comparados com o 

treinamento convencional em pisos duros. 

Por último, a superfície de aterrissagem é um componente importante das sessões 

de treino pliométrico. Elas devem possuir propriedades de absorção de choque 

adequadas, como as encontradas na água, grama e pisos esportivos.(ROBINSON et 

al., 2004; MARTEL et al., 2005). 

A prática do método pliométrico requer cuidado em alguns aspectos, sendo eles, um 

histórico de treinamento de força consistente. O atleta deve ter base na prática da 

musculação objetivando o fortalecimento dos membros utilizados em partida. Evitar 

saltar de alturas acima de 50 cm é outro aspecto que exige cautela, sempre priorizar 

as superfícies adequadas, onde o risco de lesão diminuirá. Esse  método de 

treinamento deve ser encaixado em uma fase da periodização, podendo durar entre 

9 à 12 semanas com treinos de 1 à 3 vezes por semana, assim, prevenindo o atleta 

de possíveis lesões(COUTINHO, 2016).  

A seguir, foram apresentados em um quadro o resumo de artigos científicos 

referentes ao treinamento pliométrico. 
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Quadro 1 - Resumo dos principais artigos sobre voleibol e treinamento 
pliométrico 

ARTIGO 

 

OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSÃO 

Barbanti (1996) 
 

Mostrar a teoria 
do treinamento 
para se 
entender os 
efeitos do 
exercício sobre 
o corpo. 

Treinamento das 
principais 
capacidades motoras 
necessárias à prática 
dos esportes, mas 
não exclusivamente, 
dos esportes 
coletivos. 

Foi encontrado nesta 
obra o salto como 
capacidade motora 
treinável, sendo um dos 
principais fundamentos 
usados na prática do 
voleibol. 
 

As bases científicas 
do treinamento 
levaram a atividade 
física a outro 
patamar, 
objetivando não só  
a parte física, como 
também, a parte 
mental. 

Bizzocchi (2013) Iniciar o voleibol 
voltado para 
competição, 
explorando 
aspectos 
históricos à 
estratégicos do 
desporto.  

Experiências 
adquiridas nos anos 
em que o autor 
passou em salas de 
aula, dentro de 
ginásios, em treinos, 
jogos, sempre 
aprofundando em 
questões de 
treinamento e estudo 
das técnicas e táticas 
do voleibol. 

Foi encontrado todos os 
fundamentos e regras 
do voleibol, que 
contribuiu no 
desenvolvimento da 
pesquisa. 

O voleibol é um 
esporte complexo 
que demanda muita 
atenção em seus 
aspectos éticos e 
estratégicos para ter 
um ótimo 
entendimento do 
mesmo. 
Voleibol de alto 
nível requer um 
cuidado extremo 
para que haja 
melhor absorção 
das regras, funções 
e posicionamentos 
dos aletas em 
quadra, sistemas 
táticos. É um 
esporte um tanto 
complexo. 

Bojikian (2008). 
 

Ensinar o 
voleibol em seus 
aspectos gerais, 
enfatizando a 
importância dos 
fundamentos e 
regras do 
desporto, seus 
históricos 
mundiais e 
nacionais. 

O voleibol foi 
utilizado como 
instrumento de 
educação, 
colaborando na 
formação de bons 
cidadãos. 

Foi encontrado 
aspectos fundamentais 
que exemplificam a 
organização de uma 
partida de voleibol. 

Conclui-se que o 
voleibol é um 
esporte muito 
disputado, é preciso 
muita atenção nas 
regras e 
fundamentos. 

Bompa (2002). 
 

Ensinar os 
fundamentos 
metodológicos 
para melhor 
organização de 
uma 
periodização de 
treinamento. 

A aquisição dos 
fundamentos para o 
planejamento, de 
forma extremamente 
didática e simples. 

Foram encontrado 
aspectos de 
periodização que 
subdividem-se  em 
treinamento geral e 
específico. 

Dentro de uma 
periodização deve 
haver treinamento 
geral, específico e 
aprimoramento de 
capacidades 
biomotoras para 
todos os tipos de 
esporte, visando a 
sua especificidade. 

Coutinho (2016). 
 

Enfatizar o 
treinamento de 
potência através 
da Pliometria 
em seus 
fundamentos 
para otimizar o 
desempenho do 
praticante. 

O treinamento 
pliometrico dentro de 
uma sequencia 
racional, que a partir 
de dados científicos 
visa um treinamento 
organizado e 
periodizado.  

Foram encontrados 
dados que científicos 
que corroboram para o 
melhoramento da 
prática pliometrica. 

A pliometria é um 
método de 
treinamento que 
deve ser incluído na 
periodização de 
treino, auxiliando 
em uma melhora no 
salto em várias 
modalidades 
esportivas. 
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Dantas e Coutinho 
(2010). 

Mostrar o 
levantamento 
olímpico como 
ferramenta para 
aprimorar a 
força e potência 
de atletas, 
sejam eles 
Power liftings ou 
não. 

O levantamento 
olímpico como 
ferramenta de 
aprimoramento das 
capacidades físicas 
dos esportes. 

Foram encontrados 
dados que 
evidencializam a força 
máxima, a taxa de 
desenvolvimento de 
força e o ciclo de 
alongamento-
encurtamento (CAE) 
como ferramentas para 
gerar potência. 

Conclui-se que 
inúmeras 
qualidades 
contribuem de forma 
independente para 
aumentar a 
capacidade de gerar 
potência no atleta. 

Hakkinen (1993). 
 

Examinar as 
mudanças no 
perfil de aptidão 
física durante a 
temporada 
competitiva, 
consistindo de 
uma primeira 
temporada (I) 
por 10 semanas, 
seguida pela 
segunda 
temporada por 
11 semanas. 

Temporada com 4-5 
sessões semanais 
para treinos e jogos 
competitivos e por 2-
3 sessões semanais 
para 
condicionamento 
físico principalmente 
para treinamento de 
força e força 
explosiva. O grupo 
de controle consistiu 
de oito outras 
jogadoras de voleibol 
do sexo feminino que 
treinaram para 
condicionamento 
físico durante a 
temporada 
competitiva, 1-2 
vezes por semana. 

Nossos achados 
mostraram que toda a 
temporada competitiva 
em sujeitos 
experimentais não 
causou alterações (de 
47,3 +/- 1,7 a 48,1 ± 3,4 
ml x kg-1 x min-1) (ns) 
no VO2max, mas uma 
significativa (p < 0,05) a 
diminuição ocorreu em 
potência média em um 
teste de salto anaeróbio 
de 30 segundos. 

Aumentos 
significativos 
ocorreram nas 
alturas máximas de 
saltos verticais no 
agachamento (de 
30,3 +/- 1,7 para 
31,6 +/- 1,3 cm) (p 
<0,05) e no salto 
contra-movimento 
(de 32,8 +/- 1,6 para 
34,3 + / - 1,3 cm) (p 
<0,05), bem como 
nos saltos de ponta 
e bloco (p <0,05) 
durante a 
temporada 
competitiva. 

Lian, Ø. et al. (1996).  
Caracterizar a 
capacidade de 
desempenho do 
aparelho 
extensor de 
perna em um 
grupo de atletas 
com joelho de 
saltador e 
comparar os 
resultados com 
o de um grupo 
controle 
pareado com 
sintomas de 
joelho. 

 Pacientes e grupos 
de controle (12 
jogadores em cada) 
foram selecionados 
de uma população de 
141 atletas de vôlei 
noruegueses bem 
treinados, dos quais 
55 (39%) 
satisfizeram os 
critérios diagnósticos 
para o joelho de 
saltador. O programa 
de testes consistiu 
em um salto em pé, 
um contra-
movimento, um teste 
de salto de 15 
segundos, um salto 
em pé com uma 
carga de 20 kg e um 
salto em pé com uma 
carga 
correspondente a 
metade do peso 
corporal do 
indivíduo. A altura do 
salto e a potência 
foram medidas 
usando um tapete de 
contato conectado a 
um temporizador 
eletrônico. 

Os resultados do teste 
do grupo de pacientes 
foram significativamente 
maiores que os do 
grupo de controle para 
o salto de 
contramovimento (15% 
de aumento), potência 
durante o salto de 
rebote (41%), trabalho 
realizado em salto em 
pé (12%) e salto 
contramovimento ( 
22%) e a diferença 
entre salto de contra-
movimento e salto em 
pé (efeito de adicionar 
componente 
excêntrico). 

Atletas com joelho 
de saltador 
demonstraram 
melhor desempenho 
em testes de saltos 
do que atletas sem 
lesão, 
particularmente em 
saltos balísticos 
envolvendo geração 
de força ecológica. 

Martel G. F. (2005) 
Estudos 
relataram que a 
pliometria 
baseada em 

Dezenove jogadores 
de voleibol do sexo 
feminino (15 anos +/- 
1 ano) foram 

Aumentos similares na 
VJ foram observados 
em ambos os grupos 
após 4 semanas (TPA = 

A combinação de 
TPA e treinamento 
de voleibol resultou 
em maiores 
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terra podem 
melhorar a força 
muscular, a 
estabilidade das 
articulações e o 
salto vertical em 
atletas; no 
entanto, devido 
à natureza 
intensa do 
treinamento 
pliométrico, 
existe o 
potencial de dor 
muscular aguda 
ou até lesão 
musculoesquelé
tica. O 
desempenho do 
treinamento 
pliométrico 
aquático pode 
levar a 
benefícios 
semelhantes, 
mas com riscos 
reduzidos 
devido à 
flutuabilidade da 
água. Infelizmen
te, há pouca 
informação 
sobre a eficácia 
do TPA. Assim, 
o objetivo deste 
estudo foi 
examinar os 
efeitos do TPA 
sobre SV e força 
muscular em 
jogadores de 
voleibol. 

aleatoriamente 
designados para 
realizar 6 semanas 
de TPA ou exercícios 
de flexibilidade 
(CONTROLE) duas 
vezes por semana, 
ambos em adição ao 
tradicional 
treinamento de 
voleibol de pré-
temporada. O teste 
de força da perna foi 
realizado no início e 
após 6 semanas, e o 
VJ foi medido no 
início e após 2, 4 e 6 
semanas. 

3,1%, CONTROLE = 
4,9%; ambos P 
<0,05); no entanto, o 
grupo APT melhorou 
em mais 8% (P <0,05) 
da semana 4 para a 
semana 6, enquanto 
não houve melhora 
adicional no grupo 
CONTROLE (-0,9%; P = 
NS). Após 6 semanas, 
ambos os grupos 
apresentaram melhorias 
significativas no pico de 
torque concêntrico 
durante a extensão e 
flexão do joelho a 60 e 
180 graus xs (-1) (todos 
P <0,05). 
  

melhorias no SV do 
que no grupo 
controle. Assim, 
dada a provável 
redução da dor 
muscular com TPA 
versus pliometria 
terrestre, a TPA 
parece ser uma 
opção de 
treinamento 
promissora. 

McGown (1990). 

 

O objetivo foi 
apresentar a 
contribuição 
norte-americana 
para o voleibol 
de alto nível. O 
voleibol 
masculino dos 
Estados Unidos 
contribuiu na 
qualidade da 
estruturação e 
prescrição do 
treino físico, 
inovou com a 
redução de 
atletas no 
passe, melhorou 
a tarefa do 
bloqueio e da 
defesa através 
do salto.  

Os dados fisiológicos 
deste estudo foram 
coletados como 
adjunto à preparação 
da equipe para as 
Olimpíadas. 
Consequentemente, 
o programa de 
treinamento e o 
cronograma 
competitivo ser 
considerado no 
estabelecimento do 
cronograma de 
testes alguns 
membros da equipe 
não estavam 
presentes em uma 
sessão de testes 
devido a ferimentos 
ou outros 
compromissos, e 
todas as variáveis 
não foram medidos 
em todos os testes. 

Os dados revelam que 
esses atletas eram 
aproximadamente os 
mesmos tamanhos e 
peso, mas mais magro 
do que atletas de 
voleibol de elite 
caracterizados em um 
relatório anterior. Ao 
longo dos cinco testes, 
o peso corporal e % de 
gordura, medida 
hidrostaticamente e 
com dobras cutâneas, 
não mudar 
significativamente. Os 
valores para colesterol 
de lipoproteína de baixa 
densidade (LDL-C), 
colesterol total e 
triglicérides estavam 
baixos no fim do 
intervalo normal para 
homens não treinados 
de idade semelhante.Os 
valores de colesterol de 

A maior diferença 
entre esses atletas 
e outros os atletas 
estão no salto 
vertical. Assim, 
programas como o 
treinamento de salto 
programa 
empregado na 
formação da equipe 
do Instituto Olímpico 
que enfatiza o salto 
repetitivo será 
benéfica e 
provavelmente 
provará melhor 
desempenho do 
voleibol.Grandes 
quantidades de 
trabalho aeróbico 
não são essenciais, 
e trabalho a 
distância não é 
recomendado para 
jogadores de vôlei. 
Esses membros não 
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lipoproteína de alta 
densidade (HDL-C) 
estão no meio da faixa 
normal. A única 
mudança que ocorreu 
nesses valores foi um 
significativo aumento (Tl 
<T3 e T4) nos valores 
de HDL-C. O aumento 
no HDL-C é 
característico de atletas 
submetidos a 
treinamento.Pós- 
exercício os níveis de 
lactato no sangue 
variaram de 7,8 a 10,4 
mm. Esses valores são 
consistentes para a elite 
jogadores de vôlei. 
Houve mudanças 
significativas no 
lactatos (Tl foi menor 
que T3 ou T4, mas por 
T5 não houve 
diferenças significativas 
entre TI ou T5). 

têm capacidade de 
identificar as 
capacidades é 
desnecessário ter 
essa capacidade 
para ser um 
campeonato jogador 
de voleibol. 

Monteiro, J. C. et al 
(1993).  

 

O objetivo deste 
estudo foi 
analisar a 
quantidade de 
saltos vertical 
que ocorrem em 
uma partida de 
voleibol. 
 
 
 
 

Em uma partida de 
voleibol do 
campeonato mundial 
juvenil, foi analisado 
cada função e o 
número de salto 
vertical de cada 
jogador. 

O resultado foi que os 
levantadores realizam 
15 a 35% de saltos 
verticais no bloqueio, 3 
a 10% de saltos 
verticais no ataque. O 
elevado número de 
saltos verticais no 
bloqueio acontece 
porque os levantadores 
bloqueiam um dos 
jogadores mais 
solicitados no ataque, o 
entrada de rede. 

Conclui-se que os 
jogadores mais 
solicitados em 
quadra são os de 
entrada de rede, o 
elevado número de 
saltos que dão em 
partida os deixam 
mais propícios a 
risco de lesão. 

Miglinas;Venturim e 
Pereira (2009).  

O presente 
estudo objetivou 
revisar os 
modelos de 
periodização do 
treinamento 
desportivo 
descritos na 
literatura. 

Artigo científico 
embasado em 
Revisão literária 
partindo de 
afirmações de outros 
autores. 

Foi analisado que há 
inúmeros modelos de 
periodização, e que 
todos são essenciais 
dentro de um programa 
de treinamento coeso.  

O modelo de 
periodização 
concluiu que a 
forma de periodizar 
o treinamento vai de 
acordo com o 
calendário de 
competição, com as 
características da 
modalidade 
esportiva e com as 
características dos 
atletas.  

Kraemer e Fleck, 
(2009). 

O objetivo desta 
obra é trazer 
soluções e 
estratégias para 
aperfeiçoar o 
treinamento 
dentro de uma 
periodização. 

Resultado de uma 
pesquisa acerca da 
periodização não-
linear, um método 
que possibilita a 
adaptação dos dias 
de treinamento às 
necessidades 
fundamentais do 
praticante, 
permitindo-lhe obter 
os ganhos de força e 
potência desejados.  

Foi possível analisar a 
eficácia de testes pré-
exercícios para 
aprimorar os exercícios 
de uma sessão de 
treino.  

Conclui-se que a 
periodização não-
linear possibilita 
adaptações em um 
programa de treino 
visando o 
aperfeiçoamento 
dos fundamentos 
esportivos do atleta. 
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Robinson, L. E. (2004). 
 

O objetivo deste 
estudo foi 
comparar as 
mudanças nos 
indicadores de 
desempenho 
(potência, 
torque e 
velocidade) e 
dor muscular 
entre o 
treinamento 
pliométrico na 
terra e na água. 

Trinta e duas 
mulheres em idade 
universitária foram 
aleatoriamente 
designadas para 8 
semanas de um 
programa de 
treinamento 
pliométrico idêntico 
em terra ou em um 
ambiente aquático. 

Indicadores de 
desempenho foram 
avaliados pré-
treinamento, meio de 
treino e pós-treino. Dor 
muscular (escala 
ordinal) e sensibilidade 
à dor (palpação) foram 
avaliadas após uma 
sessão de treinamento 
(0, 48 e 96 horas) 
durante a primeira 
semana de treinamento 
e quando a intensidade 
do treinamento foi 
aumentada (semanas 3 
e 6). Os indicadores de 
desempenho 
aumentaram para 
ambos os grupos (pré-
treinamento <meio de 
treino<pós-treino, p <ou 
= 0,001). Dor muscular 
foi significativamente 
maior na terra em 
comparação com o 
grupo de treinamento 
pliométrico aquático no 
início do estudo e cada 
vez que a intensidade 
do treinamento foi 
aumentada, p = 0,01. 

A pliometria 
aquática forneceu 
os mesmos 
benefícios de 
aprimoramento de 
desempenho que a 
pliometria terrestre 
com 
significativamente 
menos dor 
muscular. 

Ugrinowitsch, C. 
(1998). 
 

O salto  vertical  
é  uma  ação  
básica  para  
várias  
modalidades  
esportivas,  
sendo  que  
muitas 
pesquisas vêm  
sendo  
realizadas  na 
tentativa de  se  
estabelecer um  
referencial  
teórico  para  
sua  
compreensão. 
Seu 
desenvolviment
o se deu em 
grande parte 
pela importância 
que o salto 
vertical tem para 
o estudo do 
Ciclo de 
Alongamento e 
Encurtamento 
(CAE), o qual é 
um mecanismo 
fisiológico que 
tem como 
função 
aumentar 
aeficiência  
mecânica  do  

A  partir do  exposto,  
os objetivos desse  
trabalho  foram 
analisar o referencial  
teórico  que  
fundamenta  o  CAE,  
e  relacionar  o  
mesmo  com  os  
meios  e  métodos  
de  treinamento 
utilizados para 
melhorar a 
―performance‖ nas 
ações de salto 
vertical. 
 

A altura de  queda  
deve  obedecer  a  
certos  critérios,  pois  
se for  muito  baixa,  
para  o  atleta  não  
produzirá adaptações  
na  capacidade  de  
salto,  e  se  for  muito 
elevada,  o  estímulo  
será  muito  forte  
fazendo  com que  ele  
tenha  que  flexionar  
muito  as  articulações 
dos  membros  
inferiores,  perdendo  a  
eficiência  do CAE, 
como nos saltos com 
sobrecarga. 
 

O referencial  
teórico  aqui  
exposto não 
fundamenta 
completamente a 
atividade prática, 
pois  ainda  não  
pode  ser  
quantificado  de  
maneira 
adequada  a  
importância  do  
CAE  para  as  
ações  de salto,   
pelas   várias   
controvérsias   
apresentadas. 
Apesar  das  críticas  
na  avaliação  da  
utilização  da 
energia potencial  
elástica no  CMJ e  
SJ. A maioria dos 
autores não 
descarta  a   sua   
utilização   em  
ações  de   salto 
repetidas.  Já o 
reflexo de   
estiramento   e   a   
ação   muscular 
excêntrica  têm  se  
mostrado  eficientes  
no  aumento da  
produção  de  força  
e,  
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movimento.  
 

consequentemente,  
na ―performance‖    
do    salto    vertical,    
mas    as  
justificativas  
teóricas  
presentadas  até  o  
momento não  são  
conclusivas. 
 
 

Verkoshanky, Y. V. 
(2001). 

Objetivo desta 
obra é um maior 
conhecimento 
dos aspectos do 
treinamento 
desportivo. 

É um apanhado de 
dos principais 
aspectos 
metodológicos e 
recomendações 
referentes ao 
treinamento 
desportivo. 

Foi possível analisar o 
treinamento desportivo 
em seus aspectos 
metodológicos 
subdividido em 
aplicações para 
determina época de 
competição 

Conclui-se que é 
uma obra que 
detalhadamente traz 
o treinamento 
desportivo como 
uma ferramenta 
para se englobada 
na periodização 
tornando o 
treinamento 
desportivo 
organizado e coeso. 

Weineck, J. (1999) 
Objetivo desta 
obra é trazer 
exemplos 
concretos e 
analises dos 
desenvolviment
os mais 
recentes na 
área para 
explicar de 
forma bem clara 
e abrangente as 
técnicas ideais 
de treinamento 
e suas 
aplicações.  

Os principais 
fundamentos 
fisiológicos e médico-
esportivos, analisa o 
treinamento infantil e 
juvenil. 

Foi possível analisar 
que o treinamento 
envolve mais do que 
parte física, mas sim, 
um processo fisiológico 
que acontece até 
chegarmos em uma 
ação determinada no 
esporte. 

Conclui-se que que 
é uma obra que 
mostra de maneira 
simples os 
fundamentos 
fisiológicos e 
práticos do 
treinamento tanto 
para na faixa etária 
infantil como 
também na juvenil. 
Explicando os 
fatores que 
influenciam o 
desempenho e 
revela tudo que 
existe por trás de 
um treinamento 
ideal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da revisão bibliográfica foi possível estabelecer que o salto é um 

importante fundamento para o sucesso dos atletas no voleibol. Partindo dessa 

afirmação, a pliometria entra como uma ferramenta para potencializar o 

treinamento dessa capacidade. 

Monteiro et al., (1993) e Lian et al. (1996) relatam que 30 a 40% das ações no 

voleibol são constituídas pelos saltos.  

Dentro das afirmações de McGown et al. (1990), o salto é uma capacidade física 

muita exigida no voleibol, onde o atleta chega a dar em média 60 saltos por hora 

durante uma partida.  
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Segundo Coutinho (2016), uma quantidade relativamente pequena de 

treinamento pliométrico é necessária para melhorar o desempenho nessas 

tarefas. Apenas 1 a 2 tipos de exercícios feitos de 1 a 3 vezes por semana 

durante 6 a 12 semanas podem melhorar significativamente o desempenho 

motor. Além disso, apenas uma pequena quantidade de volume é necessária 

para fazer essas mudanças positivas, ou seja, 2-4 séries de 10 repetições por 

sessão. De acordo com o autor, os saltos em profundidade de 50 cm e 80 cm 

melhoram a força na mesma proporção. Os mesmos resultados foram 

encontrados entre os saltos de 75 cm e o de 110 cm e entre os saltos de 50 cm e 

100 cm, podendo haver pouco ou nenhum beneficio adicional em saltar de 

alturas acima de 50 cm no salto em profundidade,  provavelmente aumentando o 

risco de lesão.  

Robinson et al. (2004) e Martel et al. (2005) verificaram menores chances de 

lesão muscular no treinamento pliométrico em ambiente aquático comparado ao 

treinamento em quadra. 

Portanto, conclui-se que o treinamento pliométrico promove ganhos de potência, 

força, velocidade, possibilitando o melhor desempenho do salto no voleibol, uma 

vez que o salto é um dos fundamentos mais utilizado e exigido durante uma 

partida de voleibol. Ainda que seja consideradoum método adequado para 

potencializar o salto no voleibol, não se pode descartar a probabilidade 

aumentada de lesões, em especial se houver erro no planejamento das variáveis 

do treinamento desportivo tanto em âmbito geral quanto específico. 

 Mais pesquisas são necessárias para se aperfeiçoar os meios, métodos e 

técnicas de treinamento quanto à aplicação do treinamento pliométrico para 

obtenção de rendimento físico. 
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RESUMO  

Mesmo com as primeiras ocorrências de lesões ou enfermidades relacionadas à 

ocupação exercida pelo trabalhador sendo datadas há mais de trezentos anos, apenas 

em 1925 se tem o primeiro registro a respeito de combate ao estresse e problemas 

ocasionados pelo trabalho. Primeiramente sendo aplicada em funcionários de agências 

de correios, visando a socialização, descontração e manutenção, assim proporcionando 

melhorias na qualidade de vida, e no ambiente de trabalho. Com isso, o objetivo deste 

trabalho foi verificar os benefícios advindos da prática da Ginástica Laboral (GL) e como 

tais benefícios influenciam a relação trabalhador-empregador. Através dos artigos 

científicos pesquisados conclui-se que o trabalhador é o principal beneficiado, no entanto 

as empresas lucram com os programas de GL, pois o aumento da qualidade de vida dos 

funcionários e um ambiente de trabalho mais agradável refletem como um aumento de 

produção e satisfação por parte dos funcionários. 

Palavras chave: Ginástica laboral, trabalhador, benefícios. 

 

ABSTRACT  

Even with the first occurrences of injuries or illnesses related to the occupation exercised 

by the worker being dated more than three hundred years ago, it was only in 1925 that 

the first record regarding the fight against stress and problems caused by work was 

recorded. Firstly, it is applied to post office employees, seeking socialization, relaxation 

and maintenance, thus providing improvements in the quality of life, and in the work 

environment. Therefore, the objective of this study was to verify the benefits derived from 

the practice of Labor Gymnastics (GL) and how these benefits influence the worker-

employer relationship. Through the researched scientific articles it is concluded that the 

worker is the main beneficiary, however, the companies profit from the Ginastica Laboral 

(GL) programs, since the increase in the quality of life of the employees and a more 

pleasant work environment reflect as a increased production and employee satisfaction. 

Keywords: Labor gymnastics, worker, benefits. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
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A Ginástica Laboral (GL) é uma prática cujo principal objetivo é prevenir patologias 

relacionadas à atividade laboral, além de também ser um meio de incentivar os 

colaboradores a praticar atividades físicas, não deixando de enfatizar a importância para 

a melhoria na qualidade de vida e manutenção da saúde  (PAIVA; COUTO, 2007). 

A permanência do trabalhador por tempo prolongado em seu posto de trabalho e com 

poucas pausas para descanso tende a trazer consequências negativas ao aparelho 

locomotor que vai sendo sobrecarregado diariamente. O resultado desse processo é o 

surgimento de distúrbios osteomioarticulares e, consequentemente, afastamento do 

trabalho por aquele profissional (PAIVA; COUTO, 2007). 

Para minimizar tais problemas a preocupação da empresa com a saúde de seus 

colaboradores, o desenvolvimento do trabalho com qualidade, a prevenção de patologias 

e oferecer um bom ambiente para trabalhar surge. A partir desses aspectos, a GL acaba 

se encaixando no que tange à boa qualidade de vida e conservação da boa saúde, 

demonstrando essa preocupação com os colaboradores, fazendo com que o trabalho 

não seja uma atividade desgastante e que possa comprometer a funcionalidade do 

indivíduo, o que reflete diretamente na produtividade. (PAIVA; COUTO, 2007).  

Partindo desse pressuposto, acredita-se que o colaborador que tem acesso à prática da 

GL no ambiente de trabalho consegue desempenhar uma atividade laboral de maior 

qualidade, com maiores rendimentos, uma vez que a mudança de comportamento pode 

acarretar em uma redução de tensões, dores, e isso leva à diminuição de faltas 

trabalhistas em virtude de doenças ocupacionais.  

Com isso, o objetivo deste trabalho foi verificar os benefícios advindos da prática da 

Ginástica Laboral (GL) e como tais benefícios influenciam a relação trabalhador-

empregador. 

Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura baseada em artigos científicos 

consultados nas bases de dados, onde foram usados os descritores  ginástica laboral, 

lesões por esforço repetitivo (LER), distúrbios osteomioarticulares relacionados ao 

trabalho(DORT). 

 
DESENVOLVIMENTO  
 
Os programas de atividade física no trabalho são relativamente antigos. Existem 

registros desse tipo de atividade em 1925 na Polônia, Bulgária, Alemanha Oriental, 

Holanda e Rússia, quando era chamada de ginástica de pausa (CAÑETE, 1996).  

Na mesma época, impulsionada pela cultura e tradição oriental, a prática de atividade 

física no trabalho foi implantada no Japão. Inicialmente era destinada a algumas 

atividades ocupacionais, mas após a Segunda Guerra Mundial foi difundida por todo o 

país. A grande propagação desses programas na cultura japonesa é atribuída à 

veiculação de um programa da rádio Taissô, que envolve uma tradicional ginástica 

rítmica, com exercícios específicos, acompanhados por música própria. Esse tipo de 

atividade acontece todas as manhãs, sendo transmitida pela rádio e praticada, não 

somente nas fábricas ou ambientes de trabalho no início do expediente, mas também 

nas ruas e residências. Em geral, os movimentos propostos são lentos e compassados e 

servem como uma preparação para as atividades diárias em casa ou no trabalho. A 

federação de Rádio Taissô no Brasil coordena mais de 5000 praticantes ligados a 30 

entidades em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do sul 

(POLITO; BERGAMASCHI, 2002). 
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No Brasil, após algumas experiências isoladas durante os anos 70, houve um período 

em que estas práticas caíram no esquecimento. Polito e Bergamaschi (2002) atribuem 

essa queda à carência de resultados que servissem de base para a sua 

disseminação.Na segunda metade da década de 80, a prática de atividades físicas nos 

locais de trabalho, já na forma de ginástica laboral, se associa ao aparecimento das 

lesões por esforços repetitivos (LER) Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT), pois foi nessa época, em 1987, que houve o reconhecimento oficial da 

então chamada doença dos digitadores. Nos anos 90, a GL teve sua grande explosão no 

Brasil, passando, inúmeras empresas, a introduzir a execução de exercícios em suas 

rotinas laborativas. Os propósitos são diversificados, mas, na maioria dos casos, o 

objetivo é a prevenção de LER/DORT e as doenças mais prevalentes são tenossinovite, 

tendinites, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, bursite, dedo  de  gatilho, síndrome 

do desfiladeiro torácico e síndrome do pronador redondo (POLITO; BERGAMASCHI, 

2002). 

Para os autores supracitados, dentre os mais importantes fatores no desenvolvimento da 

patologia podem ser citados: a prolongada posição  de segmentos corporais  em tensão  

estática; manutenção da posição inadequada; pressão desencadeada pelo processo de 

trabalho; uso de ferramentas inadequadas; pausas inadequadas  e horas-extras de 

trabalho (POLITO; BERGAMASCHI, 2002). 

 

CLASSIFICAÇÃO  
 
A GL apresenta algumas classificações conforme a necessidade.  

A seguir são descritas tais atividades: 

 
Ginástica Laboral Preparatória: 
 
Atividade física utilizada  antes de se iniciar o trabalho, aquecendo e despertando o 

funcionário, com objetivo de prevenir acidentes de trabalho, distensões musculares e 

doenças ocupacionais (DIAS, 1994). Targa (apud CAÑETE, 2001) define como ginástica 

preparatória ou pré-aplicada como um conjunto de exercícios que prepara o indivíduo 

conforme suas necessidades de velocidade, de força ou de resistência para o trabalho, 

aperfeiçoando a coordenação. Pode-se, entretanto, notar que a definição mais adequada 

para ginástica laboral preparatória são exercícios realizados antes da jornada de 

trabalho, com objetivo principal de preparar o indivíduo para o início do trabalho, 

aquecendo os grupos musculares solicitados em suas tarefas, despertando-os para que 

se sintam mais dispostos (ALVES; VALE 1999; OLIVEIRA, 2006). 

 
Ginástica Laboral de Relaxamento: 
 
É de grande importância desenvolver exercícios específicos de relaxamento, 

principalmente em trabalhos com excesso de carga horária ou em serviços de cunho 

intelectual. Nesse sentido, Mendes (2000) confirma que a ginástica laboral de 

relaxamento, praticada ao final do expediente, tem como objetivo relaxar o corpo e, 

especificamente, extravasar tensões das regiões que acumulam mais tensão. Assim, 

exercícios praticados após o expediente de trabalho têm como objetivo proporcionar 

relaxamento muscular e mental aos trabalhadores (OLIVEIRA, 2006). 

 
Ginástica Laboral Corretiva: 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
190 

 
  

 
Tem sido registrado por Targa (apud CAÑETE, 2001), que a finalidade da ginástica 

laboral corretiva é estabelecer o antagonismo muscular, utilizando exercícios que visam 

fortalecer os músculos fracos e alongar os músculos encurtados, destinando-se ao 

indivíduo portador de deficiência morfológica não patológica e sendo aplicada a um 

grupo reduzido de pessoas. Entretanto, a ginástica laboral corretiva visa combater e, 

principalmente, atenuar as conseqüências decorrentes de aspectos ecológicos 

ergonômicos inadequados ao ambiente de trabalho (PIMENTEL, 1999). A aplicabilidade 

dessa ginástica tem como objetivo trabalhar grupos específicos dentro da empresa, em 

conjunto com a área da medicina do trabalho, da enfermagem e da fisioterapia, com a 

finalidade de recuperar casos graves de lesões, de limitações e de condições 

ergonômicas. 

O exercício físico é a principal ponte para que haja o alcance de uma saúde adequada, 

ou seja, aquele que pratica exercícios com habitualidade, tem a saúde melhor do que 

aquele dito sedentário (MENDES; LEITE, 2004).                                                                                                                              

Um quadro foi elaborado para sintetizar as informações encontradas e será apresentado 

na sequência. 

 

Tabela 1 - Resumo Dos Artigos Relacionados ao Tema Ginástica Laboral 

 

Autor Objetivos Metodologias Resultados Conclusão 

Guimarães 

(2008) 

Discutir os resultados 

de avaliações da 

intensidade da DOR, 

obtidos na 

implantação e 

manutenção de um 

programa de Ginástica 

Laboral. 

Realizaram a 

implantação de um 

programa de GL em 

uma empresa, tendo 

como base 25 

funcionários para 

avaliação antes e 

após a 

implementação. 

Melhoria na 

qualidade de 

trabalho e suas 

dores. 

Em relação à dor, 

notou-se uma 

diminuição na 

intensidade de no 

mínimo 80% em 

determinadas áreas do 

corpo, e uma melhoria 

na satisfação e 

qualidade de vida 

dentro da empresa. 

Silva 

 (2017) 

Estudar o estado da 

arte envolvendo a GL 

no período de 2000 a 

2013. 

Analisaram 25 

artigos entre os anos 

de 2000 á 2013. 

Melhora na 

prevenção de 

lesões, e de suas 

dores. 

A GL tornou-se uma 

atividade preventiva 

eficiente no combate às 

lesões e desconfortos 

aos quais os 

funcionários são 

submetidos no 

desenvolvimento de 

suas atividades 

apresentando 

benefícios físicos e 

mentais como 

diminuição de dores 

crônicas e agudas, 

redução dos casos de 

DORTS/LER. 

ESTEVES, 

(2015) 

Realizar uma revisão 

literária sobre  a 

ginástica laboral, e 

seus resultados. 

Analisaram 34 

artigos variados 

sobre GL. 

Encontraram na 

literatura, artigos e 

documentos, que 

GL, apresenta 

melhorias físicas 

A ginástica laboral 

beneficia não apenas 

os trabalhadores, mas 

todos os aspectos 

envolventes do mundo 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
191 

 
  

aos praticantes. do trabalho. 

SAMPAIO, 

(2009) 

Desenvolver e 

analisar aspectos 

relacionados a 

ginástica laboral 

Analisaram e 

revisaram uma 

quantidade 

significativa de 

artigos e 

documentos 

relacionados a GL. 

Encontraram na 

pesquisa  que a GL 

tem grande 

relevância na 

prevenção de 

doenças 

ocupacionais. 

A GL é considerada um 

exercício físico eficaz 

na prevenção de 

doenças ocupacionais 

relacionadas ao 

trabalho. 

CANDOTTI, 

(2010). 

Verificar os efeitos da 

GL sobre as dor nas 

costas, com um grupo 

de 30 trabalhadores.  

Foram propostas 

etapas de avaliação, 

antes e após, 

aplicação da 

ginástica laboral, 

com 30 funcionários 

como cobaias. 

O grupo de 

funcionários que foi 

aplicado o programa 

experimental do 

programa de GL 

teve melhoras em 

relação a dor e a 

postura 

A GL foi eficaz na 

diminuição na 

intensidade e 

frequência nas dores,  

e ajudou na melhoria 

na correção postural 

dos funcionários. 

 MARTINS, 

(2000) 

Pesquisa de campo, 

sobre os efeitos do 

programa de GL na 

promoção de saúde 

em empresas . 

Foi aplicada uma 

avaliação antes e 

após a implantação 

do programa de GL.. 

A avaliação 

aplicada pós 

implementação do 

programa de GL 

demonstrou 

melhoras na 

qualidade de vida 

dos praticantes 

Foram criadas 2 

hipóteses para explicar 

a melhora na qualidade 

de vida que ocorreu 

após programa de GL. 

OLIVEIRA, 

(2007) 

Através de revisão 

bibliográfica averiguar 

a importância da GL 

na prevenção das 

doenças ocupacionais 

Revisão de 

literatura, através de 

artigos, documentos,  

e publicações 

científicas. 

A literatura mostra 

que a GL tem 

impacto positivo na 

prevenção de 

doenças 

ocupacionais. 

Evidências demonstram 

a importância da GL na 

prevenção de doenças 

ocupacionais, tais como 

LER/DORT. 

MILITÃO, 

 (2001) 

 

Verificar se existe 

diferença nos 

resultados da 

ginástica laboral 

quando orientada por 

facilitadores e por 

professores. 

4 empresas 

selecionadas, 2 com 

professores, 2 com 

utilizando monitores, 

juntamente a isso foi 

aplicado 

questionários para 

coleta de dados 

Mostram que as 

empresas que 

utilizaram 

professores tiveram 

melhores 

feedbacks. 

A diferença em ter um 

profissional 

especializado para o 

programa gera uma 

melhor qualidade do 

programa de GL e 

assim ao trabalhador. 

POLETTO, 

(2002) 

Conhecer a existência 

das possíveis relações 

entre os horários em 

que as pausas com 

exercícios são 

realizados. 

Foi proposto uma 

aplicação de 

diferentes horários 

de pausas com 

exercícios diários, 

aplicados 2 vezes 

por turno, com uma 

variação a cada 

semana durante 4 

semanas 

consecutivas 

Os dados obtidos 

mostram um 

conforto físico com 

a utilização da 

pausa com 

exercícios antes e 

pós expediente de 

trabalho. 

Existe sim uma relação 

horário  e conforto para 

atividade dentro da 

jornada de trabalho, 

que ajuda a na 

qualidade do programa 

de GL. 
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DIAS et 

al.(2006) 

Teve como objetivo de 

identificar empregados 

que tinham aderido a 

exercícios físicos fora 

de horas de serviço, 

sob o efeito do 

intervalo de exercício. 

Foi aplicado 

questionários em 52 

empregados,  que 

participaram do 

programa 

regularmente 3 

vezes por semana, 

por 12 meses ou 

mais. 

Foi constatado que 

51,9%  que 

apresentam 

indicação de 

mudança de hábito. 

Confirma os benefícios 

proporcionados pela 

prática regular e 

orientada da GL.  

Baixa percepção de 

depressão e ansiedade. 

Redução de 

aparecimento de 

problemas ósteo-mio-

articulares pelo 

trabalho. 

SANTOS 

( 2007) 

Verificar os benefícios 

da GL para prevenção 

dos D.O.R.T em 

funcionários da 

universidade 

Paranaense. 

Foi aplicado 

questionários em 40 

funcionárias ( 

somente mulheres), 

com um questionário 

antes e pós 

programa de GL. 

Foi evidenciado 

melhoras em todos 

os aspectos 

avaliados. 

GL proporciona uma 

melhora na qualidade 

de realização do 

trabalho, no bem estar 

físico e psicológico. 

MACIEL 

 (2005) 

Descrever as 

principais 

características da GL 

e sua eficácia na 

prevenção das 

LER/DORT. 

  

Revisão de 

literatura, buscando 

em artigos e 

documentos. 

Os resultados 

apontados foram 

positivos para as 

práticas de 

exercícios e 

prevenção de 

doenças. 

GL tem seus benefícios 

ao trabalhador, porém a 

empresa que quem 

mais se e beneficia dos 

programas de GL. 

REIS 

(2003) 

Avaliar a influência de 

um programa de GL 

específico pode 

realizar para amenizar 

essa questão postural. 

Foram realizados 

teste, em 10 

costureiras,  de 

flexibilidade (sentar, 

e alcançar) antes e 

após 6 meses do 

programa de GL. 

Os resultados 

obtidos foram uma 

melhora significativa 

na flexibilidade de 

em média 2,2262 

(5%). 

influências positivas  

nas trabalhadoras, 

além da melhora da 

lombalgia, também uma 

diminuição de idas ao 

médico por dores. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A partir da pesquisa realizada, é possível concluir que funcionários que adotavam essa 

prática de ginástica tinham melhor rendimento laboral.  

A GL no ambiente organizacional é sim viável, uma vez que a adoção dessa modalidade 

viabiliza mudança de comportamento, hábitos, e isso se reflete positivamente na vida do 

trabalhador. 

Com isso, o trabalhador é o principal beneficiado, no entanto as empresas lucram com 

os programas de GL, pois o aumento da qualidade de vida dos funcionários e um 

ambiente de trabalho mais agradável refletem como um aumento de produção e 

satisfação por parte dos funcionários. 

Mais pesquisas são necessárias para se entender melhor como profissionais de 

diferentes atividades laborais podem se beneficiar com a GL. 
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo identificar as lesões mais frequentes em 

diferentes ambientes de prática de atividade física e exercício físico, sendo eles: 

musculação, CrossFit e corrida.A conscientização da importância da atividade 

física para o cuidado e promoção da qualidade de vida, tem incentivado a 

população a cada vez mais procurar praticar atividade ou exercício físico.  No 

entanto, a população que pratica algum tipo de atividade física fica exposta a 

lesões decorrentes desta prática.  O estudo foi composto por uma pesquisa 

epidemiológica a fim de relacionar o número de lesões em um espaço de tempo. 

A coleta de dados do estudo foi realizada através de um questionário deixado 

nos três ambientes (musculação, crossfit e corrida). Os resultados do estudo 

apontam para um total de 76 participantes, 75% homens, 25% mulheres. A 

modalidade em que mais ocorreu lesão foi a musculação com 28,9% (22), corrida 

11,8% (9) e crossfit com 2,6% (2), onde 44,7% (34) sofreram uma ruptura 

muscular ou ligamentar por excesso de carga e erro de execução.  

Palavras chave; Lesões, diferentes, ambientes. 

 
ABSTRACT 
  The study aims to identify the most frequent injuries in physical activity 

practitioners , in specific, Bodybuilding, Crossfit and Running. The awareness of 

the importance of physical activity for the care and promotion of quality of life has 

encouraged the population to increasingly seek to practice activity or physical 

exercises. However, the population that practices some type of physical activity is 

exposed to injuries resulting from this practice. The study was composed of an 

epidemiological research where we aimed to relate the numbers of lesions in a 

space of time. The data collection of the study was carried out through a 

questionnaire left in the three environments (bodybuilding, crossfit, running).  

mailto:Julianh2o@hotmail.com
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   The results were compromised due to the short time of the research and also 

the lack of commitment of the professionals who were responsible in helping us, 

where, in some cases, there was an omission in the accident report. We 

conducted an online survey to assist in the previous research that was 

compromised, where we obtained the following results from 76 participants, 75% 

men, 25% women. The most frequent type of injury was bodybuilding with 28.9% 

(22), running 11.8% (9) and crossfit with 2.6% (2), where 44.7% (34) suffered a 

muscular rupture or binding due to overload and execution error. 

Key words; Injuries, different, environments. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 A conscientização da importância da atividade física para o cuidado e 

promoção da qualidade de vida, tem incentivado a população a cada vez mais 

procurar alguma prática de atividade ou exercícios físicos. No entanto, a 

população que pratica algum tipo de atividade física fica exposta a lesões 

decorrentes dessa prática.  

 Atualmente no meio desportivo pesquisas apontam que lesões são 

comuns em praticantes de diferentes modalidades. Diante de uma revisão de 

literatura, Simões (2005) identificou dentre as lesões mais comuns e frequentes 

no âmbito esportivo são: contusão, distensão, tendinite, entorse, fratura, luxação, 

sub-luxação, abrasão, bolha, calo. 

     As lesões no meio esportivo acontecem tanto em indivíduos iniciantes, quanto 

em atletas de alto rendimento, alguns sofrem lesões mais graves e com mais 

frequência do que outros, mas independente de tudo, a prevenção é necessária 

para evitar o surgimento de tais, seja qual for a modalidade esportiva, buscando 

a prática segura, o prazer e os benefícios, sempre com acompanhamento de um 

profissional capacitado. 

Todo exercício quando feito corretamente são extremamente seguros, e com 

taxas muito baixas de lesões. As lesões relacionadas as atividades físicas podem 

ser classificadas por quatro tipos: lesões ósseas, lesões articulares, lesões 

tendineas e lesões musculares. 

Requa relata em seu estudo que enquanto há alguma preocupação acerca da 

segurança de exercícios físicos com efeitos sobre o sistema cardiovascular, não 

há quase cautela referente às lesões dos sistemas musculoesquelético e 
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tegumentar durante a prática de vários tipos de AF, como corridas, treinamentos 

e exercícios localizados, os quais podem precipitar a ocorrência de lesões.  

Na musculação as lesões podem ocorrer por diversos motivos, falta de 

orientação e supervisão é uma das causas possíveis de lesão na musculação. 

Moreira (2010) aponta que a falta de orientação e supervisão no treino de 

musculação é uma das causas possíveis de lesão na musculação.  

  Miller (2007) em seu estudo afirma que o uso de carga excessiva, equipamento 

mal e treinamento mal orientado são os maiores causadores de lesão nos 

treinamentos resistidos. 

    No crossfit apesar do aspecto de diversidade constantes impostas em seu 

programa de treinamentos, muito se é questionado sobre a aplicabilidade de 

movimentos complexos de alta intensidade e variação constantes no programa 

de treino, foi significativo a propensão de lesão em indivíduos já lesionados a 

sofrer outra lesão diante da prática do CrossFit. 

   Na corrida a ocorrência de lesões muitas das vezes por conta do volume de 

treinamento, falta de orientação de um profissional capacitado, entre outras. E 

isso pode se justificar devido os estudos encontrados na maior parte se tratavam 

de corredores de rua não profissionais.  

 O presente trabalho tem como objetivo identificar as lesões mais 

frequentes em diferentes ambientes de prática de atividade física e exercício 

físico, sendo eles: musculação, CrossFit e corrida. 

 

2. METODOLOGIA 

Desenho do estudo 

Através de um estudo epidemiológico, realizado entre os meses de maio ao mês 

de outubro, visando relacionar qual das três modalidades ocorre mais lesões, 

abordando a relação entre atividade física e a lesão ocorrida. 

No estudo epidemiológico, coleta de dados realizada através de um questionário 

montado pelo grupo, com base em uma revisão da literatura e deixado em 

diferentes ambientes, (Musculação, CrossFit e Corrida). Onde um profissional do 

local, voluntariamente se responsabilizou por preencher os questionários, 

relatando os casos de acidentes. Os indivíduos não foram identificados, são 

praticantes das modalidades mencionadas. 
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 Expandimos a nossa pesquisa para uma versão online, utilizando as 

mesmas perguntas, foram respondidas por pessoas que realizam diferentes 

práticas esportivas, onde listamos e comparamos os resultados. 

 Durante os meses de pesquisa os integrantes do grupo visitaram os 

espaços para a observação e acompanhamento de possíveis resultados, 

buscando sempre manter o controle para o preenchimento dos questionários, 

 Ao final do período de pesquisa (seis meses), foi realizada a coleta dos 

resultados, e feita uma análise dos dados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da pesquisa 76 indivíduos,75% (57) homens, 25% (19) mulheres. A 

média de idade foi de 21 a 30 anos com 38,2% (29) e de 31 a 40 anos com 

35,5% (27), conforme o gráfico 1 e 2. 

 

 

Gráfico 1: Exposição da amostra por sexo 

 

 Segundo Damasceno et al 2006, os principais fatores que levam homens e 

mulheres a procurar atividade física é a preocupação e insatisfação com o corpo. 

Segundo Assunção 2002, até alguns anos atrás a obsessão pela imagem 

acometia mais mulheres, mas de uns tempos pra cá houve um crescimento na 

preocupação com o corpo por parte dos homens também. 
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Gráfico 2: Exposição da amostra por idade 

 
 
 
Gráfico 3: Modalidade praticada 

 
 Requa et al (1993), relatam que, anualmente nos Estados Unidos, o 

número de lesões por conta de atividades físicas, varia de 17 a 20 milhões, e 

também alertam que há uma preocupação com relação a segurança ao sistema 

cardiovascular mas não as lesões relacionadas ao sistema musculo esquelético, 

o que pode contribuir para o aumento de tais lesões. 

 Segundo um estudo realizado pelos autores ROMBALDI et al (2014), que 

tem como título― Prevalência e fatores associados à ocorrência de lesões durante 

a prática de atividade física ―, estudo esse que buscou relacionar a ocorrência de 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
200 

 
  

lesões durante a prática de atividade física, através de questionários, realizado 

no munícipio de Pelotas – RS, Brasil. 985 colaboradores, onde 50,9% (475), 

relataram praticar algum tipo de atividade física no tempo de lazer. 47 atividades 

foram mencionadas, entre elas, as mais praticadas foram: Caminhada (42,6%), 

Futebol (21,5%), Pedalar (18,6%), Musculação (6.5%), Corrida (5,5%) 

 Em relação ao mecanismo de lesão conforme o gráfico foi possível 

identificar na amostra estudada que houve uma homogeneidade quanto aos 

resultados dos mecanismos de lesão para as pessoas entrevistas nas 

modalidades praticadas. 

 
Gráfico 4: Mecanismo causador da lesão 

 
 De acordo com Bennell e Crossley (1996) a prática de exercícios de 

maneira exaustiva, sem orientação e/ou de forma inadequada, pode contribuir 

como causa no aumento do número de lesões no meio esportivo, relacionadas a 

fatores intrínsecos e extrínsecos. Como fatores intrínsecos, muitas vezes 

incontroláveis, destacam-se o sexo, a idade e a aptidão. E como fatores 

extrínsecos, tem o treinamento, a atividade, condições climáticas, estrutura, entre 

outros. 

    Segundo Ferreira (2001), é preciso que as pessoas aprendam como 

realizar atividades com eficácia e tranquilidade, garantindo sua autonomia 

mínima, ainda mais quando o indivíduo realiza atividades sem a supervisão de 

um profissional.  
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A modalidade em que mais ocorreu lesão foi à musculação com 28,9% (22), 

corrida 11,8% (9) e crossfit com 2,6% (2), onde 44,7% (34) sofreram uma ruptura 

muscular ou ligamentar por excesso de carga e erro de execução. A prevalência 

de lesões se deu mais em homens. 

 
Gráfico 5: Exposição da amostra por lesão 

 
 
Gráfico 6: Sinais clínicos apresentados 

 
Gráfico 7: Tipo de exercício executado durante o momento da lesão 
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Gráfico 8: Momento do treino em que ocorreu a lesão 

 
 

Lesões na Musculação 

    Lesões que provém de exercício físico ou atividade física podem ser 

provocadas ou mesmo piorada pela prática de musculação. A musculação é 

capaz de proporcionar para o nosso organismo muitos benefícios, tais como 

resistência muscular, massa muscular, redução de gordura corporal, aumento de 

força além de melhora na autoestima, auxiliando para a melhoria da saúde e 

qualidade de vida de quem pratica a modalidade. 

   A musculação quando não feita corretamente, pode causar lesões 

consideráveis. Na literatura encontramos vários autores que afirmam isso: 
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   De acordo com SIMÃO (2014) ―os exercícios resistidos, quando desempenhado 

adequadamente são extremamente seguros, com taxas muito baixas de lesão, se 

comparados com a maioria dos outros esportes e atividades recreativas‖ 

    As lesões também podem acontecer quando o indivíduo tenta ultrapassar a 

tolerância do músculo, isso junto com outros fatores auxiliares como, idade, sexo, 

condição física, genética, estado psicológicos, entre outros. 

    Muller (2007), afirma, o uso de carga excessiva, equipamento mal projetado e 

treinamento mal orientado nos treinamentos resistidos são os maiores 

causadores de lesões na musculação (MULLER, 2007)‖. Para Souza (2015) 

lesões provenientes de exercícios físicos podem ser geradas ou mesmo 

agravadas pela pratica da musculação. 

    Em seu estudo abordando a relação entre atividades e lesão desportiva, 

Souza (2015) realizou uma pesquisa utilizando dados antropométricos e 

preenchimento de um questionário deixado em uma academia em Curitiba (PR). 

O estudo foi composto por 45 indivíduos de ambos os sexos com idade entre 20 

e 60 anos que realizam musculação a pelo menos 3 meses com uma frequência 

de no mínimo 2 vezes por semana. 

    A maioria dos praticantes tinha idade entre 20 e 30 anos (33,3%), sendo 35 

homens (77,8%) e  10 mulheres (22,2%), apresentava sobrepeso (46,6%), 

objetivando a hipertrofia (31,1%), estava em primeiro ano de pratica ( 33,3%), 

duração de sessão de 1 a 2 horas (66,7%) e sem histórico de lesão nos últimos 8 

meses(55,6). Dentre os indivíduos que relataram a presença de lesão, 25% não 

modificaram o treinamento, mais da metade (60%) modificaram algum exercício 

em seu programa de treinamento e apenas 3 indivíduos (15%) que relatam que a 

lesão resultou na completa interrupção do exercício de musculação. Além disso, 

metade dos indivíduos com lesão buscou de alguma forma de tratamento seja 

por meio médico ou fisioterapêutico.  

   Algumas características das lesões foram encontradas (n+20), tais como 

mecanismo de lesão, aumento dos sintomas, retornaram as atividades normais, 

locais anatômicos e a ocorrência de lesão. 

    A lesão mais relada em sua pesquisa foi distensão muscular com (35%), em 

seguida a tendinopatia (25%) e a dor aguda inespecífica (20%).  

    A lesão com menos ocorrência foi a bursite, apenas uma pessoa (25%), e 

outras lesões 15% do total lesionado. 
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   Quando se trata do local anatómico lesionado o maior número de lesão 

acontecem no ombro (35%) e joelho (30%), seguido pelo membro superior 

(15%), região cervical, tórax, coxa anterior e panturrilha, apenas um caso foi 

citado, somando 20% total lesionados. 

   O conhecimento da ocorrência de lesões musculoesquelética em atividades 

que se tornam cada dia mais populares, como a musculação, e é de grande 

importância para que tais medidas preventivas sejam realizadas com mais 

efetividade. No período de 8 meses quase metade apresentaram alguma lesão 

(44%). Souza, Moreira e Campos (2015) 

   De acordo com Meneses (1998) fatores predisponentes (intrínseco e 

extrínseco) influenciam a ocorrência de lesões nos atletas: 

 ―os atletas estão potencialmente sujeitos em qualquer fase (do treinamento ou 

competição) a sofrerem lesões, quais são diretamente proporcionais à evidencia 

dos fatores predisponentes.‖ 

 ―Os fatores predisponentes das lesões esportivas dividem-se em dois grandes 

grupos: fatores intrínsecos e extrínsecos‖. Isto é, fatores que dependem mais do 

próprio atleta ou por ambientes externos.‖ 

      De acordo com Clebis (2011) em seu estudo com o intuito de verificar quais 

são os fatores que contribuem para o surgimento das lesões nas fibras 

musculares estriadas esquelética afirma que, mais da metade das pessoas da 

amostra acusaram até 3 lesões cada e outros dois 4 lesões cada. O ombro teve o 

maior índice de lesão (28%), joelho e cotovelo (11%), músculos peitorais (7%) e 

na coluna cervical, punho e panturrilha, nos músculos abdominais, nos músculos 

adutores do quadril e deltoides. Sendo que a metade dos entrevistados já 

apresentavam alguma dor e vários deles não comunicaram ao treinador sobre a 

dor, e em outros casos não tiveram o seu treinamento alterado mesmo após o 

treinador ser comunicado sobre o ocorrido. Sobre as lesões sofridas; 36% dos 

praticantes tiveram de abandonar o treinamento por conta da lesão, 22% dos 

praticantes lesionados tiveram que fazer o tratamento para se recuperar.  

    Para Rombaldi (2014), o percentual de lesões em sujeitos praticantes de 

atividade física no lazer foi de 21,9% (IC95% 18,3 - 25,9). As lesões mais 

prevalentes foram contusões (39,6%), luxações (30,2%) e distensões (11,3%) e a 

prática de futebol e musculação foram as atividades onde mais ocorreram lesões. 
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As lesões estiveram associadas ao sexo masculino, idades mais jovens e a 

indivíduos de cor da pele preta e parda.  

   Segundo (Zernicke 1998), As lesões podem ocorrer quando as pessoas 

utilizam uma carga que ultrapassa a tolerância do músculo. Os fatores auxiliares 

que determinam a carga que o músculo do praticante pode suportar são: idade, 

sexo, genética, estado fisiológico e condição física, nutrição, estado psicológico, 

fadiga, ambiente, equipamentos, entre outros.  

   De acordo com Silva (1998, p. 74), a distensão é o grau menos grave entre as 

lesões. O quadro clínico apresenta dor, porém não há impotência funcional.     O 

músculo se encontra dolorido em toda sua extensão, não há um ponto localizado 

de maior intensidade. Caso haja insistência em continuar a atividade, haverá uma 

diminuição da eficiência mecânica provocada pela dor, podendo inclusive 

conduzir ao agravamento da lesão. 

 

Lesões no crossfit 

  O crossfit é um método de treinamento funcional, caracterizado pela realização 

de exercícios diversificados de alta intensidade, modelo de treinamento criado 

em 1995 por Greg Glassman que procura desenvolver o condicionamento de 

forma ampla, inclusiva e geral, preparando os indivíduos para qualquer situação. 

   O que caracteriza este programa de treinamento são as constantes variações, 

movimentos funcionais e altas intensidades, os chamados (WODS) Work out of 

the Day (Glassman 2007). A diversidade de modalidades constantes impostas 

nos treinamentos como Weigthlifting (halterofilismo), Powerlifting (levantamento 

de peso), ginástica olímpica, exercícios aeróbicos efetuados de um formato 

variado em um mesmo treino, caracterizado também pela forma como os WODs 

são realizados de maneira mais rápida possível, ou pela quantidade de 

rounds/repetições, com pouco tempo de descanso ou nenhum tempo de 

descanso ou com tempo determinado (Glassman 2010). 

   A probabilidade de desenvolvimento de lesões, apesar dos aspectos positivos, 

traz questionamentos sobre a aplicabilidade de movimentos complexos de alta 

intensidade e variação constante (Bergeron, 2011). 

     Segundo Chachula (2016), o histórico de lesões anteriores tem relação com a 

incidência de novas lesões de indivíduos que praticavam o treinamento de 
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CrossFit, foi significativo em seu estudo a propensão de lesão em indivíduos já 

lesionados a sofrer outra lesão diante da prática do CrossFit. 

   Alguns estudos classificaram as lesões e as regiões mais lesionadas perante a 

prática do CrossFit: 

Aune (2017); Ombros, costas e joelhos 

Hak (2013); Ombros, braços, Costas e joelhos 

Montalvo (2017); Ombros, joelhos e costas 

Moran (2017); Costas, joelhos e pulso 

Summit (2016); Ombros 

Weisenthal (2014); Ombros, costas e joelhos 

  O estudo identificou como as regiões que foram mais lesionadas pela 

diversidade de fatores que participam das causas destas lesões, por estarem 

presentes em todos os movimentos e gestos, em sua composição de 

movimentos dinâmicos e estabilizadores. Lesões que podem ser ocasionadas por 

falta de mobilidade, assimetria, falta de acompanhamento e orientação, falta de 

técnica, encurtamento muscular, carga excessiva, entre outros. Segundo keogh 

(2016), os seguintes segmentos mais lesionados corroborando com os estudos 

foram, costas, joelhos, ombros, cotovelos e mãos e punhos. 

   Os riscos de lesões mais comuns, segundo Meyer (2017), foram limitação dos 

movimentos durante o treino, fadiga excessiva, inchaço muscular, dor muscular, 

concordando com estes dados, Aune (2016), apresentou em seu estudo que 

fatores mais comuns as lesões foram técnica imprópria, esforço excessivo, 

fadiga, falta de aquecimento e região lesionada anteriormente sem recuperação 

correta.   

 

 

Lesões na corrida 

   A participação em corridas de rua, no Brasil, tem crescido significativamente 

nos últimos anos. Por apresentar características de fácil acesso, a corrida e 

muitas vezes interpretada de forma errada, muito dos seus praticantes não 

sabem os benefícios e os malefícios de uma praticar regular ou não de atividade 

física. E apesar de todos os benefícios que a corrida oferece aos seus 

praticantes, tem se observado uma elevada incidência de lesões, e mais uma 
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vez, a falta de orientação continua sendo um dos problemas, assim como na 

musculação e crossfit.  

    Adriano et al. em seu estudo conclui que a prevalência de lesões esportivas é 

observada em 1/3 dos homens e 1/4 das mulheres. As variáveis investigadas não 

foram associadas à prevalência de lesões esportivas em corredores de rua e a 

gravidade das lesões está associada ao volume de treinamento.  

   Para Pazin mesmo em idades mais avançadas, a atividade específica da 

corrida tem levado a manutenção de uma morfologia adequada à saúde, que 

pode estar relacionado a uma adoção de vida saudável e possivelmente 

influenciado pela participação regular em treinamento e competições. 

   Em relação ao tempo de pratica 72% dos corredores corriam regularmente a 

mais de 5 anos, o estudo de Pazin et al.  mostra que grande parte dos 

participantes das provas de maratona e ultramaratona são atletas mais 

experientes e com as supostas adaptações a distâncias maiores, 37,7% dos 

participantes apresentaram algum tipo de lesão. No entanto as lesões parecem 

estar relacionadas a um tempo insuficiente de adaptação segundo ele. Ainda 

segundo ele o tempo de prática não está significativamente associado à 

prevalência de lesões. Em seu estudo pulicado na Revista Brasileira de 

Cineantropometria & Desempenho Humano afirma que a prevalência de lesões 

entre os corredores de rua foi de 37,7% durante o ano de 2006, ano em que foi 

realizado o estudo,  portanto, 62,3% dos corredores não apresentaram lesão 

alguma nesse período; daqueles com ocorrência de lesão, 72,7% tiveram 

frequência de uma a duas no período. Muitos dos corredores estudados por 

Pazin. que tinha uma frequência de 25 km ou mais faziam visitas a consultórios 

medico por queixas do que os que corriam distancia inferiores, e que apartir de 

64 km de corrida por semana a prevalência das lesões aumentava muito. A 

maioria dos corredores estudados era de meia idade, pratica regulamente a 

corrida há seis anos ou mais e possui orientação especializada.        

   No estudo realizado por Fernandes et al. (2014) com o intuito de verificar 

incidência de lesões em praticantes de corrida de rua de São Paulo foi apontado 

que 21,5% das lesões estavam relacionadas com o volume a a frequência dos 

treinos. Dentre os corredores estudados 79,4 eram homens e 20,5 % mulheres, 

dos quais 58,8 % tinha abaixo dos 40 anos e 38,3 % da categoria máster.  



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
208 

 
  

   Em um outro estudo, mas dessa vez realizado no RJ, Oliveira et al. , tendo em 

vista que no quase todo fim de semana tem eventos dessa modalidade, fizeram 

um estudo descritivo do tipo transcritivo, de uma amostra com77 corredores de 

ambos os sexo resultado foi que 32, 5 %  dos participantes relataram lesão nos 

últimos 12 meses, sendo que a área mais lesionada foi o joelho (14,3 %). Esse 

fato pode ser justificado pelo fato dos corredores estudados por eles não se 

tratarem de corredores profissionais. 

 

CONCLUSÃO: 

De acordo com a revisão de literatura a corrida apresentou os mais altos índices 

de lesões e de acordo com a pesquisa a musculação apresentou os maiores 

números, apresentando maior número de praticantes que responderam 

contribuindo para a pesquisa. 

   Devido a intensidade, volume, e duração do treinamento no CrossFit, podemos 

verificar que a incidência e prevalência de lesões na prática da modalidade foi 

baixa, quando comparada a esportes com mesmas características de 

treinamento. No entanto, foi difícil a comparação de taxas de lesões pelo curto 

espaço de tempo, considerando a veracidade das respostas dos praticantes, pelo 

receio de publicação do estudo em relação a fama de ser uma atividade 

perigosa, que a modalidade (Crossfit) poderia adquirir em relação a outras 

modalidades.   

    Relacionando os resultados, as principais causas de lesões foi a carga 

excessiva e por erro de execução, algo que com um bom acompanhamento de 

um profissional poderiam ser evitados.  

 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, E. D.; Lesões Desportivas na Musculação: Principais Agravos e 
Tratamentos. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, V.16, n. 3, p. 55-62. Jul./set. 
2003. 
 
ALMEIDA et al Lesão muscular após diferentes métodos de treinamento de 
musculação. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.19, n.4, p. 17-23, out./dez., 
2006. 
 
ASSUNÇÃO, S. S. M. Dismorfia muscular. Rev Bras Psiquiatr. Vol. 24. Núm. 3. 
p. 80-84. 2002. 
 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
209 

 
  

ATALAIA, T; PEDRO, R;SANTOS, C. Revista portuguesa de fisioterapia no 
desporto-Definição de lesão desportiva- Uma revisão de literatura. P.16 2018. 
 
AUNE, K.T., POWERS, J.M. Injuries in an extreme conditioning program. Sports 
health, 2017. 
 
BENNELL K. J. Crossley k. Musculoskeletal injuries in track and field: incidence, 
distribution and risk factors. Aust J sci Med sport 1996. 
 
BERGERON, M.F., et al (2011). Consortium for Health and Military Perfomance 
and American College of Sports Medicine consensus paper on extreme 
conditioning programs in military personnel. Current sports medicine reports. 
 
CHACHULA, L.A, CAMERON, K.L., & SVOBODA, S.J. (2016). Association of 
prior injury with the report new injuries sustained during CrossFit training. Athletic 
Training and SportsHealth Care, 28 - 34. 
 
CLEBIS, N.K., Natali, M.J.M. Lesões musculares provocadas por exercícios 
excentricos. Rev. Bras. CiÍn. e Mov. 
 
DAMASCENO, V. O. ET AL. Imagem corporal e corpo ideal. R bras Ci e Mov. 
Vol. 14. Núm. 1. p. 87-96. 2006. 
 
DORLAND Dicionário médico ilustrado. São Paulo. Manole 1999. 
 
FERNANDES. D. et al. Fatores de riscos para lesões em corredores de rua 
amadores do estado de São Paulo Revista Brasileira de Prescrição e 
Fisiologia do Exercício São Paulo v.8 n.49. outubro e novembro 2014. 
 
FERREIRA M. S.Aptidão Física e saúde na educação física escolar: ampliando o 
enfoque. Revista Brasileira. Ciências do esporte 2001. 
 
GLASSMAN, G.(2010). The crossfit training guide. CrossFit Journal, 1-115. 
 
GLASSMAN, GREG. Understanding Crossfit. CrossFit Journal Article Reprint. 
First Published in CrossFit Journal Issue  – (April 2007). 
 
GOULD J. A. fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. São Paulo 
Manole, 1993. 
 
HAK, P.T., HODZOVIC, E., HICKEY, B. (2013). The nature and prevalence of 
injuries during Crossfit training. Journal of strength  and conditioning 
research. 
 
HINO, A. A. F. et al Prevalência de lesões em corredores de rua e fatores 
associados. Revista Brasileira de medicina do esporte. Curitiba- PR Brasil. Vol 
15 n 1. 2009. 
 
KEOGH, J.W., &WINWOOD, P.W. (2017). The epidemiology of injuries across 
tehe weight-training sports. Sports medicine, 47(3), 479-501. 
 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
210 

 
  

MEYER, J., MORRINSON, J., & ZUNIGA, J. (2017).The benefits and risks of 
CrossFit: A systematic review. Workplace Health & Safety. 
 
MONTALVO, A. M., et al (2017). Retrospective injurie epidemiology and risk 
factors for injury in crossfit. Journal of sports science & medicine. 
 
MORAN, S., et al (2017). Rates and risk factors of injury in CrossFit: a 
prospective cohort study. The jornal of sports medicine and physical fitness.   
 
OLIVIA, O. J; Bankoff, A. D. P; e Zamai, C. A; (1998). Possiveis lesões 
musculares e ou articulares causadas por sobrecarga na pra tica da musculação 
- Revista Brasileira de atividade fisica e saude. .1998. 
 
OLIVEIRA. D.G et al. Prevalência de lesões e tipos de treinamento de atletas 
amadores de corrida de rua. Corpus el Scientia.  v.8, n.1, p 51-59, junho, 2012. 
 
REQUA. R.K, DE AVILLA L.N, GARRICK J.G. Injuries in recreational adult fitnes 
activies. The american journal of sports medicine. 1993. 
 
ROMBALDI. A.J. et al. Prevalência e fatores associados à ocorrência de lesões 
durante a prática de atividade física. Revista Brasileira de medicina do 
esporte. São Paulo. 2014. 
 
SILVA, O. J.; Emergências e traumatismos nos esportes: prevenção e primeiros 
socorros.Centro de Ciência da Saúde e do Esporte - CEFIDFlorianópolis, SC: 
Editora da UFSC, 1998. 
 
SIMÕES, N. V. N. Lesões desportivas em praticantes de atividade física. Revista 
Brasileira de Fisioterapia. São Carlos- SP Brasil. Vol 9 n° 2 2005. 
 
SUMMIT, R.J., et al., (2016). Shoulders injuries in individuals who partipate in 
crossfit training. Sports Health. 
 
VIEIRA. M.S.R. Lesões de partes moles. In lianza S. medicina de reabilitação. 
Rio de janeiro. 2001. 
 
WEISENTHAL, B.M., et al., Injury rate and patterns among CrossFit athletes. 
Orthopaedic Journal of Sports Medicine2014. 
 

 

 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

  Página 
211 

 
  

OS BENEFÍCIOS DA NATAÇÃO PARA CRIANÇAS 
AUTISTAS: UMA REVISÂO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

JOSÉ RICARDO           ID: 37368 

LEVY RUAN                 ID:42189 

LUCAS ARAUJO          ID: 39351 

THIAGO IANO              ID:24549 

VALTER LIMA              ID: 38961 

valvelozter@gmail.com  

Trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de graduação em 
Educação Física . 

Orientador: prof. Carlos Alberto Kelencz 

SÃO PAULO - SP 2018 
 
RESUMO  
 
Sabendo que a natação é uma modalidade desportiva que proporciona diversos 
beneficios decidimos apresentar os beneficios da natação na vida dos autistas.  
A idéia surgiu através da leitura de artigos, revistas e monografias.  
Tendo em mente que o individuo com autismo tem transtorno e que de certa 
forma atrapalha no convivio com a sociadade , ou seja para esses inviduos a 
sociabilização e a  comunicação com as demais pessoas no ambiente São um 
tanto compremetidas  fazendo com  que o aprendizado do mesmo se torne mais 
dificil pelo fato de se ter tal limitação mental  
Com isso nosso trabalho tem como objetivo mostrar como a pratica da natação 
beneficia os autistas tanto no aspecto cognitivo quanto motor , ou seja auxiliando-
o em seu desenvolvimento de forma geral. 

Palavras-chave: Natação. Crianças autistas. Benefícios. Atividade Física. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios homem que as comunidades têm sido levantadas em torno 

dos indivíduos ditos ―normais‖ e, se excluem ou negligenciam todos  

aqueles que se afastavam desta ―norma‖ estabelecida. Assim, nos últimos 

tempos as atenções estão sendo centradas nesses indivíduos que, de alguma 

forma, não se inserem nessa sociedade que vem sendo construída à margem de 

todos aqueles que apresentam algum tipo de necessidades especiais. 
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Nos últimos anos, muito se tem falado e escrito sobre os benefícios das 

atividades na água para o indivíduo autista, mas na realidade, a utilização da 

água como elemento terapêutico, não é novo. Desde o tempo de Hipócrates, a 

água era utilizada no auxílio à reabilitação, os gregos e romanos já utilizavam a 

água corrente para a cura de doenças1. 

 

Neste sentido, a natação tem sido uma importante aliada para esses indivíduos, 

pois, ela não é uma atividade solitária e extremamente individualista. As 

atividades aquáticas ou aprender a nadar é, também, um processo de 

aprendizagem de socialização1. Por isso, a necessidade do portador de 

deficiência aprender a galgar degrau a degrau. 

O Autismo é um tipo de transtorno que interfere em áreas do desenvolvimento da 

criança como nas habilidades sociais, comunicativas, comportamentais e em 

seus interesses que são limitados e repetitivos. E, atualmente é o terceiro mais 

frequente distúrbio de comportamento2. 

 

O transtorno do espectro autista (TEA) pertence a um grupo de  

distúrbios do desenvolvimento neurológico de início precoce. Ele é caracterizado 

por compartimentos das habilidades sociais e de comunicação3 

 

Enquanto transtorno, o autismo está afetando o funcionamento cerebral e, que 

devido a essas disfunções o desenvolvimento motor da criança também é 

afetado. Com isso, a prática esportiva é fundamental no desenvolvimento de 

crianças com autismo4. 

 

Uma atividade esportiva bastante procurada para portadores de autismo é a 

natação. Tal esporte tem sido preferido por ser acreditar que ele seja completo e, 

que ajuda a criança a reconhecer seu próprio corpo. Como uma das principais 

habilidades, a natação possibilita no desenvolvimento global da criança5. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 
 

 
2.1 O que é autismo? 
 
 

Desde os primórdios da história do ser humano e das comunidades, percebe-se 

a existência de casos em que os indivíduos que não eram considerados 

―normais‖ ou ―iguais‖ aos demais, eram excluídos e afastados do grupo. Mas, 

ainda hoje, em certo ponto, essas relações e laços humanos continuam a existir 

e os indivíduos que são classificados como ―diferentes‖, são levados a construir a 

sua própria comunidade como é o caso dos autistas. 

O autismo é um transtorno que interfere nas áreas do cérebro responsáveis pelo 

desenvolvimento da criança. Este tipo de transtorno está  

inserido no grupo de síndromes conhecida como Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento – TID2. Essa condição é marcada pelo prejuízo da interação 

social, alterações da comunicação e padrões limitados de comportamento e 

interesses. 

Esse tipo de transtorno começou a ser explorado em 1943 por Kanner, um 

psiquiatra norte-americano. Ele buscou agrupar um conjunto de comportamentos, 

aparentemente, característicos manifestados em 11 crianças que estavam em 

observação6. Assim, foi possível obter um primeiro conjunto de características 

que teoricamente podiam identificar as crianças com este tipo de distúrbio7. 

 

A palavra autismo é de origem grega ―autos‖ que significa ―próprio‖ ou ―de si 

mesmo‖, ou seja, é algo que está envolvido em si mesmo. O termo surge a partir 

das características singulares e pelas diferenças individuais identificadas no 

autista. Anteriormente, muitas descrições do conceito de autismo tinham já sido 

anteriormente aceites como referências a crianças invulgares, tais como Vítor, o 

rapaz selvagem de Aveyron, estudado por Itard8, no século XIX. 

Estas diferenças individuais estão ligadas a personalidade e aos interesses, que 

da criança autista, e podem se manifestar através de formas variadas. Tais 

diferenças influenciam no desenvolvimento da criança, no qual em alguns casos 
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observamos o desenvolvimento das habilidades superiores e já em outros um 

atraso significativo9. 

Assim, a partir das descrições dos autores10 podemos definir o autismo como 

uma perturbação que esta envolta no desenvolvimento infantil, não 

 

possuindo cura e, que vai evoluindo de acordo com a idade. O autismo é um 

distúrbio neurofisiológico e atinge o sistema nervoso, geralmente, antes do 

nascimento e afeta algumas áreas do cérebro, levando aos déficits nas 

capacidades de interação social e comunicativa. 

 

Em artigo publicado11, o estudo visualiza que há uma falha cognitiva justificando 

as dificuldades na interação social e na comunicação dos autistas e uma 

incapacidade em identificar, compreender e atribuir sentimentos, acarretando 

prejuízos na socialização da criança. 

 

Em relação à infância, os autistas apresentam dificuldades na compreensão de 

simples capacidades e na adaptação social5. . 

 

Em relação à infância, os autistas apresentam dificuldades na compreensão de 

simples capacidades e na adaptação social5. São essas dificuldades que 

influenciam no desenvolvimento do processo de aprendizagem e na 

comunicação da criança. 

 
 
2.2 Caracterizando o autismo 
 

 
O autismo pode assumir diversas combinações dentro de um conjunto de 

características que ajudam a distinguir o grau do mesmo. 

No entanto, as características não são sempre as mesmas ao longo da vida, uma 

vez que, os sintomas podem ser diferentes e aparecerem em diferentes fases no 

seu desenvolvimento ao longo da vida2. 
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O déficit no entendimento social é outra característica marcante nos autistas4. 

Este déficit de entendimento pode estar relacionado a uma dificuldade no 

desenvolvimento das habilidades de atenção compartilhada12, descrita como 

comportamento infantil que coordena a atenção entre os parceiros de interação 

social, cujo objetivo é compartilhar um pensamento sobre um objeto ou 

situação. A atenção compartilhada envolve, também, o uso e a compreensão 

de gestos convencionais: mostrar, apontar e a observar gestos, os quais são 

essenciais para o desenvolvimento da linguagem. 

A ausência da comunicação visual é outra das características singulares dos 

autistas. Ela acarreta na falta de informações não verbais, que se encontram 

nas expressões faciais. Essa falta prejudica no desenvolvimento de habilidades 

pragmáticas e sociais da linguagem10. 

Mas, para uma melhor compreensão comportamento de uma criança autista é 

fundamental entendermos o desenvolvimento de uma criança não autista, para 

observar e identificar as diferenças entre elas. O desenvolvimento de uma 

criança ocorre dentro de um determinado tempo e de forma evolutiva, em que 

se respeita a individualidade.  Porém, com uma criança autista esse 

desenvolvimento será de uma forma diferenciada e não 

padronizada13. 

No geral, para que possamos compreender o autismo é necessário o 

conhecimento de suas principais características, os seus limites, potencial 

capacitador da criança, as necessidades e prioridades a serem trabalhadas. 

 

2.3 O desenvolvimento motor da criança autista e a prática 

corporal 

 

Por desenvolvimento motor entendemos como um conjunto de processos de 

mudança, que têm lugar durante toda a vida, com acentuada expressão na 

infância e adolescência. E, sendo uma contínua alteração no comportamento 

ao longo do ciclo da vida, a partir do conhecimento das capacidades físicas da 
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criança e sua aplicação na performance de várias habilidades motoras, de 

acordo com a idade, sexo e classe social14. 

Em relação ao desenvolvimento e a coordenação motora5, os resultados 

demonstram baixa aptidão comparados com indivíduos normais e atraso 

mental, como na composição corporal, força e flexibilidade. 

A criança autista, também, apresenta distúrbios de percepção,  ou seja, ela não 

utiliza os seus estímulos sensoriais na identificação do que seja ou não 

importante. Com isso, o que se visualiza é um erro de seletividade, podendo 

ignorar até estímulos visuais15. Entretanto, em determinados casos, algumas 

crianças podem ser particularmente mais ágeis e possuírem habilidades 

diversificadas. 

A prática de algum tipo de atividade física é extremamente  importância para o 

desenvolvimento não apenas motor, mas psicológico da criança autista. Esse 

contato é uma forma da criança desenvolver-se com o mundo. Além, de 

vivenciar e experimentar outras relações, que inicialmente acontecem com o 

próprio corpo, como canal de comunicação16. 

Neste sentido, a atividade física para um autista torna-se um desafio, devido ao 

seu baixo desenvolvimento motor, motivacional e algumas dificuldades 

encontradas no planejamento e generalização e também 

dificuldades nas atividades17. 

As experiências motoras vivenciadas pelas crianças são decisivas na 

progressão das estruturas, que vão originar formas superiores de raciocínio. 

Ela conseguirá desenvolver uma determinada organização mental para 

aprender a lidar com o ambiente que a cerca. Assim, quando vemos que as 

capacidades da criança não estão sendo exploradas, percebe-se um 

retardamento e/ou limitação15. 

 

2.4 O papel da educação física no desenvolvimento da criança 
 

 

Mesmo havendo uma significativa distância entre o comportamento na vida real 

e o comportamento no brinquedo, a atuação no mundo imaginário e o 

estabelecimento de regras a serem seguidas criam uma zona de 
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desenvolvimento proximal, na medida em que impulsionam conceitos e 

processos em desenvolvimento18. 

A atividade fisica de forma geral tem sido utilizada durante anos para objetivos 
diferentes em alguns casos pela saude , sociabilizaçao, desenvolvimento motor 
e cognitivo e tambem o padrão estético .  
Tratando-se das crianças pensamos em brincadeiras e jogos formas de ajudar 

criançadesenvolver tanto no aspecto motor , quanto no cognitivo. 

O ato de brincar  transformou-se na maior ferramenta de trabalho quando o 

assunto são crianças , pelo fato de que o entretenimento é algo extremamente 

novo , ter algo diferente e nao rotineirono qual facilita o aprendizado 

independente da modalidade desportiva ou atividade imposta pelo profissional. 

 

2.5 A natação 
 

 
Dentre as diversas modalidades de atividades físicas podemos dizer que a 

natação é a mais completa19. A sua prática é uma junção de harmonia, 

flexibilidade, potência, ritmo e coordenação motora, ou seja, ela reúne um 

grupo de movimentos, que são realizados através de uma serialização. E, que 

vai se tornando cada vez mais complexa20 com o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da sua prática. 

Uma vez que é praticada regularmente, a natação permite o desenvolvimento 

dos mecanismos fisiológicos como, por exemplo, a capacidade pulmonar e o 

sistema cardiovascular. Ela, também, permite novas possibilidades de 

coordenação – uma das vantagens propiciadas pelo meio em que se está 

atividade física é realizada, o aquático. 

Em sua origem a natação tinha como objetivo as necessidades básicas de 

sobrevivência do homem, como: fugir dos inimigos pelos lagos e rios existentes 

e como forma de busca do alimento através da caça de peixes e animais 

marinhos21. Para os romanos a natação funcionava como treinamento para os 

seus soldados22, e esse fato pode caracterizar um dos primeiros sinais da 

natação voltada para do ensino. Enquanto no Brasil, a natação servia aos 

índios como forma de transporte, de higiene e, também, de lazer23. 
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Surgiu nos primórdios dos tempos, pois o homem primitivo corria para caçar e 

também para não ser caçado. Portanto, se era obrigado a caçar e pescar, 

cremos que muitas vezes deve ter caído dentro da água e assim desenvolveu, 

com seu instinto de sobrevivência, uma maneira de manter-se vivo. Além do 

que também precisava atravessar rios, lagos e lagoas, caminho mais curto do 

que andar até a nascente do rio para poder atravessar para o outro lado24. 

Mas, segundo para alguns pesquisadores é difícil a precisão de uma data para 

o surgimento da natação, justamente porque ela se confunde com a própria 

história da humanidade. 

 

Uma das características interessantes dessa atividade física é que ela 

proporciona ao indivíduo o deslocamento autônomo, de forma independente, 

proporcionando segurança e prazer, na água. A natação pode ser 

desempenhada apenas como lazer, diversão, passatempo, um momento para 

relaxar o corpo e mente, pois, não estamos tratando apenas da parte física, 

mas, também, da parte mental. Por outro lado, o seu intuito pode ser 

competitivo como observado em campeonatos, jogos e olimpíadas e, ainda, 

para a melhoria do condicionamento físico25. 

2.6 Aprendendo as funções 
 

 
O pensamento e a aprendizagem das pessoas com autismo podem diferir 

muito da norma. O meio aquático, de um modo geral, além de se tornar 

benéfico para as crianças ao nível dos vários fatores psicomotores, perceptivo-

motor, afetivo e social, revela-se também como um importante elemento 

facilitador da aprendizagem. 

Desta forma, pretende-se que o processo de aprendizagem se transforme 

efetivamente num fenômeno de sequência do desenvolvimento. Na busca por 

uma passagem fluida de nível rudimentar para um nível superior de execução. 

Este fenômeno é justificável pelo fato do processo de desenvolvimento inter-

habilidades se dar por fases, numa sequência previsível de mudança 

qualitativa26. 
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Por outro lado, essa sequência de desenvolvimento é tida como universal e 

invariante e faz com que a progressão ocorra a um ritmo de desenvolvimento 

específico para cada sujeito26. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

 
A intervenção do meio aquático tem sido defendida por diversos autores como 

forma de promover e acompanhar o desenvolvimento global da criança com 

autismo. E, consequentemente de visualizar os benefícios da sua usabilidade. 

Neste sentido, salienta-se que os benefícios específicos do meio aquático 

estão no desenvolvimento global da criança com deficiência ou perturbações 

do desenvolvimento, desenvolvimento psicomotor, perceptivo-motor, afetivo e 

social. 

E, ainda, numa maior socialização, interação e comunicação com os demais. 

Assim, admite-se que a atividade aquática é um modo de estimular o 

desenvolvimento e aumentar a experiência de movimento das crianças27. 

Neste meio se pode estimular o aumento das capacidades cardíaca, 

respiratória e metabólica, bem como uma melhoria da circulação periférica, 

alívio da dor e do espasmo muscular, pois, o meio aquático favorece, também, 

a interação, comunicação e verbalização, fatores essenciais ao 

desenvolvimento afetivo e social da criança. Parece, pois, pertinente que se 

estudem e desenvolvam programas terapêuticos que procurem potencializar as 

qualidades deste meio no desenvolvimento global da criança em geral, e da 

criança com deficiência ou com perturbações do desenvolvimento, em 

particular. 

Um bom controle respiratório é essencial, para a execução das mais variadas 

tarefas do dia a dia. Assim, o meio aquático torna-se propício para intervir a 

este nível. O controle respiratório reflexo é um dos processos vitais que 

envolvem as inspirações e expirações cíclicas, em que participam os músculos 

intercostais e o diafragma, superiormente regulados pelo centro bulbar através 

de uma sincronização e ritmicidade automática extremamente complexa. 
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Esta é uma habilidade aquática que está relacionada, fundamentalmente, com 

a segurança do indivíduo, visto que, instintivamente, este tem tendência para 

inspirar quando emerge a cabeça na água. Admite-se que este controle é a 

base das restantes habilidades aquáticas28, sendo também de importância 

fundamental para a manutenção da segurança no meio aquático. 

No domínio psicomotor é favorecido o desenvolvimento psicomotor da criança, 

o qual é considerado30 como sendo uma componente fundamental do 

desenvolvimento global da mesma, sendo particularmente importante no que 

respeita à sua aprendizagem. 

Outro aspecto que se torna importante salientar no beneficio do trabalho dentro 

de água é o fato da impulsão assistir o movimento, deste modo as crianças 

com problemas de coordenação, ou diminuição da amplitude de movimentos, 

conseguem realizar movimentos que não executam em terra, ou que o fazem 

com maior dificuldade29. 

Desta forma o movimento da criança no meio aquático permite-lhe adquirir uma 

maior conscientização do seu corpo e de si próprio. Esta evolução deverá ser 

acompanhada através de atividades, que favoreçam as noções perceptivo-

corporais. Ou seja, que abranjam a utilização de diferentes posicionamentos e 

de diferentes segmentos corporais em contacto com a água30. 

 
4 CONCLUSÃO 
 
De acordo com nossa pesquisa conseguimos identificar os seguintes pontos, o 

aluno autista ele tem uma deficiência intelectual que atrapalha na parte 

cognitiva, atenção, coordenação e resposta. Conforme o desenvolvimento do 

trabalho podemos definir que uma atividade física no meio aquático 

proporciona um trabalho corporal completo. Portanto oferece possibilidade de 

estímulos e desenvolvimento necessário a pessoa autista. Contendo músicas, 

brinquedos e demais estratégias usada pelo profissional em aula, claro que 

cada um no tempo certo, temos a facilidade para conseguir a sua atenção e 

executar a aula proposta por nós professores, visto que, uma das dificuldades 

do autista é a organização espaço temporal. Portanto vimos que a natação trás 

diversos benefícios significativos para criança autista e ainda auxilia no 

desenvolvimento cognitivo e motor , trabalhando de forma satisfatória as 
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capacidades físicas da mesma . Assim ajudando a melhorar a sua forma de 

compreensão sobre determinadas tarefas e também contribuindo para uma 

melhor sociabilização o que torna a comunicação entre eles mais fácil 
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RESUMO 
 
O sobrepeso e a obesidade têm sido motivo de preocupação para órgãos de 
saúde mundial e a população em geral, pois contribuem para o 
desenvolvimento de algumas disfunções metabólicas e doenças 
cardiovasculares que aumentam o índice de morbidade e mortalidade. O 
exercício físico juntamente com a reeducação alimentar, vem sendo utilizados 
como principais ferramentas para modificar a composição corporal, bem como 
na prevenção e tratamento de diversas patologias. Com o intuito de combater o 
sedentarismo e reduzir o excesso de peso corporal, pesquisadores elaboraram 
diversos treinamentos aeróbicos, utilizando os métodos contínuo e intervalado. 
Diante disso, o objetivo do presente estudo de revisão bibliográfica foi verificar 
na literatura, comparar e analisar os efeitos do treinamento intervalado de alta 
intensidade e do treinamento contínuo na redução da gordura corporal. Foi 
realizada uma busca de dados eletrônica no Pubmed, Bireme, Scielo e em 
periódicos nacionais e internacionais e para a análise, foram considerados os 
seguintes aspectos dos estudos: autor, ano de publicação, amostra e 
resultados. A maioria dos trabalhos selecionados utilizaram amostras de 
indivíduos com sobrepeso ou obesidade, com uma média de protocolos de 
duas a três sessões por semana de prática de exercícios, períodos de seis a 
doze semanas de intervenção e grupos de treinamento continuo e intervalado. 
Concluímos que os exercícios intervalados de alta intensidade podem auxiliar 
de maneira importante na redução da gordura corporal em indivíduos com 
sobrepeso e obesidade, além da vantagem de reduzir a monotonia de um 
trabalho aeróbico continuo. Entretanto, alguns aspectos observados nesse 
contexto abrem perspectiva para novos estudos na área. 
 
Palavras-chave: Emagrecimento, obesidade, treinamento Intervalado. 
 
ABSTRACT 
 
Overweight and obesity have been of concern to the world health agencies and 
the population in general, since they contribute to the development of some 
metabolic dysfunctions and cardiovascular diseases that increase the rate of 
morbidity and mortality. Physical exercise along with dietary reeducation has 
been use as main tools to modify body composition, as well to prevention and 
treatment of various pathologies. In order to combat sedentary lifestyle and 
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reduce excess body weight, researchers developed several aerobic training 
sessions, using continuous and High intensity interval training (HIIT).The aim of 
this study was to systematic review the literature, the effects of interval training 
high intensity for reducing body fat.  We performed in search of electronic data: 
Pubmed, Bireme and Scielo in national and international journals. In order to 
analyze the following aspects of the studies that were considered: author, 
publication year, sample and result. Selected works had mostly samples of 
overweight or obesity, all protocols have on average two to three sessions per 
week of practice, periods of six to twelve weeks of intervention. To summarize, 
high-intensity interval exercises can significantly help reduce body fat in 
overweight and obese individuals, as well as the advantage of breaking the 
monotony of continuous aerobic work. However, some aspects observed in this 
context open the perspective for new studies in the area.  
 
Keywords: Weight loss, obesity, interval training. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O controle do peso corporal tem sido motivo de preocupação para órgãos de 
saúde mundial, pesquisadores e a população em geral, pois nas últimas 
décadas a prevalência da obesidade tem aumentado de forma vertiginosa. Na 
América do Norte, aproximadamente 32% da população encontra-se em 
sobrepeso e 33% estão em estado de obesidade (Thorogood et al., 2011). No 
Brasil os números não são diferentes, segundo dados do IGBE, cerca de 28% 
da população encontra-se neste estado.  
O sedentarismo e um padrão inadequado de consumo alimentar, 
segundo Farinatti (2005), são as duas principais causas de obesidade. Dados 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que a obesidade vem 
crescendo de forma alarmante no mundo inteiro, deixando de ser uma 
preocupação meramente estética para se transformar num problema grave de 
saúde pública, e consequentemente uma epidemia global. 
Diante disso, estratégias para controle do peso, diminuição e melhora na 
distribuição da gordura corporal têm sido estudadas com o intuito de diminuir 
os riscos promovidos pelo impacto metabólico causado pela obesidade, 
principalmente devido ao alto custo de tratamento e prevenção das doenças 
conseqüentes dessa patologia (Kodama et al., 2009). 
A prática regular de atividade física é considerada uma conduta não 
farmacológica na prevenção e tratamento da obesidade, pois aumenta o gasto 
de energia do organismo e promove uma redução do peso corporal. 
Atualmente, a importância desta prática alcançou ampla aceitação pela 
população e pela comunidade médica. Cada vez mais pessoas ao redor do 
mundo incluem em seu dia-a-dia a prática regular de exercícios físicos 
(Johnson et al., 2015; Eijsvogels et al., 2016). 
Além de ser um aliado poderoso ao emagrecimento prevenindo e tratando a 
obesidade, a atividade física ainda promove a diminuição do risco de doenças 
cardiovasculares, hipertensão, osteoporose e diabetes. É uma forma de lazer e 
de restaurar a saúde, amenizando os efeitos nocivos do estresse e tensão 
vividos no dia-a-dia, proporcionando o relaxamento do corpo e da mente e 
melhorando o aspecto biológico / fisiológico. Além disso, uma vida inativa 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

 

  
Página 226 

 
  

acelera os sinais do envelhecimento e o surgimento de doenças. (Fernandes et 
al., 2015; Eijsvogels et al., 2016; Lima et al., 2016).  
O treinamento aeróbio, além de reduzir o percentual de gordura corporal e 
aumentar a massa muscular, reduz também os níveis glicêmicos, os níveis de 
colesterol total, os níveis plasmáticos de triglicerídeos e os níveis de LDL, 
aumenta os níveis de HDL e a sensibilidade à insulina (Lucini&Pagani, 2011; 
Weiner&Baggish, 2012; Bozi et al., 2013). Diante disso, pesquisadores têm 
elaborado diversos tipos de treinamento aeróbio, utilizando os métodos 
contínuo (TC) e intervalado (TI – HIIT). 
O Treinamento intervalado (HIIT), na sigla em inglês para Higth Intensity 
Intermittent Training, definido por Astorino (2013), vem ganhando cada vez 
mais espaço no Brasil e no mundo por conta de sua versatilidade e eficiência, e 
está deixando para trás os exercícios aeróbios tradicionais. É um método de 
exercícios no qual ocorre um espaçamento dos períodos de exercícios e de 
recuperação. Esse intervalo de recuperação pode ser ativo ou passivo, 
dependendo da intensidade do treino que se objetiva realizar, pois o 
treinamento intervalado consegue aprimorar a capacidade de diferentes 
sistemas de transferência de energia. No entanto, não está claro na literatura 
quanto à intensidade, especificidade, frequência e duração do exercício ideal 
para influenciar de forma positiva na prevenção e tratamento de doenças 
relacionadas ao sedentarismo e obesidade (Gibala et al., 2012). 
De acordo com Weineck (1989), o treinamento intervalado pode ser 
classificado como extensivo ou intensivo, com intervalos breves, médios ou 
longos, dependendo do objetivo a ser atingido. O método extensivo caracteriza-
se por um volume elevado e uma intensidade relativamente baixa de exercício, 
priorizando o sistema aeróbio; no intensivo, o volume é relativamente baixo e a 
intensidade é elevada (excede 90% do VO2 máx), melhorando assim a 
capacidade anaeróbia. 
Já no treinamento de método contínuo, os exercícios são executados 
sequencialmente, sem que haja um intervalo entre um exercício e outro. De 
acordo com Bompa (2002), o método contínuo caracteriza-se por um alto 
volume de trabalho sem quaisquer interrupções. Este treinamento, geralmente 
é aplicado abaixo do limiar anaeróbio evitando-se a produção excessiva de 
ácido láctico. 
Um crescente conjunto de investigações tem demonstrado que o treino 
intervalado de alta intensidade (HIIT) induz melhorias equivalentes ou até 
mesmo superiores aos tradicionais métodos contínuos de endurance, em 
parâmetros fisiológicos, tanto em populações saudáveis como em populações 
acometidas por alguma patologia (Gibala et al., 2012). Esse fato se explica 
devido à capacidade dos exercícios de alta intensidade em potencializar a 
capacidade de resistência à fadiga muscular e gerar várias adaptações 
metabólicas e cardiovasculares. 
 
OBJETIVO 
 
O objetivo do presente estudo foi comparar e analisar os efeitos do treinamento 
intervalado de alta intensidade e do treinamento contínuo na redução da 
gordura corporal baseado em dados recentes da literatura. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 AMOSTRA 
 
Após uma seleção de aproximadamente 103 artigos, foram utilizados 27 como 
referências no presente estudo. 
 

 MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Os artigos citados foram consultados nas bases de dados da PubMed, Scielo, 
Bireme e outros, em periódicos nacionais e internacionais utilizando os 
seguintes termos para busca: exercícios intervalados, exercícios de alta 
intensidade, gasto energético, obesidade, emagrecimento e os mesmos termos 
em inglês. 
 

 PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
 
Esse estudo de revisão sistemática foi conduzido entre junho e novembro de 
2016. 
Foram excluídos os artigos publicados anteriores ao ano 2000, artigos com 
amostras animais, e artigos com indivíduos com idades inferiores há 15 anos e 
superiores aos 60 anos. 
Foi realizada uma leitura minuciosa dos artigos e foi feita uma análise das 
informações para constatar se eram pertinentes ao tema, considerando-se os 
seguintes aspectos: ano de publicação, amostra e resultados, e referência para 
identificar a eficiência do treinamento intervalado de alta intensidade para o 
metabolismo lipídico e outros benefícios. 
 
RESULTADOS 
 
Os resultados dos estudos que investigaram os efeitos do treinamento 
intervalado de alta intensidade para redução de gordura corporal estão 
descritos e sintetizados na tabela 01. 
 
TABELA 01 – Estudos de Campo 

Autores Métodos Resultados 

 
Efeitos do treinamento 
aeróbio de moderada 
intensidade e intervalado 
de alta intensidade sobre 
a composição corporal 
de homens treinados 
 
Fabio Eduardo de Almeida 
Thiago Fernando Gontijo 
de Toledo Margareth 
Guimarães Lima 
 

 
22 homens; 04 semanas do 
treinamento;  
2 grupos:  
11 no grupo que realizou (R+TC) e 
11 foram inseridos no grupo 
(R+HIIT). 
 
O grupo R+TC realizou 5 sessões de 
treinamento resistido com 30 minutos 
de duração e mais 3 sessões de 
treinamento aeróbio de moderada 
intensidade em bicicleta estacionaria 

Em ambos os 
treinos, houve uma 
tendência na 
redução do 
percentual de 
gordura, e aumento 
da massa corporal e 
da massa muscular, 
porém os resultados 
encontrados não 
foram significativos. 
 
O treinamento 
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2014 
 
 

por um período de 30 minutos. 
 
O grupo R+HIIT realizou 5 sessões 
de treinamento resistido com 30 
minutos de duração e mais 2 sessões 
de treinamento intervalado de alta 
intensidade em bicicleta estacionaria, 
composto por 10 sprints de 30 
segundos seguido de um descanso 
passivo de 30 segundos, totalizando 
10 minutos de treinamento 
intervalado. 
 

aeróbio de moderada 
intensidade e o HIIT 
exercem melhorias 
sobre inúmeras 
funções do corpo e, 
quando são 
utilizados em 
conjunto, parecem 
aumentar ainda mais 
esses benefícios, 
porem quando os 
indivíduos são 
sujeitos treinados, 
atletas ou não 
atletas, estes 
treinamentos podem 
não apresentar tanta 
eficiência. 
 

 
Os efeitos do 
treinamento intervalado 
e do treinamento 
contínuo na redução da 
composição corporal em 
mulheres adultas 
 
Michel Santos 
Patrick Novaes 
Eduardo França 
Regiane Mary Cunha 
Marina Maia 
 
2013 
 
 

 
30 mulheres adultas com no mínimo 
05 semanas de atividades aeróbias 
em academia. 
12 semanas de treino – 3 x por 
semana 
2 grupos: 
 
15 executaram o trabalho de 
treinamento intervalado, 40 minutos 
em esteira devendo ser atingido 90% 
de sua freqüência cardíaca máxima 
em cada estímulo de trabalho, sendo, 
que ao chegar à freqüência de 
trabalho estipulada a intensidade 
diminuir até se obter uma freqüência 
cardíaca de 120 bpm. 
 
15 executaram o trabalho proposto 
de treinamento contínuo, realizando 
uma atividade de 40 minutos em 
esteira, devendo atingir 70% da 
freqüência cardíaca máxima, tendo 
que manter essa freqüência até o 
término de sua atividade. 
 

 
O treinamento 
intervalado propiciou 
uma redução com 
nível de significância 
considerável, do 
percentual de 
gordura. 
 
No treinamento 
contínuo esse nível 
não foi atingindo de 
forma favorável. 
 

 
Treinamento Contínuo 
ou Intervalado e 
Resposta Inflamatória  
em Mulheres Obesas 

 
19 mulheres com obesidade 
abdominal 
Aleatoriamente estratificadas para 
realizarem um de dois programas de 

 
Ambos os grupos 
apresentaram 
redução de 
circunferência de 
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Mário César Carvalho 
Tenório 
Cloud Kennedy Couto de 
Sá 
Mariana Matos Freitas 
Gaya Ribeiro Ruas  
João Felipe Pereira Câncio 
Luiz Agnaldo Pereira de 
Souza  
Ana Marice Teixeira 
Ladeia 
 
2015 

treinamento físico; 10 semanas 
-Treinamento Contínuo (T C O)  
-Treinamento Intervalado (T I N) 
 
TCO – 02 vezes por semana, com 
intensidade 20% abaixo da 
velocidade do seu LV (Limiar 
ventilatório).  
TIN – Treinamento intervalado (TIN): 
02 vezes por semana, exercícios, de 
moderada-alta intensidade, 
intervalado, com intensidade do 
estímulo e recuperação em 20% da 
velocidade acima e abaixo do LV, 
respectivamente, com uma relação 
estímulo/recuperação de 2:2 minutos. 
1ª e 2ª semana: sessões de 20 
minutos 
3ª a 10ª semana: sessões de 40 
minutos. 
 

cintura. 
 
Apenas o grupo do 
Treinamento 
Intervalado (T I N), 
apresentou redução 
significativa de peso 
e IMC. 
 
O grupo do 
Treinamento 
Contínuo (T C O) 
não apresentou as 
mesmas reduções. 

 
Efeitos de diferentes 
volumes de treinamento 
intervalado de alta 
intensidade em ciclo 
ergômetro na redução de 
gordura corporal em 
mulheres 
 
Aline de Bacco Geremia  
Guilherme Auler Brodt  
 
2014 

 
08 mulheres com histórico de prática 
de exercícios nos últimos seis meses, 
saudáveis, reacreativamente ativas. 
06 semanas de treinos – 2x por 
semana 
 
02 grupos: 
04 no grupo G20, sessões de 20 
minutos 
04 no grupo G30, sessões de 30 
minutos 
 
O HIIT seguiu a proporção de 1:3, 
iniciado com 4min de aquecimento na 
bicicleta ergométrica, com 
sobrecarga ajustada e seguindo a 
formação de 15s: 45s: 
- 15s de sprint máximo  
- 45s de recuperação ativa.  
 

 
O treinamento 
intervalado de alta 
intensidade mostra-
se uma excelente 
ferramenta àqueles 
envolvidos em 
programas de 
redução de gordura 
corporal, 
principalmente com 
pouca 
disponibilidade de 
tempo. 
 
Há um déficit na 
literatura quanto a 
pesquisas que 
comparem diferentes 
protocolos de HIIT 
em um mesmo 
estudo. 
 

 
Comparação entre 
treinamento intervalado 
e contínuo na potência 
aeróbia de adultos 
jovens fisicamente 

 
46 soldados, do Exército Brasileiro na 
condição de destreinados, e que 
passaram por um período de dez 
semanas de treinamento aeróbio 
contínuo anterior ao início do estudo. 

 
Este estudo sugere 
que um treinamento 
de corrida 
intervalado, 
comparado a um 
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ativos 
 
Adriel Augusto Conte 
Gustavo Dias Ferreira 
 
2016 

08 semanas de Treino. 
 
Grupo 01 - Intervenção Contínua: 2 
vezes semana 
Percurso de corrida com aumento 
crescente de volume (300 metros a 
cada semana) e intensidade de treino 
(de 1 a 2 min por semana), 1ª 
semana: distância - 4800 m tempo – 
24 min 
8ª semana: distância - 6900 m tempo 
– 35 min 
 
Grupo 02 - Intervenção Intervalada:  
Pista de 400 metros. Estímulos 
previamente calculados. 
1ª semana: 06 estímulos 
3ª semana: 07 estímulos 
6ª semana. 08 estímulos 
O tempo de recuperação no intervalo 
dos estímulos foi fixo de 1’ 30‖, em 
uma intensidade baixa (trote lento ou 
caminhada). 
 

treinamento de 
corrida contínua, 
executados sob a 
mesma frequência, 
em um período de 
oito semanas, 
influenciam o ganho 
de potência aeróbia 
de jovens 
fisicamente ativos de 
forma positiva, 
porém não há 
evidências de que 
um tipo de 
treinamento seja 
mais eficaz do que o 
outro. 

 
Influência do 
treinamento aeróbio e 
anaeróbio na massa de 
gordura corporal de 
adolescentes obesos 
 
Ana Cláudia Fernandez 
Marco Túlio de Mello 
Sérgio Tufik 
Paula Morcelli de Castro 
Mauro Fisberg 
 
2004 

 
28 adolescentes com idades entre 15 
e 19 anos, que apresentavam 
obesidade grave. 
03 grupos: 12 Semanas de treino 
Grupo I: exercício anaeróbio;  
Grupo II: exercício aeróbio;  
Grupo III: controle.  
 
O grupo I realizou treinamento 
intervalado em 
―cicloergômetro que consistiu de 12 
―tiros‖ de 30‖ com máxima força e 
velocidade, pedalando com carga 
alta (0,8% do massa corporal x 25 
watts) e recuperação ativa de 3’;  
 
O grupo II realizou treinamento 
aeróbio em cicloergômetro pedalando 
com carga relativa ao limiar 
ventilatório por 50 minutos.  
 
O grupo III funcionou como controle, 
sem atividade física. 
 

 
Exercício anaeróbio 
foi mais eficiente 
para promover a 
diminuição da 
gordura corporal e da 
percentagem de 
gordura 
 
O exercício aeróbio 
foi mais eficaz no 
sentido de preservar 
e/ou aumentar a 
massa magra e a 
massa livre de 
gordura. 
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Efeitos do treinamento 
aeróbico contínuo e 
intervalado no perfil 
lipídico sanguíneo de 
mulheres com excesso 
de gordura corporal 
 
Laura Vale Monteiro 
Sara Cristina Gilberto 
Pereira 
César Cavinato Cal Abad 
 
2010 

08 mulheres com percentual de 
gordura acima de 24% 
02 grupos: 
Grupo 1: 04 mulheres 
Treinamento contínuo a 60% da 
FCmáx,  
Grupo 2: 04 mulheres 
Treinamento intervalado alternando 2 
minutos de esforço a 90% da FCmáx 
e 2 minutos de recuperação a 60% 
da FCmáx.  
 
Ambos os grupos efetuaram sessão 
de exercício de 45 minutos, 3 vezes 
por semana, durante 8 semanas e 
foram submetidos à avaliação 
antropométrica e coleta sanguínea 
pré e pós treinamento. 
 

Em nenhuma das 
variáveis analisadas 
(peso, CT, HDL, 
LDL, VLDL e TG) 
foram encontradas 
diferenças 
estatisticamente 
significantes (p<0,05) 
pré e pós 
treinamento, tanto no 
grupo de treino 
contínuo quanto no 
de treino intervalado. 

 
A Comparison of the 
Effects of Interval 
Training vs. Continuous 
Training on Weight Loss 
and Body Composition 
in Obese Pre-
Menopausal Women 
 
A comparação dos efeitos 
de treinamento do 
intervalo vs. Treinameto 
contínuo na perda de peso 
e composição corporal em 
mulheres obesas na pré-
menopausa  
 
Jeffrey W. King 
 
2001 
 

 
40 mulheres 
02 grupos: 
Grupo IT – Alta Intensidade 
Grupo ST – Baixa Intensidade 
 
Durante 08 semanas de treinamento. 
Os grupos treinavam 3 vezes por 
semana e gastavam 300 kcal por 
sessao de exercicios.  
 
Antes e depois dos exercicios foram 
medidos: 
- VO2máx, 
-  % de gordura, 
-  taxa metabolica de repouso (RMR). 
 
 
 

 
VO2máx e % gordura 
melhoraram em 
Exercicios de Alta 
Intensidade (IT). 
 
No grupo de Baixa 
Intensidade não foi 
obtida nenhuma 
mudança em 
VO2máx e % 
gordura. 
 
Nenhum dos dois 
grupos mostraram 
uma mudança na 
RMR do pré-teste 
para pós-teste. 
 
IT promove melhoras 
na composição 
corporal e fitness 
quando comparado 
com ST. 
 

 
Effects of high intensity 
training and continuous 
endurance training on 
aerobic capacity and 
body composition in 

 
34 corredores, homens e mulheres 
para fins recreativos considerados 
ativos. 
 
02 grupos: 12 semanas de treino 

 
AW melhorou 
significativamente 
pico de consumo de 
oxigênio, a 
velocidade no limiar 
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recreationally active 
runners   
 
Efeitos do treinamento de 
alta intensidade e 
treinamento contínuo  
sobre a capacidade 
aeróbia e composição 
corporal em corredores 
recreacionais ativos. 
 
Kuno Hottenrott 
Sebastian Ludyga 
Stephan Schulze 
 
2012 
 

Grupo final de semana (WE): 17 
corredores 
Grupo após o trabalho em grupo 
(AW): 17 corredores 
 
O grupo WE tinha que completar 30 
min de corrida contínua e duas 
sessoes de treinamento no final de 
semana. 
 
O grupo AW tinha que treinar 4:30 
em cada sessao de treinamento 
intenso e um adicional de 30 min de 
treinamento de resistência por 
semana apos o trabalho.  
Após o período de intervenção todos 
os indivíduos participaram de uma 
meia-maratona.  
 

de lactato e gordura 
visceral. 
 
O Pico de VO2 foi 
significativamente 
maior em AW 
comparando com 
WE. 
 
Ambos os grupos 
completaram uma 
meia maratona sem 
diferenças 
significativas no 
desempenho. 

 
High Intensity Interval- 
vs. Moderate Intensity- 
Training for Improving 
Cardiometabolic Health 
in Overweight or Obese 
Males: A Randomized 
Controlled Trial. 
 
Treinamento de alta 
internsidade - vs 
Intensidade Moderada 
para Melhorar a saúde 
cardiometabólica  em 
homens com sobrepeso ou 
obesidade: um estudo 
randomizado controlado. 
 
Gordon Fisher 
Andrew W. Brown 
Michelle M. Bohan Brown 
Amy Alcorn 
Corey Noles 
Leah Winwood 
Holly Resuehr 
Brandon George 
Madeline M. Jeansonne 
David B. Allison 
 
2015 
 

 
28 homens obesos sedentários. 
02 grupos: 06 semanas de 
treinamento 
Grupo 1: (HIIT)- Alta intensidade 
intervalado 
Grupo 2: (MIT) – Contínuo de 
intensidade moderada 
 
Grupo HIIT treino bike: 
04 séries: 4’ a 15% Capacidade 
anaeróbica Max + 
30‖ a 85% Capacidade anaeróbica 
Max. 
3x na semana 
 
Grupo MIT treino bike: 
45’ a 60’ contínuos a 55% a 65% do 
VO2máx. 
5x na semana 

 
Observou-se uma 
melhoria em VO2máx 
em MIT comparado 
com HIIT.  
 
Houve melhoria de 
temporais no 
percentual de 
gordura corporal, 
colesterol total, VLDL 
médio, HDL médio, 
triglicerideos e 
insulina. 
 
Não foram 
observadas outras 
diferenças entre os 
grupos.  
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Comparison between the 
effects of continuous 
and intermittent aerobic 
exercise on weight loss 
and body fat percentage 
in overweight and obese 
women: a randomized 
controlled trial. 
 
Comparação entre os 
efeitos do exercício 
aeróbio contínuo e 
intermitente sobre perda 
de peso e percentual de 
gordura corporal em 
mulheres com sobrepeso e 
obesidade: um estudo 
controlado randomizado. 
 
Zahra Alizadeh 
Ramin Kordi 
Mohsen Rostami 
Mohammad A. Mansournia 
Seyyed M. J. 
Hosseinzadeh-Attar 
Javad Fallah 
 
2013 
 

 
45 mulheres, com sobrepeso ou 
obesidade 
 
03 Grupos: 12 semanas de treino 
Grupo Intermitente – 15 pessoas 
40 minutos de exercício de 
intensidade moderada, 3x por dia, 5 
dias na semana. 
Grupo Contínuo – 15 pessoas 
40 minutos de exercicio, 1x por dia, 5 
dias na semana. 
Grupo Controle – 15 pessoas 
Sem programa de exercício. 
 
O percentual de gordura corporal, 
circunferência da cintura, e 
espessura da prega cutânea de todos 
os participantes foram avaliados no 
início do estudo e após as 12 
semanas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A redução do peso e 
IMC dos 
participantes no 
grupo intermitente foi 
significativamente 
maior do que as 
mudanças no grupo 
contínuo.  
 
 

 
Comparative effects of 
high intensity interval 
training versus moderate 
intensitycontinuous 
training on quality of life 
in patients with heart 
failure: Study protocol 
for a 
Randomized controlled 
trial 
 
Efeitos comparativos de 
alta intensidade 
intervalado de formação 
versus intensidade 
moderada de formação 
contínua na qualidade de 
vida em pacientes com 
insuficiência cardíaca: 

 
22 homens  com insuficiencia 
cardiaca  
12 semanas de treinamento aeróbico, 
três vezes por semana.  
07 a 10 minutos aquecimento a 70% 
da Fcmáx. 
Finalizava com 5 minutos de 
caminhada a 50% VO2máx. 
 
02 grupos: Treino em esteira 
Treinamento moderado (MICT) – 10 
pessoas 
Treinamento de alta intensidade 
(HIIT) – 12 pessoas 
 
O grupo MICT caminhava a 75% da 
Fcmáx durante 30 minutos. 
 
O grupo HIIT corria a 95% da FC 

 
Observou-se uma 
melhoria no VO2máx 
por 11,2% no grupo 
de HIIT e 8,3% no 
grupo MCIT, com 
diferenças entre os 
grupos. 
 
Qualidade de vida 
significativamente 
melhorada e em 
todos os grupos. 
 
Todos os pacientes 
mostraram melhorias 
significativa em todos 
os domínios da linha 
de base e 
capacidade 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alizadeh%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24049613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kordi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24049613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rostami%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24049613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mansournia%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24049613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hosseinzadeh-Attar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24049613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hosseinzadeh-Attar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24049613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fallah%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24049613
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DISCUSSÃO 
 
Exercícios aeróbios de alta intensidade (HIIT) têm sua eficácia comprovada 
pela literatura científica, no entanto, os resultados ainda são divergentes 
quanto ao melhor método de treinamento utilizado para a melhoria da 
composição corporal.  
De acordo com Almeida (2014) e Conti (2016), para homens fisicamente ativos, 
o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e treinamento contínuo 
(TC) apresentaram uma tendência a benefícios em relação à potência aeróbia, 
aumento de massa corporal e diminuição de % de gordura, porém esses 
efeitos não foram estatisticamente significativos, aparentando ser pouco 
eficientes para tal grupo. Nos estudos apresentados, não houve diferenças 
significativas que comprovem que um método seja mais eficaz que o outro. 
Já no estudo do Hottenrottet (2012), com 34 corredores de ambos os gêneros, 
fisicamente ativos, houve uma melhora no VO2máx em HIIT e TC sendo que o 
grupo de HIIT apresentou uma melhoria significativamente maior que em TC. 
Considerando as alterações de peso corporal, percentual de gordura e massa 
muscular nos distintos grupos de treinamento, observou-se que existiu uma 
melhoria nos resultados de onze (11) estudos dentro dos doze (12) 
apresentados, sendo que um deles não apresentou diferença estatística, mas 
uma tendência a melhora destes aspectos. O único estudo que não teve 
melhoria nos resultados tanto em HIIT quanto em TC foi o de Monteiro (2012) 
que apresentou como amostra 8 mulheres com sobrepeso submetidas a 3 
sessões de treinamento por semana durante 8 semanas de treino.  
Entretanto no estudo de King (2001), realizado com 40 mulheres obesas que 
foram submetidas ao mesmo volume de treinamento, obtiveram como resultado 
o aumento do VO2máx e diminuição do % de gordura. Sendo que no HIIT a 
diferença foi significativa se comparada ao treinamento contínuo.  
Há na literatura, uma quantidade significativa de estudos que mostram os 
benefícios do HIIT, em relação a vários fatores, se comparados com o 
treinamento contínuo. (King. 2001; Fernandes et al., 2004; Hottenrott et al., 
2012; Alizadeh et al., 2013; Santos et al., 2013; Geremia et al., 2014; Tenório et 
al., 2015; Fisher et al., 2015; Ulbrich et al., 2016). 

Protocolo de estudo para 
um teste controlado e 
aleatório 
 
Anderson Zampier Ulbrich 
Vitor Giatte Angarten 
Almir Schmitt Netto  
Sabrina Weiss Sties  
Daiana Cristine Bündchen  
Lourenço Sampaio de 
Mara  
Véronique A. Cornelissen  
Tales de Carvalho 
 
2016 

máx durante 3’ com intervalos ativos 
de caminhada de 3’ a 70% FC máx. 
04 a 06 séries 

funcional. 
 
Nenhuma mudança 
foi observada na dor 
em ambos os 
grupos. 
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Dentre os benefícios do HIIT, podemos citar melhora gradativa da redução do 
percentual de gordura (King. 2001; Fernandes et al., 2004; Santos et al., 2013; 
Geremia et al., 2014; Fisher et al., 2015), diminuição de peso corporal 
(Fernandes et al., 2004; Alizadeh et al., 2013; Tenório et al., 2015), redução do 
IMC (Alizadeh et al., 2013; Tenório et al., 2015), redução da gordura corporal 
(Fernandes et al., 2004; Alizadeh et al., 2013; Geremia et al., 2014; Tenório et 
al., 2015), melhoria de VO2máx (King. 2001; Hottenrott et al., 2012; Fisher et 
al., 2015; Ulbrich et al., 2016), diminuição da circunferência de cintura (Tenório 
et al., 2015), melhoria do colesterol total, VLDL, HDL e triglicérides (Fisher et 
al., 2015) e melhoria na qualidade de vida e capacidade funcional (Ulbrich et 
al., 2016). 
Os estudos sobre os benefícios do HIIT encontrados na literatura científica 
mostram divergência nos resultados, o que pode ser justificado devido ao tipo 
de população estudada, principalmente em homens obesos e com problemas 
cardiovasculares. Em homens obesos, o resultado do VO2máx do treinamento 
contínuo foi significantemente maior quando comparado ao treinamento 
intervalado. Entretanto em homens com problemas cardiovasculares, o 
treinamento intervalado apresentou uma melhoria significativa de 11,2% em 
relação ao treinamento contínuo 8,3%. (Fisher et al., 2015; Ulbrich et al., 2016). 
Em amostra com adolescentes obesos (Fernandes et al., 2004), o treinamento 
intervalado foi apresentado como ideal para redução no % de gordura e 
gordura corporal enquanto o treinamento contínuo se tornou mais eficaz para 
preservação da massa magra.  
 
CONCLUSÃO 
 
Na presente revisão podemos concluir que os exercícios intervalados de alta 
intensidade podem auxiliar de maneira importante na redução da gordura 
corporal em indivíduos com sobrepeso e obesidade, além de serem uma 
ferramenta ideal para reduzir a monotonia de um trabalho aeróbico contínuo e, 
consequentemente, serem utilizados como uma ótima estratégia para adesão a 
programas de exercícios físicos. Entretanto, em indivíduos treinados este 
método pode não ser tão eficaz. 
Existem ainda muitas divergências sobre o treinamento intervalado de alta 
intensidade, principalmente, pela variabilidade dos protocolos investigados nas 
pesquisas científicas. Diante disso, os aspectos observados nesse contexto 
abrem perspectiva para novos estudos na área. 
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RESUMO 

 

A prática de exercícios físicos tem sido associada a diversos benefícios para a 

saúde física e mental dos praticantes. O presente estudo teve como 

objetivolevantar o perfilde portadores de Neuromielite 

Óptica(NMO),eidentificaralterações de equilíbrio entre esses sujeitos. Para 

tanto, indivíduos com NMO receberamum questionário elaborado via Google 

Forms e distribuído por WhatsApp, para identificação de suasprincipais 

características. Os participantes residentes em São Paulo e com 

disponibilidade a participar da avaliação física, foram submetidos a três testes 

de equilíbrio.Os resultados revelaram que a patologia afeta no equilibrio dos 

portadores de Neuromielite Óptica (NMO) 

 

Palavras chaves: Equilibrio, Alterações 

 

ABSTRACT 

The practice of physical exercises has been associated with several benefits to 

the physical and mental health of the practitioners. The present study aimed to 

raise the profile of patients with Neuromyelitis Optica (NMO), and to identify 

changes in balance between these subjects. To do so, individuals with NMOs 

received a questionnaire elaborated via Google Forms and distributed by 

WhatsApp, to identify their main characteristics. Participants residing in São 

Paulo who were willing to participate in the physical evaluation were submitted 

to three balancing tests. The results revealed that the pathology affects the 

balance of patients with Optic Neuromyelitis (NMO) 

Key words: balance, changes 
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INTRODUÇÃO 

 

A Neuromielite Óptica (NMO) ou Doença de Devic é uma doença inflamatória, 

desmielinizante, imunomediada e necrotizante do sistema nervoso central 

(SNC) caracterizada por afetar o nervo óptico e a medula espinal. Recebeu 

esse nome em homenagem ao médico francês, Eugène Devic, que publicou o 

primeiro relato de caso de mielite subaguda associada à amaurose bilateral de 

evolução grave, monofásica e curso fatal, em 1894 (WINGERCHUK et al, 

2006). 

Evidências imunopatológicas sugerem que a doença é resultante de alterações 

inflamatórias por ataque à aquaporina-4, uma proteína localizada nos astrócitos 

da barreira hematoencefálica que regula o fluxo de água em células específicas 

do cérebro e interfaces com vasos sanguíneos dentro da pia-máter e ao redor 

dos ventrículos. O ataque ocorre pela formação do auto-anticorpo contra a 

aquaporina-4, o NMO-IgG, que está sendo detectado no soro dos pacientes 

com a doença, com alta sensibilidade (73%) e especificidade (91%) para o 

diagnóstico clínico (LENNON et al,2005). 

Segundo Jorge(2014) os critérios utilizados para o diagnóstico de neuromielite 

óptica ―definida‖ são apresença de ao menos um ataque de neurite óptica e de 

mielite, ao menos 2 dos 3 critérios de apoio: a) Lesão contígua na medula 

espinal com extensão maior ou igual a 3 corpos vertebrais à ressonância 

magnética (RM), denominada ―longitudinal extensa‖ por este motivo; b) RM de 

crânio que não preencha critérios para esclerose múltipla; c) Presença do 

anticorpo anti-aquaporina 4 (AQP4-IgG) no sangue. 

Essa doença atinge,em sua maioria,mulheres na fase adulta com idades entre 

21 e 60 anos de idade, podendo também atingir um pequeno percentual do 

gênero masculino. Poucos relatos literários destacam a ocorrência de NMO na 

população e as sequelas que a doença impõe a seus portadores. Assim, o 

presente estudo se propôs a identificar o perfil de portadores de NMO e avaliar 

as alterações de equilíbrio nessa população. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de campo realizada a partir da elaboração de um 

questionário online via Google Forms, para identificação do perfil de portadores 
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de NMO.As perguntasestavam relacionadas a sexo, faixa etária, região onde 

mora, raça, tempo de manifestações da doença, em que fase da vida começou 

a manifestar os sintomas, prática de exercício físico, frequência de surtos da 

doença, dependência/independência para realizar atividades diárias. O link foi 

disponibilizado para os participantes por meio do aplicativo WhatsApp, 

respondido por 56 pessoas. No início do questionário todos os voluntários 

foram informados quanto aos procedimentos, foi recomendado a todos que 

respondessem de forma honesta, sendo garantido o total sigilo de suas 

respostas. 

A partir das respostas obtidas no questionário, alguns voluntários foram 

convidados a participar de uma avaliação física, para avaliar alterações de 

equilíbrio. Aqueles que aceitaram, foram submetidos a três testes de equilíbrio. 

 

Teste de Equilíbrio- 01 - Escala de Berg 

A Escala de Equilíbrio de Berg, também chamada Balance Scale (Berg et al, 

1992), compreende uma escala de 14 tarefas relacionadas ao dia-a-dia, que 

envolvem o equilíbrio estático e dinâmico, tais como alcançar, girar, transferir-

se, permanecer em pé e levantar-se. A realização das tarefas é avaliada por 

meio da observação e a pontuação varia de 0 a 4 em cada tarefa, totalizando 

um máximo de 56 pontos. De acordo com Shumway-Cook e Woollacott (2003), 

na amplitude de 56 a 54 pontos, cada ponto a menos é associado a um 

aumento de 3 a 4% do risco de quedas, de 54 a 46 a alteração de um ponto é 

associada a um aumento de 6 a 8% de chances, sendo que abaixo de 36 

pontos o risco de quedas é de quase 100%.  
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Teste de Equilíbrio - 02 – TUG (Timed Up and Go)  

O TUG teste vem ganhando muito espaço na literatura científica mundial por 

sua fácil reprodução e também por avaliar componentes importantes dentro do 

contexto de funcionalidade humana. Subutilizado ainda na prática clínica, 

permite não apenas avaliar o risco de queda de um paciente, mas sim a 

capacidade de transferência, inter-relacionando com o equilíbrio 

dinâmico.(Silveira et al,2006). 

 

Consiste em levantar-se de uma cadeira, sem ajuda dos braços, andar a uma 

distância de três metros, dar a volta e retornar. No início do teste, o paciente 

deve estar com o dorso apoiado no encosto da cadeira e, ao final, deve 

encostar novamente. O paciente deve receber a instrução ―vá‖ para realizar o 

teste e o tempo será cronometrado com a partir da voz de comando até o 

momento em que ele apoie novamente o dorso no encosto da cadeira. O teste 

deve ser realizado uma vez para familiarização e uma segunda vez para 

tomada do tempo. Parâmetros: a)menos de 20 segundos para realização, 

correspondendo a baixo risco para quedas; b)de 20 a 29 segundos, médio risco 

para quedas, c) 30 segundos ou mais, alto risco para quedas. 

 

Teste de Equilíbrio- 03 - Alcance Funcional 
 
 O paciente em posição ortostática, membros inferiores afastados, 

descalço, coluna o mais ereta possível, olhar para o horizonte, braços em 

flexão a 90° e hemicorpo direito próximo à parede. A partir dessa posição, 

solicitava-se ao avaliado esticar-se o máximo possível para frente. A excursão 

do braço desde o início até o final é medida por uma fita métrica fixada na 

parede no sentido horizontal ao lado do paciente, na altura do acrômio. Para a 

aferição, a extremidade do terceiro metacarpo pode ser utilizada como 

marcação de partida até o alcance máximo. Destina-se à avaliação do 

equilíbrio estático, constata a máxima distância que pode ser alcançada 

dirigindo os braços à frente do corpo, enquanto mantém os pés fixos no chão. 
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Resultado dos testes de Equilíbrio 

 

Nádia Maria da Cruz (58 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para a senhora caminhar até uma risca ela gastou 

19 segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ela gastou 26 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ela gastou 15 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 19 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 16 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ela gastou 19 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 26 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 19 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ela (15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

16 segundos. 
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TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 2 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 2 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 10 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 1 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 12,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 20 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 30 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 42 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 10 centímetros. 

 

Marcia Ferraz Dias (35 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para a senhora caminhar até uma risca ela gastou 

16 segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ela gastou 20 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ela gastou 10 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 15 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 12 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ela gastou 15 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 23 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 13 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ela (15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

12 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 2 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 2 minutos sob supervisão. 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

 

  
Página 248 

 
  

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 10 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 1 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 15,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 3 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 25 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 35 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 44 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 15 centímetros. 

 

Luciana AraújoPereira (40 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para a senhora caminhar até uma risca ela gastou 

20 segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ela gastou 24 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ela gastou 17 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 15 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 18 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ela gastou 20 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 24 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 17 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ela (15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

14 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 2 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 2 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 10 segundos com supervisão 
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7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 1 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 14,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 3 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 22 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 38 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 48 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 12,5 centímetros. 

 

Fernanda Souza Santos (68 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para a senhora caminhar até uma risca ela gastou 

25 segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ela gastou 30 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ela gastou 19 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 19 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 18 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ela gastou 21 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 28 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 19 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ela (15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

19 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 2 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 2 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 10 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 1 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 11,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 
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10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 25 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 29 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 46 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 08 centímetros. 

 

Stella Jesus (78 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para a senhora caminhar até uma risca ela gastou 

22 segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ela gastou 28 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ela gastou 20 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 21 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 18 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ela gastou 23 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 29 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 25 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ela (15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

20 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 2 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 2 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 10 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 1 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 10 cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 5 segundos ou menos. 
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12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 27 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 32 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 3 e 8 segundos. 

Total 35 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 09 centímetros. 

 

Maria de Lurdes (48 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para a senhora caminhar até uma risca ela gastou 

20 segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ela gastou 27 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ela gastou 16 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 15 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 18 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ela gastou 19 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 22 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 15 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ela (15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

17 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 2 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 2 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 10 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 1 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 19,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 23 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 25 segundos 
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14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 52 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 08 centímetros 

 

Juliana Camargo (30 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para a senhora caminhar até uma risca ela gastou 

20 segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ela gastou 22 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ela gastou 13 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 15 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 16 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ela gastou 19 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 23 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 15 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ela (15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

17 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 2 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 2 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 10 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 1 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 11,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 25 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 29 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 46 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 
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Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 08 centímetros. 

 

José Leandro dos Santos(61 anos) 

TESTE TUG 

Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para o senhor caminhar até uma risca ele gastou 25 

segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ele gastou 23 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ele gastou 12 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 16 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 20 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ele gastou 18 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 21 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 14 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ele(15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

15 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 4 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 3 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 11 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 2 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 12,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 5 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 28 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 31 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 52 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 13 centímetros. 

 

Marcos Mendonça(69 anos) 

TESTE TUG 
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Manual 1. 

1º - Demarcamos uma distância de 4 metros pedimos para o senhor caminhar até uma risca ele gastou 28 

segundos. 

2º - Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora passando um objeto de uma mão para 

a outra ele gastou 22 segundos. 

Manual 2. 

Novamente pedimos para caminhar a mesma distância agora com um copo na mão ele gastou 14 

segundos. 

TUG COGNITIVO 1 

1º - Novamente caminhar e repetir a frase ―praticar exercícios físico faz bem a saúde‖. Gastou 15 

segundos. 

2º - Caminhar a mesma distância repetindo os dias da semana em decrescente (sábado, sexta, quinta 

etc.) tempo gasto 23 segundos. 

3º - Caminhar repetindo números de 1 a 10 na ordem descrentes (10,9,8,7 e etc.) ele gastou 20 

segundos. 

4º - Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente (arvore, cachorro, tartaruga, igreja e etc.) 

gastou 23 segundo. 

5º- Caminhar repetindo palavras que falamos aleatoriamente dessa vez palavras mais simples (casa, 

bola, pipa e etc.) gastou 16 segundos. 

6 º - Caminhar repetindo uma sequência de números que passamos para ele(15, 25,30 ,35 e etc.) gastou 

17 segundos. 

TESTE DE BERG 

1º - Sentado para em pé. Conseguiu permanecer em pé independentemente usando as mãos  

2º - Em pé sem apoio. Permaneceu em pé durante 5 minutos com supervisão. 

3º - Sentado sem suporte para as costas mais com os pés apoiados sobre o chão. Permaneceu sentada 

com por 4 minutos sob supervisão. 

4º - Em pé para sentada. Controlou a descida utilizando as mãos. 

5º - Pedimos para ela passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem descanso de 

braços. Passou com segurança com uso das mãos evidente. 

6º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os olhos fechados. Permaneceu em pé com segurança 

por 14 segundos com supervisão 

7º - Pedimos para ficar em pé sem suporte com os pés juntos. Permaneceu em pé com os pés juntos 

independentemente com segurança por 4 minuto, com supervisão. 

8º - pedimos para manter os braços estendidos a 90 graus. Foi capaz de alcançar acima de 10,5cm. 

9º - Pedimos para pegar um chinelo localizado a frente de seus pés. Pegou o chinelo mas necessita 

supervisão. 

10º - Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. Olhou para trás por ambos 

por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso. 

11º- Virar completamente fazendo um círculo completo para os dois lados. Virou 360 graus com 

segurança para apenas um lado em 6 segundos ou menos. 

12º - Colocar cada pé alternadamente sobre um banco. Ficou em pé independentemente e completar 8 

passos em mais de 30 segundos. 

13º - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Posicionou o pé para frente do outro 

independentemente e manter por 31 segundos 

14º - Permaneça apoiado em uma perna o quanto conseguir. Levantou a perna independentemente e 

manter entre 5 e 10 segundos. 

Total 55 pontos. 

ALCANCE FUNCIONAL. 

Corpo ereto braços esticados, pedimos para inclinar o corpo para frente três vezes sem tirar o calcanhar 

do chão, com uma fita métrica medimos a distância de 10 centímetros. 

 

CONCLUSÃO  

A prática de exercícios físicos pode promove alteraçõesna capacidade de 

equilíbrio verificado após a revisão e aplicação da pesquisa de campo. Estas 
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alterações podem ocorrer em diferentes formatos, seja pela liberação de 

endorfina, pela sensação de dever cumprido ou pelo cansaço decorrente. 

Podendo não influenciar em uma melhora benéfica deverá recorrer a um 

especialista para analisar seu quadro clinico. 

Portanto, a pratica de exercícios físicos regulares contribuem nos aspectos 

físicos, cognitivos e psicológicos e no equilíbrio e a sua continuidade traz 

benefícios como: prazer e motivação pela pratica da mesma. 
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RESUMO 

O beach tennis é uma modalidade esportiva derivada do tênis que é praticada 

na areia da praia e surgiu na década de 90 na Itália. Assim como em toda 

modalidade esportiva, são esperadas lesões musculoesqueléticas em função 

da sua prática. O presente estudo apresenta uma análise das lesões em atletas 

praticantes de beach tennis, a partir do preenchimento do Inquérito de 

Morbidade Referida adaptado para a modalidade. Os resultados mostraram 

que as entorses e epicondilites foram as lesões mais comuns e o ombro, o 

segmento mais acometido. 

 

Palavras-chave:Beach Tennis; Lesões Esportivas; Lesões 

Musculoesqueléticas 

 

ABSTRACT 

Beach tennis is a sport derived from tennis that is practiced on the beach and 

appeared in the 90's in Italy. As in all sports, musculoskeletal injuries are 

expected as a function of their practice. The present study presents an analysis 

of the injuries in athletes practicing beach tennis, from the completion of the 

Referenced Morbidity Survey adapted to the modality. The results showed that 

the sprains and epicondylitis were the most common lesions and the shoulder, 

the most affected segment. 

 

Keywords:Beach Tennis; Sports Injury; Musculoskeletal Injuries 
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INTRODUÇÃO 

 

 A prática esportiva, por seu caráter competitivo e pelas demandas físicas 

impostas aos indivíduos durante a execução dos gestos esportivos, implica alto 

risco de aparecimento de lesões, especialmente do sistema 

musculoesquelético. O condicionamento físico necessário para a execução dos 

movimentos específicos de cada esporte depende de capacidades como 

velocidade, força, resistência, e, por isso, a lesão é uma parte quase inevitável 

da vida de um atleta (GANTUS, ASSUMPÇÃO, 2002).  

 Para Carazzato (1993), as altas demandas físicas e psíquicas impostas 

aos atletas em busca de melhor desempenho e do sucesso em competições 

esportivas impulsionam os praticantes a alcançar, e algumas vezes até 

ultrapassar, seus limites fisiológicos, o que os torna mais suscetíveis ao 

aparecimento de lesões. 

 Hoff e Martin (1986) conceituam lesão esportiva como qualquer injúria 

ocorrida durante a prática esportiva, ocasionando redução da capacidade 

esportiva e afastando o atleta dos treinos e competições por curto ou logo 

período. Lasmar, Camanho e Lasmar (2002) afirmam, ainda, que a lesão 

esportiva é aquela capaz de limitar as atividades do atleta por pelo menos um 

dia após a ocorrência. 

 Novas modalidades esportivas têm surgido, com caráter original ou 

adaptadas de outras já existentes e difundidas no mundo. Exemplos incluem o 

Slackline, Futsac, Flyboard, Stand up Paddle e o Beach Tennis.Entre essas 

modalidades, o Beach Tennis tem se destacado, com mais de 500 mil 

praticantes ao redor do mundo. Originalmente criado na Itália, o esporte foi 

profissionalizado em 1996 e mistura elementos do Tênis tradicional, Vôlei de 

praia e Badminton (CBT, 2018). 

 No Brasil, o Beach Tennis passou a ser mais conhecido em 2008 e, 

desde então, tem ganhado adeptos em todo o país, colocando o Brasil como o 

segundo país em número de praticantes, atrás apenas da Itália. O sucesso do 

esporte entre os praticantes se deve à facilidade para prática, pela diversão 

proporcionada e pelo ganho de condicionamento físico (CBT, 2018). 

 Embora já bastante difundido em território nacional, ainda são poucos os 

relatos literários e estudos científicos relacionados ao Beach Tennis. Assim, o 
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presente estudo se propôs a verificar a prevalência de lesões 

musculoesqueléticas entre praticantes de Beach Tennis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Participaram do estudo 39 indivíduos (24 mulheres – 61%), com média 

de idade de 34,97 ( 11,63) anos, massa média de 67,28 ( 10,33) Kg e média 

de altura de 1,70 ( 0,07) metros. Todos os participantes foram abordados em 

torneios da modalidade, em todo o país, entre os meses de abril e outubro de 

2018, e responderam ao questionário após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 O questionário aplicado foi adaptado do Inquérito de Morbidade Referida 

(IMR) elaborado por Pastre et al. (2004) para o atletismo. As adaptações 

incluíram apenas mudanças no mecanismo de lesão, de acordo com 

movimentos específicos do Beach Tennis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Entre os 39 participantes do estudo, foram relatadas 47 lesões, 

resultando em uma média de 1,2 lesão por indivíduo. Quatro praticantes não 

relataram lesão decorrente da prática do Beach Tennis. 

 No que se refere à experiência dos participantes (Tabela 1), refletida 

pelo tempo de prática, 43,6% praticavam o esporte entre 1 e 3 anos. Nenhum 

tinha experiência acima de 10 anos, o que é esperado considerando que o 

esporte chegou ao Brasil apenas em 2008. 

 

Tabela 1. Distribuição quanto ao tempo de prática 

  n % 

Até 1 ano 10 25,6 

Entre 1 e 3 anos 17 43,6 

Entre 3 e 5 anos 5 12,8 

Entre 5 e 10 anos 7 17,9 

Acima de 10 anos 0 0,0 

TOTAL 39 100 
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 Em relação ao tipo de lesão, a Tabela 2 mostra que as lesões do tipo 

entorse e epicondilite foram as mais comuns (21,3% cada), seguidas pelas 

tendinopatias (19,1%). As distensões musculares e as dores crônicas 

inespecíficas foram as menos citadas (2,1% cada). 

Tabela 2. Distribuição quanto ao tipo de lesão 

  n % 

Entorse 10 21,3 

Epicondilite 10 21,3 

Distensão muscular 1 2,1 

Tendinopatia 9 19,1 

Contratura muscular 6 12,8 

Dor aguda inespecífica 7 14,9 

Dor crônica inespecífica 1 2,1 

Fratura 3 6,4 

TOTAL 47 100 

 

 As lesões de membros superiores foram as mais comuns (55,3%), 

conforme mostra a Tabela 3. O ombro (19,1%), seguido por braço (17%) e 

cotovelo (14,9%) foram as regiões anatômicas mais acometidas. Nos membros 

inferiores, o joelho (10,6%) foi o local mais citado. 

 

Tabela 3. Distribuição quanto à região anatômica 

  n % 

Braço 8 17,0 

Ombro 9 19,1 

Coxa 2 4,3 

Cotovelo 7 14,9 

Panturrilha 3 6,4 

Tornozelo 4 8,5 

Pé 1 2,1 

Calcâneo 1 2,1 

Joelho 5 10,6 

Região lombar 2 4,3 

Abdome 2 4,3 

Quadril 1 2,1 

Antebraço 2 4,3 

TOTAL 47 100 
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 Entre os mecanismos de lesão, ou seja, os movimentos realizados que 

ocasionaram a lesão, o salvamento foi o mais citado (19,1%) ficando atrás 

apenas de mecanismos variados, classificados como outros (31,9%) (Tabela 

4). 

 

Tabela 4. Distribuição quanto ao mecanismo da lesão 

  n % 

Saque 7 14,9 

Salvamento 9 19,1 

Voleio backhand 5 10,6 

Subida à rede 3 6,4 

Deslocamento lateral 4 8,5 

Smash 3 6,4 

Lob 1 2,1 

Outro 15 31,9 

TOTAL 47 100 

 

 

 Quando considerado o momento, a maior parte das lesões aconteceu 

durante competições (59,6%), conforme observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Distribuição quanto ao momento da lesão 

  n % 

Treino básico 9 19,1 

Treino específico 10 21,3 

Competição 28 59,6 

TOTAL 47 100 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os resultados mostraram que as entorses e epicondilites foram as 

lesões mais comuns, enquanto o ombro foi a região mais acometida. Ainda, as 

causas das lesões relacionaram-se a mecanismos diversos, principalmente nos 

momentos de competições. 
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formato de pesquisa de campo e revisão de literatura. 
 
 
Resumo 
O trabalho teve como intuito verificar quais razões levam pré-adolescentes de 

11 a 13 anos à prática do futebol em diferentes classes sociais. Foram 

entrevistados 104 pré-adolescentes do sexo masculino em dois clubes de 

diferentes classes sociais, sendo 51 no clube Paineiras do Morumby de classe 

alta e 53 no clube Scandia de classe baixa e, cada entrevistado teve dentre oito 

alternativas, duas opções de escolha sendo as quais de maior identificação. 

Observou-se que como primeira opção, 21 (41%) dos entrevistados de classe 

alta faz a prática do futebol pelo lazer e, como segunda opção 8 (16%) faz por 

amor ao esporte e socialização. Já na classe baixa como primeira opção, 22 

(42%) dos entrevistados faz a prática pelo dinheiro, e como segunda opção 18 

(34%) faz por dinheiro e pelos ídolos. E de acordo com os resultados obtidos 

direcionando os profissionais de Educação Física a orientar melhor as classes 

sociais a tingir seus objetivos. 

PALAVRAS CHAVES: FUTEBOL, CLASSES SOCIAIS, PRÉ-
ADOLESCENTES.  
 

Abstract 

The purpose of this study was to verify the reasons that lead pre-adolescents 

from 11 to 13 years to practice soccer in different social classes. A total of 104 

male pre-adolescents were interviewed in two clubs of different social classes, 

51 in the upper-class Paineiras do Morumby club and 53 in the lower-class 

mailto:yanferreiradelima@gmail.com
https://italo.mrooms.net/user/view.php?id=1217&course=1
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Scandia club, and each interviewee had two alternatives, which are the most 

identified. It was observed that as a first option, 21 (41%) of the upper-class 

interviewees practice soccer for leisure, and as a second option 8 (16%) do for 

sport and socialization. In the low class as a first option, 22 (42%) of the 

respondents do the practice for money, and as a second option 18 (34%) do for 

money and for idols. And according to the results obtained directing the 

professionals of Physical Education to better guide the social classes to dye 

their objectives. 

KEYWORDS: FOOTBALL, SOCIAL CLASSES, PRE - ADOLESCENTS. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
Sabendo que o futebol é um dos esportes mais praticados no mundo, segundo 

o boletim da FédérationInternacionale de Football Association – FIFA, por mais 

de 60.000.000 de pessoas em 150 países, várias razões levam pré-

adolescentes em diferentes classes sociais apraticá-lo. 

O futebol é um esporte mundial de grande popularidade com o qual todos os 

tipos de pessoas são identificados, independentemente do sexo, idade, origem 

ou status social. É um esporte organizado com regras e formado em princípio 

pela manipulação de uma bolacom os membros inferiores ou superiores no 

caso do goleiro, que é desenvolvido através de expressões corporais e de 

ideias (FREIRE, 2006). 

Por ser um dos esportes mais praticados e de fácil acesso, não é real certeza 

que a prática seja por desejo próprio, mas por diversas razões que às levam à 

praticá-lo, tais como: Influencia dos pais, os ídolos,a socialização,  lazer (bem 

estar), saúde, a fama, o dinheiro ou para ajudar a sua família.  

TABELA 1: ANAMNESE APRESENTADA AOS PRÉ-ADOLESCENTES 

Razões:  Descrição  

Dinheiro 

Estabilidade financeira, solidez e segurança, ajudar a família. 

Desejo  Querer a realização, a posse de, ambicionar, cobiçar, amor ao 
esporte, prazer em jogar.  

Fama Conceito formado sobre algo ou alguém; reputação, renome, 
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celebridade, aparecer na mídia.  

Ídolos Celebridade por quem se tem grande admiração; jogador em que 
se espelha. 

Influências 

Ação que uma pessoa exerce sobre outra. 

Lazer Divertimento; atividade agradável praticada num momento de 
descanso ou de entretenimento. 

Saúde 

 
Pratica o futebol por recomendações médicas ou 
condicionamento físico. 

Socializar 

Estar entre amigos, pertencer a um meio. 

 

O trabalho tem como intuito verificar e retratar as razõesque levam os pré-

adolescentesde 11 a 13 anos à prática do esporte de modo que possibilite 

identificar a principal razão pela qual ela sente-se motivada ou influenciada à 

prática. 

 Foram realizadas pesquisas de campo em dois clubes de diferentes 

classessociais, sendo eles: Clube Paineiras do Morumby, localizado na região 

do Morumbi, de classe alta e, ClubeScandialocalizado na região do Taboão – 

SP de classe baixa. Esta pesquisa foi elaborada com 104 Pré-adolescentes, 

sendo 51 pré-adolescentes do clube Paineiras e 53 do Clube Scandiapara a 

coleta dos dados. Feito assim um questionário e apresentado para cada um 

deles, sendo que poderia ser escolhida duas alternativas dentro do 

questionário (1ª e 2ª opção). 

Existem vários razões que motivam a prática da modalidade esportiva, porém, 

os mais conhecidos são a competitividade, pois proporciona ao praticante a 

gana para vencer os desafios e adversários. Outro fator frequente relacionado 

a prática do futebol é a coletividade, pois o aluno acaba praticando para estar 

em contato com outras pessoas e se sentir parte de um grupo, e por fim 

existem as recompensas extrínsecas que são na maioria das vezes fatores que 

tem grande influência na adesão da pratica especifica desse esporte 

(WEINBERG;GOULD, 2001). Por isso torna-se relevante identificar as razões 
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pelos quais os pré-adolescentes direcionam suas práticas esportivas e quais 

sentidos fazem destes no decorrer de suas vidas. 

O trabalho surge com o desejo de esclarecer quais razões levam pré-

adolescentes de 11 a 13 anos a pratica do futebol de diferentes classes sociais. 

Diante disso, a instituição poderá tirar proveito para investir em possibilidades 

de estudos para futuros acadêmicos. Este trabalho tem extrema importância 

não só para a Educação Física como também para a sociedade entender o que 

cada classe social objetiva. 

O objetivo deste estudo foi identificar as razões que levampré-adolescentesna   

faixaetárias de 11 a 13 anos á prática do futebol. Verificar se pré-adolescentes 

de classe baixa busca estabilidade financeira através do futebol. Analisar 

sepré-adolescentes da classe alta pratica futebol apenas pelo lazer ou 

influencia dos pais. Identificar como o profissional de educação física deve 

atuar de acordo com o objetivo de cada classe social.  

 
 
2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
Pois Mutti (2003) afirma que muitos pais tentam obter seus desejos não 

alcançados, através dos filhos, tratando e cobrando-os como pequenos 

adultos.  Quando um filho começa a praticar um esporte, em especial o futebol, 

é gerada uma expectativa enorme em torno do futuro dessas crianças, pois o 

futebol é o esporte mais midiático do país e é visível a transformação que pode 

fazer na vida de uma família. 

 

As modalidades esportivas são primordiais no processo de socialização das 

crianças e passam pela sua fase de adolescência até sua vida adulta, que são 

diretamente influenciados pelos seus pais, amigos e(ou) professores para a 

prática e a realização de algum esporte. A influência e a procissão de seus pais 

que a criança ou o adolescente exercite alguma modalidade esportiva nem 

sempre acarreta de uma vontade pessoal do indivíduo, mas sim de uma 

vontade exterior formada pelos pais. Este conceito é acentuado por Harris 

(1996, p. 89), ao afirmar que, ―a criança pode almejar certas realizações não 

pelo prazer da perícia, mas a fim de obter a aprovação parental‖. 
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Sem embargo nota-se que pela vontade dos pais para que os filhos 

desempenhem algum tipo de modalidade esportiva durante o seu processo não 

apenas visando o bem-estar pessoal, mas sim com critérios de 

competitividade, Presoto (2001, p. 29). Acarretando com que esse indivíduo 

tenha noções táticas, técnicas, físicas entre outras ações relacionadas ao 

treinamento especifico de determinadas modalidades muito cedo, não 

adequando o processo correto há qual a criança necessita ao meio esportivo, 

influenciando diretamente em uma fase de especialização precoce ressalta 

Barbanti (2003). 

 

Segundo Rial e Souza (2006), o futebol realmente é visto como um meio de 

renda familiar quando sechega em um alto patamar. Motivo este que faz com 

que famílias de classe baixa influencie  

 

JáSamulski (2002) define que motivação e quando um individuo inicia uma 

ação, esta pode estar relacionada a fatores pessoais (intrínsecos) como 

emagrecer, estabelecer um tempo nacorrida, correr determinados metros, ou 

ela pode ser ambientais (extrínsecos) como conseguirdinheiro, fama, troféus, 

etc. 

 

É correto afirmar que ao se combinar as duas fontes de motivação, você tem 

um aumento do nível de motivação. Isso porque quando um individuo percebe 

que ele esta intrinsecamentemotivado ele se sente mais feliz para praticar um 

devido esporte, já quando a pessoa percebeque a causa da sua motivação é 

extrínseca ele vai se desmotivando a pratica do mesmo,(WEIMBERG, GOULD, 

2001). 

Existem diversas razoes que motivam e influenciam a pratica da modalidade 

esportiva, entretanto, os mais conhecidos são a competitividade, pois 

proporciona ao praticante a gana para vencer os desafios e adversários. Outro 

fator frequente relacionando a pratica do futebol ea coletividade, pois o aluno 

acaba praticando para estar em contato com outras pessoas, socializando e 

sentindo-se parte de um meio e, por fim, existem as recompensas extrínsecas 

que são por muitas vezes fatores que de grande influencia na adesão da 

pratica desse esporte (WEINBERG;GOULD, 2001) 
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 A Educação física tem papel importante na formação global da personalidade 

dacriança e do adolescente, assegurando-lhes autonomia individual e sua 

integração no meio social. Utiliza como meio no processo educacional varias 

possibilidades como os exercícios físicos, os jogos e os desportos, cuja 

finalidade é de contribuir para adaptação biológica e social do individuo 

(BARROS, 1970, p. 09). 

 

 Para Verardi et al. (2010) a influência dos pais na iniciação esportiva é 

de total importância para o desenvolvimento da criança, quando se vê motivada 

e induzida pelo pai a praticar determinado esporte como no caso o futebol. 

 

 Hirota et al. (2009) diz que o futebol é reconhecimento o esporte mais 

difundido e praticado no brasil, resultando num grande número de crianças, 

adolescentes e de jovens que se iniciam nesta modalidade. Por se caracterizar 

como um esporte com alto nível de competitividade, esta modalidade inclui 

possíveis manifestações de agressividade, que estão relacionadas diretamente 

com a própria formação pessoal de seus praticantes. 

 

 O futebol, cada vez mais inserido na sociedade como esporte de alto 

rendimento no qual poucos conseguem atingir o topo é considerado por 

especialistas como um grande negócio financeiro, tendo em vista essa 

proporção os familiares influência seus filhos a prática desse esporte 

mundialmente conhecido tendo em vista um retorno financeiro segundo 

(Leoncini e Silva, 2003). 
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3. RESULTADOS 
 
3.1. Clube Paineiras do Morumby (Classe Alta) 
 

0

5
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opção 1º

opção 2º

 
 

Dinheir
o 

Fama Desej
o 

Ídolos Influência
s 

Lazer Saúde Social Total
: 

0 -2 1 -2 8 -6 6 -1 5 -4 21 -9 2 -4 8 -23 51 

 
 
3.2. Clube Scandia(Classe Baixa) 
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22 -18 3 -8 8 -5 19 -18 1 -0 0 -3 0 -1 0 -0 53 

 
3.3. Ranking Classe Alta – Primeira e Segunda Opção 
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 PRIMEIRA     SEGUNDA 
 
1° - Lazer  40%   1° - Social  44% 
2° - Desejo  16%   2° - Lazer  18% 
2° - Social  16%   3° - Desejo  12% 
3° - Ídolos  12%   4° - Influências 8% 
4° - Influências 10%   4° - Saúde  8% 
5° - Saúde  4%   5° - Dinheiro  4% 
6° - Fama  2%   5° - Fama  4% 
7° - Dinheiro  0%   6° - Ídolos  2% 
 
 
 
3.4. Ranking Classe Baixa – Primeira e Segunda Opção 
 
 PRIMEIRA     SEGUNDA 
 
1° - Dinheiro  41%   1° - Dinheiro  34% 
2° - Ídolos  36%   1° - Ídolos  34% 
3° - Desejo  15%   2° - Fama  15% 
4° - Fama  6%   3° - Desejo  10% 
5° - Influências 2%   4° - Lazer  5% 
6° - Lazer  0%   5° - Saúde  2% 
6° - Saúde  0%   6° - Influências 0% 
6° - Social  0%   6° - Social  0% 
 
 
4. DISCUSSÃO 
 
 De acordo a pesquisa de campo foi observado que a influencia dos pais 

não é fator determinante para que os pré-adolescentes de ambas as classes 

pratiquem o futebol, ficando 4ª posição na classe alta e 5ª na classe baixa, 

porém para Verardi et al. (2010) a influência dos pais na iniciação esportiva é 

de total importância para o desenvolvimento da criança, quando se vê motivada 

e induzida pelo pai a praticar determinado esporte como no caso o futebol. 

 O estudo obteve como 1ª e 2ª opção de escolha dos pré-adolescentes 

de classe baixa o dinheiro, ou seja, a estabilidade financeira como principal 

razão para a prática do futebol. Entretanto na classe alta este fator (dinheiro) 

ficou em ultima colocação entre as razões apresentadas.  

 Segundo Leoncini e Silva (2003), o futebol, cada vez mais inserido na 

sociedade como esporte de alto rendimento no qual poucos conseguem atingir 

o topo é considerado por especialistas como um grande negócio financeiro, 
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tendo em vista essa proporção os familiares influenciam seus filhos a prática 

desse esporte mundialmente conhecido tendo em vista um retorno financeiro. 

 
5. CONCLUSÃO 
 
 
 Com base nos resultados encontrados neste estudo, pode-se concluir 

que: As principais razões que levampré-adolescentes de classe altaà prática do 

futebol estãorelacionadas ao lazer e a socialização.Pode-se concluir também 

que as razões de menor preferência estãorelacionadas ao dinheiro 

(estabilidade financeira) e fama. Já na classe baixa foi observado que o 

dinheiro e os ídolos são as razões que mais influenciam os pré-adolescentes à 

prática do futebol e, o que menos influencia esses pré-adolescentes é 

asocialização e motivos de saúde.Conclui-se que com base nesses dados, a 

atuação do profissional de Educação Física fica direcionada para que possam 

estar melhor orientando e trabalhando em cima de cada objetivo das classes 

sociais no que diz respeito ao futebol, porém não excluindo a particularidade de 

cada indivíduo. 
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7. ANEXOS 
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RESUMO 

As exigências da modalidade do tênis ao mais alto nível e cada vez mais 

disputado em muitas competições, tornam as lesões muito comuns nos dias 

atuais. A epicondilite lateral atinge de 1% a 3% da população e atinge com 

frequência pessoas na faixa etária de 35 a 50 anos. Os tenistas devem tomar 

algumas medidas preventivas, sendo assim a correção do gesto técnico para 

que seja mais eficaz e um trabalho fortalecimento muscular específico. O 

objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de epicondilite lateral em 

praticantes de tênis amadores. Foi observado que os indivíduos que tinham 

epicondilite eram aqueles com redução de força muscular para o gesto do 

backhand. 

 

Palavras-chave: Tênis; Epicondilite; Lesões Musculoesqueléticas 

 

ABSTRACT 

The demands of tennis at the highest level and increasingly disputed in many 

competitions, make injuries very common these days. Lateral epicondylitis 

affects 1% to 3% of the population and frequently affects people aged 35-50 

years. The tennis players should take some preventive measures, thus 

correcting the technical gesture so that it is more effective and a specific 

muscular strengthening work. The objective of this study was to identify the 
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prevalence of lateral epicondylitis in amateur tennis practitioners. It was 

observed that individuals who had epicondylitis were those with reduced muscle 

strength for the backhand gesture. 

 

Keywords: Tennis; Epicondilitis; Musculoskeletal Injuries. 

 

INTRODUCÃO 

 

 A epicondilite lateral é a alteração mais comum do cotovelo, que pode 

ser desencadeada por trauma ou esforço repetitivo, sendo pela primeira vez 

descrita como doença ocupacional em 1880 (MIYAZAKI et al, 2010).  

 As exigências da modalidade do tênis ao mais alto nível e a maneira de 

certos gestos técnicos contribuem para um perfil de adaptações 

neuromusculares e/ou musculoesqueléticas (p.ex. as adaptações entre as 

proporções de força e mobilidade dos rotadores mediais no ombro dominante) 

que pode acontecer às lesões específicas. As cargas impostas contribuem para 

os desequilíbrios musculares que contribuem para aumentar os riscos de 

lesões (ELLENBECKER et al, 2009). 

 A epicondilite lateral é uma inflamação, embora a análise histológica 

tecidual não demonstre processo inflamatório. Trata-se de uma afecção 

degenerativa que compromete os tendões extensores originários do epicôndilo 

lateral com extensão pouco frequente da articulação. O tendão extensor radial 

curto do carpo e o mecanismo de lesão estão associados à sobrecarga 

(COHEN FILHO, 2012). 

 A epicondilite lateral atinge de 1% a 3% da população e atinge com 

frequência pessoas na faixa etária de 35 a 50 anos. É mais comum em tenistas 

por conta da repetição dos movimentos de extensão do punho e 

prono/supinação do antebraço.  

 A literatura alemã em 1873 já descrevia a Epicondilite Lateral, 

relacionada a esportes de raquete como o golf e o tênis. Apesar de ser uma 

lesão de tratamento eminentemente conservador, alguns pacientes apresentam 

sintomas refratários a esse tratamento. Nesse caso pode ser indicada 

intervenção cirúrgica que pode ser feita por técnica aberta ou artroscopia. 

(MARTYNETZ et al, 2013). 
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 A técnica incorreta dos movimentos é um dos fatores que levam o 

esforço do braço causando a epicondilite lateral; muitos desses atletas 

golpeiam o backhand com uma das mãos, mantendo o cotovelo à frente e 

antebraço atrás atrasando o contato com a bola forçando a saída de bola ao 

rebatê-la. Um dos movimentos que possa ajudar no golpe seria o com duas 

mãos na raquete sendo que o atleta dissipa as forças de impacto nos dois 

membros superiores, evitando esforço do membro dominante isoladamente 

(SILVA et al, 2010).  

 Os tenistas devem tomar algumas medidas preventivas, sendo assim a 

correção do gesto técnico para que seja mais eficaz. Trocar as cordas da 

raquete e ajustar a empunhadura (grip) também ajuda na prevenção da 

epicondilite lateral (GRACITELLI, 2013). A tensão (libras) usada na raquete 

ajuda também, pois quanto maior a tensão das cordas maior será a vibração 

que o braço receberá na hora do impacto com a bola, provocando 

microfissuras no tendão do extensor radial curto do carpo (músculo mais 

envolvido) causando a epicondilite (LEONARDI, 2017). 

 

OBJETIVO GERAL 

 Identificar a prevalência de epicondilite lateral em praticantes de tênis 

amadores.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Elaborar um programa de fortalecimento muscular para prevenção da 

epicondilite lateral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Casuística: participaram do estudo 21 homens praticantes de tênis, amadores, 

com média de idade de 33 anos e tempo médio de prática esportiva de 15,7 

anos. Todos os voluntários participaram da pesquisa após esclarecimentos 

quanto aos objetivos e procedimentos, e após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Dinâmica do estudo: os voluntários, recrutados em parques e academias, 

foram submetidos à avaliação de força muscular para os movimentos de 

backhand e flexão, extensão, abdução horizontal e adução horizontal de 
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ombro, em dinamômetro adaptado pelos autores do presente estudo. Também 

foram questionados quanto à presença de epicondilite lateral e sobre a prática 

de fortalecimento muscular.  

Procedimentos: Após breve anamnese com os 21 atletas amadores do tênis 

foram realizados testes de força com o uso de dinamômetro inserido em uma 

plataforma criada pelo grupo, e testada para o uso de medição de força 

incluindo o gesto técnico do backhand. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Entre os 21 participantes do estudo, seis (28,6%) apresentavam 

epicondilite lateral e oito (38,1%) afirmaram não fazer nenhum tipo de 

fortalecimento muscular, sendo que todos os voluntários com epicondilite 

lateral não realizavam treino de força. 

 Quando analisados os resultados dos 21 participantes em relação à 

força muscular, as médias para backhand foram de 5,20  0,4 kgf, para 

abdução horizontal 5,09  0,4 kgf, para adução horizontal 5,33  0,4 kgf, para 

flexão 4,18  0,5 kgf e para extensão 5,22  0,5 kgf, conforme observado na 

figura 1. Ao analisar apenas os participantes com epicondilite lateral, as médias 

para backhand foram de 2,80  0,7 kgf, para abdução horizontal 2,55  0,4 kgf, 

para adução horizontal 2,05  0,4 kgf, para flexão 2,70  0,7 kgf e para 

extensão 3,45  1,1 kgf. 
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Figura 1. Medidas de força muscular, em kgf. 



Revista ENAF Science Volume 13, número 2, Dezembro de 2018 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

 

  
Página 279 

 
  

 

 A redução de força muscular entre os tenistas com epicondilite lateral foi 

observada em todos os movimentos avaliados. Especialmente para o 

movimento de backhando, a força entre os tenistas com epicondilite lateral foi 

46% menor em relação à média quando avaliados os 21 participantes. Essa 

diferença estabelece uma relação importante entre a força muscular e o risco 

de lesão. 

   

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados mostraram que a prevalência de epicondilite lateral entre 

os tenistas amadores foi de 28,6% e que em todos foi observado redução de 

força muscular em todos os movimentos avaliados em comparação aos 

tenistas sem epicondilite lateral. Assim, a reduão de força pode ter sido um 

fator que contribuiu para aumentar o risco dessa lesão. 
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RESUMO 

A pesquisa buscou identificar as alterações cardiovasculares e níveis de fadiga 

de um grupode praticantes ativosdas modalidades de ciclismo e corrida. 

O teste conta com circuitos de provaspráticas. Realizadosna região sul de São 

Paulo, no museu do Ipiranga.  

Dividido em duas etapas com o objetivo de comparar os níveis subjetivos de 

fadiga e percepção de esforço pessoal das diferentes modalidades em cada 

indivíduo, o desvio de sístole e diástole em ambas, buscando visar 

comparações entre elas, e qual exige um nível de intensidade e esforço 

maior.Outro motivo que ajudará na composição desse teste, será a 

oportunidade de mostrar o quanto o incentivo a atividade física pode 

melhorar de forma positiva a qualidade de vida das pessoas.  

PALAVRAS-CHAVE: CICLISMO, CORRIDA  

 

ABSTRACT 

 

The research sought to identify the cardiovascular changes and fatigue levels of 

a group of active practitioners of cycling and running modalities. 

The test relies on practical test circuits. Held in the southern region of São 

Paulo, at the Ipiranga museum. 

Divided into two steps in order to compare the subjective levels of fatigue and 

perception of personal effort of the different modalities in each individual, the 

deviation of systole and diastole in both, seeking to compare them and which 

requires a level of intensity and effort bigger. Another reason that will help in the 
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composition of this test will be the opportunity to show how much the incentive 

to physical activity can positively improve people's quality of life. 

 

KEYWORDS: CYCLING, RACING 

 
1- INTRODUÇÃO  

  

Desde o século passado, o ciclismo tem se manifestado como esporte de 

competição, atividade física, meio de transporte e lazer extremamente 

popular (FERREIRA et al.., 2005). Ao praticar exercícios físico, é submetida a 

condições ambientais de temperatura, umidade, exposição ao sol, vento, etc. 

Estas condições ambientais e roupas usadas pode induzir uma elevação 

significativa na temperatura corporal produzindo respostas direcionadas a 

perda de calor, a energia térmica que se acumula durante o exercício deve ser 

dissipada evitando um colapso no organismo, a desidratação ocorre durante o 

exercício prolongado, sendo rápido em ambientes quentes, no qual os 

indivíduos perdem mais suor do que pode ser reposto através da ingestão de 

líquidos (MAIA et al., 2015).  

 Pussieldi et al.. (2005) afirma que a capacidade aeróbica máxima não é um 

bom predito de rendimento em corredores com a mesma capacidade aeróbica, 

o limite anaeróbico é um bom predito em várias atividades de resistência, tanto 

para individuo treinado como para não treinados. 

Segundo Denadai et al. (2005), na pratica de ciclismo em academia, uma das 

estratégias utilizada para variar a intensidade de esforço é a alteração da 

cadencia da pedalada. Como geralmente o equipamento utilizado não possui 

indicador de carga ou potência gerada, o meio frequentemente utilizado para 

prescrever e controlar a intensidade de esforço é a frequência cardíaca.  

  O estudo de Nery et al. (2014) afirma que o ciclismo causa um desequilíbrio 

da ingestão de líquidos e o principal fator de desidratação durante o treino. 

O nível de desidratação é ocasionado pela sudorese, ou seja, uma resposta 

fisiológica a produção de calor crescente no organismo, produzindo um 

aumento brusco na temperatura corporal (GOMES et al., 2011).  

Gerando hiperosmolaridade plasmática, que é apontada como provável causa 

do aumento da atividade simpática da pessoa   
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(PEDRAL et al., 2012). Outra modalidade muito popular segundo Di 

Alencar et al. (2010) é o cross-contry e o ciclismo de estrada, ou speed, que 

são modalidades que apresentam grande incidência de lesões por overuse.   

O ciclismo de estrada é um esporte que requer bom desempenho em uma 

variedade de terrenos e situações de competição (CARVALHO et al., 

2014). Diefenthaeler et al. (2007) afirma que o treinamento no ciclismo baseia-

se na busca da superação dos atletas, entre os mais variados tipos de 

terrenos. Isso provoca uma importante demanda dos diversos aspectos 

fisiológicos, bioquímicos e biomecânicos.   

Os recursos ergogênico são alternativos farmacológicos de melhora o 

desempenho desportivo com o propósito de retardar a fadiga muscular e 

melhora o desempenho durante uma sessão (Materko e Santos, 

2010). Leitão et al. (2010) relata que vários estudos dizem que a cafeína pode 

ser considerada uma substancia ergogenica, por aumentar o desempenho 

físico em diferentes tipos de exercícios.   

No ciclismo, a eletromiografia é frequentemente realizada com o objetivo de 

avaliar a atividade muscular durante fases da pelada (FRAGA et al., 2008). 

Forma como o atleta distribui o ritmo durante a realização de exercícios com 

tempo ou distância final, é denominada pacing, diversos fatores podem 

determinar a escolha do pacing, entre eles fatores ambientais, nível de 

treinamento do atleta e manipulação dietética, apesar disso, as alterações na 

potência em pontos específicos de provas de ciclismo, que podem ser 

determinantes para o desempenho final, nem sempre são detectadas utilizando 

ferramentas de análise estatísticas convencionais (COUTO et al., 2015).    

Segundo Seixas et al. (2011) a pratica de corrida de rua, que se iniciou na 

Inglaterra no século VXIII, tem se expandido significativamente nos últimos 40 

anos, fatores e motivação para a pratica são o condicionamento físico, a saúde 

e a boa forma física, independente do fator motivacional para execução da 

atividade   

  

física é fundamental a ingestão adequada de nutrientes. A corrida de rua é uma 

modalidade com grande número de adeptos, pela facilidade, benefícios para 

saúde e o baixo custo, fatores genéricos, ambientais, tempo, tipo de 
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treinamento e diferentes estratégias de corrida determinam o condicionamento, 

um adequado procedimento de ―café da manha‖ deve levar em consideração 

vários fatores como tipo de carboidratos, quantidade de calorias, tempo de 

ingestão e o índice glicêmico (AZEVEDO, 2015).  

A praticada corrida também tem sido indicado no treinamento de doenças 

cardiovasculares como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidade 

e hipercolesterolemia, insuficiência cardíaca, entre outras, com o intuito de 

combater o sedentarismo, existem vários programas governamentais e 

incentivos na mídia para pratica de atividade física, havendo um aumento 

significativo no numero de pessoas a pratica nos últimos anos 

(ISHIDA et al.,2013). Santos et al.(2015) diz que as diversas modalidades de 

esportes, desde suas origens, sempre foram recomendados por profissionais 

da área da saúde, como um melhor gerenciamento da saúde, qualidade de 

vida e bem estar, no combate ao sedentarismo, corredores de rua notam uma 

elevada incidência de lesões no aparelho locomotor.  

Inicialmente pela divulgação dos estudos do médico Kenneth Cooper, 

apresenta um crescimento de cerca de 25% ao ano no número de praticantes, 

o aumento da popularidade desse esporte justifica a exploração dos fatores 

que melhor caracterizam sua pratica a corrida de rua que proporciona 

sentimentos de prazer desde os primeiros treinamentos, conclui-se três 

dimensões motivacionais que mais estimula esses praticantes regularmente o é 

a saúde, o prazer e controle do estresse (BALBINOTTI et al.,2015). Contudo o 

objetivo deste trabalho é verificar as alterações cardiovasculares e níveis de 

fadiga em ciclistas de rua em uma prova de corrida de rua, tendo em vista as 

mudanças físicas e o condicionamento de cada indivíduo nas diferentes 

provas.  

 

2 - PROPÓSTA METODOLÓGICA  

  

2.1 – Amostra  

Farão parte da amostra 20 indivíduos com idade de 18 a 25 anos, do sexo 

masculino, nível social de classe médio. O teste será realizado em um 

circuito no Museu do Ipiranga, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Os 

participantes são praticantes da modalidade de ciclismo e utilizam como meio 
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de transporte. Como critério de exclusão farão parte da amostra pessoas 

saudáveis, fisicamente ativas e praticantes da modalidade, não poderá fazer 

parte da prova indivíduos lesionado ou com problemas de saúde. Os 

participantes também assinaram um termo de consentimento livre 

e esclarecido.   

O grupo escolhido fará uma prova de ciclismo de 6 minutos e uma prova de 

corrida no mesmo circuito em 6 minutos, com hidratação de livre escolha, em 

dois dias diferentes e com um intervalo de 24h.  

2.2 – Técnicas de coleta de dados  

Os dados serão coletados, os batimentos cardíacos e a pressão arterial, com 

um medidor de pressão de pulso oscilométrico VisoMat Handy IV,  

 no inicio da prova(0min), e fim da prova(6min) de corrida e ciclismo. Após 

as atividades será dado um questionário com o objetivo de obter os níveis de 

fadiga pessoal e percepção de esforço, com um escala de 0(sem dor) – 10(dor 

excessiva).  

2.3 – Análises de dados  

Será utilizado os resultados do medidor e comparados as medidas anteriores, 

sendo notado as alterações de cada um, será comparado a níveis padrões 

resultando no nível dos participantes.  
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  
3.1 - Resultados  
CICLISMO  
 

  SIS  DIA  PULSO    
Fadiga  

  
PSE  

  Pré 
prova  

Pós 
prova  

Pré 
prova  

Pós 
prova  

Pré 
prova  

Pós 
prova  

1  121  122  84  80  103  123  3  4  

2  125  116  80  88  103  147  4  4  

3  146  150  104  96  75  166  1  2  

4  132  155  84  96  72  112  4  5  

5  138  140  80  85  61  112  8  7  

6  149  198  96  116  91  142  7  6  

7  124  139  91  86  101  116  1  2  

8  129  169  67  110  93  109  3  4  

9  113  148  90  96  153  132  6  4  

10  114  95  62  55  96  147  4  4  

11  120  135  82  90  87  115  3  2  

12  135  130  85  92  92  128  7  7  

13  123  136  86  89  66  115  8  7  

14  118  135  85  92  78  121  5  8  

15  134  151  88  89  85  97  7  6  

16  126  132  72  101  95  110  7  7  

17  119  136  84  92  75  154  4  5  

18  121  125  91  89  65  125  7  6  

19  122  168  83  85  61  113  5  4  

20  138  143  94  94  80  114  7  8  

(Tabela 1.)  
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CORRIDA 
 

  SIS  DIA  PULSO    
Fadiga  

  
PSE  

  Pré 
prova  

Pós 
prova  

Pré 
prova  

Pós 
prova  

Pré 
prova  

Pós 
prova  

1  103  124  58  59  75  80  5  6  

2  91  110  62  69  96  103  4  5  

3  128  78  83  52  96  166  3  4  

4  113  126  73  78  67  111  5  6  

5  124  128  78  71  80  106  7  8  

6  138  140  88  88  98  137  5  6  

7  117  147  67  89  69  116  4  3  

8  128  164  77  80  76  106  4  4  

9  138  139  77  82  103  132  2  2  

10  131  136  88  71  116  120  2  3  

11  125  129  86  96  80  112  7  5  

12  126  132  75  85  77  118  6  5  

13  132  152  84  89  91  119  9  8  

14  113  129  76  91  85  120  6  7  

15  128  135  89  97  89  135  8  9  

16  127  139  93  101  80  145  7  7  

17  134  152  85  92  92  125  5  4  

18  111  138  79  83  62  132  6  9  

19  125  141  85  81  78  136  5  5  

20  136  152  82  92  71  114  7  8  

(Tabela 2.)  
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Quadro de desvio padrão médio  
 

  Sístole   diástole  FC  Fadiga  PSE  

  Pré  Pós  Pré  Pós  Pré  Pós  

Ciclismo  127,35 
±9,77  

141,15 
±21,07  

84,40 
±9,35  

91,05 
±11,63  

86,6 
±20,25  

119,25 
±17,32  

5,05 
±2,13  

5,10 
±1,86  

Corrida  123,40 
±11,82  

128,45 
±17,54  

79,25 
±8,86  

82,3 
±12,38  

84,05 
±13,14  

116,65 
±17,68  

5,35 
±1,82  

5,70 
±2,00  

 (Tabela 3.)  
  
    Pré Prova  
  
[Quebra da Disposição de Texto] Pós Prova  
  
 

3.2 – Discussão   

Na tabela 1 e 2 mostram as analises cardiovascular, nível subjetivo de fadiga e 

percepção de esforço. Na tabela 3 mostra o desvio médio padrão, qual pode 

observar que na Sístole, o ciclismo pós-prova houve um desvio relativamente 

maior que na corrida, na Diástole o desvio do ciclismo foi levemente menor, e a 

frequência cardíaca (FC) os resultados foram parecidos com diferenças de 

decimais. O pré-prova há valores altos, pode ter ocorrido devidos a fatores 

psicológicos de ansiedade ou stress, mas não houve influencias no resultado 

pós-prova. Isso também vale para os dois resultados de Fadiga e Percepção 

Subjetiva de Esforço (PSE) que a corrida ficou menor no nível de fadiga e 

maior no nível de PSE, tendo um parecer de que a corrida cansa menos porem 

existe um nível maior de esforço para ser feito, isso pode ser a fatores 

psicológicos também devido ao instrumento de locomoção.  

Segundo Godoy (2002), no Brasil os transtornos de ansiedade e depressão são 

responsáveis por uma enorme sobrecarga para os serviços de saúde, 

acometido ao longo da vida respectivamente 20% e 30% da população; Isso 

sugere que a atividade física pode ser um meio alternativo excelente para 

descarregar ou liberar tensões, emoções e frustrações acumulada pelas 

pressões exigentes da vida moderna; Dentro de todas essas possibilidades 

abordadas que procuram explicar os efeitos antidepressivos dos exercícios, 

percebe que não existe um consenso entre os autores para sustentar uma 

hipótese. Uma forma sem custos para monitorar a intensidade da atividade é 

através da percepção subjetiva de esforço que é definida por cada praticantes 
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quanto a sua sensação de esforço no sistema muscular, nervoso, 

cardiovascular e pulmonar na atividade física (Miranda e et al., 2016).  

  

  

Entre os aspectos importantes do aquecimento estão o aumento do 

metabolismo, da temperatura corporal e da ativação neuromuscular, de fato, no 

domínio severo a exaustão tende a estar associada à obtenção do consumo 

máximo de oxigênio e ao esgotamento das reservas anaeróbias de energia 

(Caritá e et al.,2014). Segundo Mendes e et al.(2013), diversos estudos 

buscam compreender os mecanismo de ação da cafeína na exercício 

analisando os efeitos sobre o tempo de exaustão ou fadiga, a percepção de 

esforço e de dor, e o tempo de desempenho.  Júnior e et al.(1999), completa 

que vários estudos foram realizados no sentido de descrever as variáveis 

fisiológicas capazes de predizer a performance em modalidades que compõem 

isoladamente as modalidades, a resposta da frequência cardíaca durante a 

atividade física é frequentemente utilizada para determinar intensidade de 

esforço, podendo caracterizar uma atividade como aeróbia ou anaeróbia.  

  

 

4 – CONCLUSÃO  

  

Esse estudo mostrou que com base nestes resultados notamos que o ciclismo 

é levemente mais exaustivo que a corrida, mesmo a percepção subjetiva de 

esforço sendo um pouco maior que a do ciclismo, os outros dados mostram 

que houve uma menor alteração entre as variáveis. Podendo concluir que a 

corrida pode ser um treino menos cansativo.  
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RESUMO 
O envelhecimento, se refere ainúmeros processos que o organismo multicelular 
passa naturalmente no seu aspecto fisiológico e anatômico, porém a maneira 
que ocorre esse processo depende de vários fatores, incluindo o estilo de vida 
assumido desde a infância.Nesse contexto, o exercício físicose torna um 
importante requisito para minimizar a degeneração provocada pelo 
envelhecimento, trazendo muitos benefícios para o indivíduo idoso, 
comomelhorias no sistema cardiovascular, no sistema imunológico, níveis de 
colesterol, ampliação da mobilidade, equilíbrio, entre outros benefícios. o 
objetivo do presente trabalho por meio de uma revisão de literatura é identificar 
a possível viabilidade de aplicação de treinos de alta intensidade para idosos e 
os prováveis ajustes necessários para sua utilização na prática do profissional 
de educação física, considerando os benefícios funcionais proporcionados, as 
restrições fisiológicas relacionadas a idade e suas aplicações 
práticas.Concluiu-se que o HIIT pode ser aplicado para o público idoso, 
respeitando a individualidade biológica e restrições funcionais, de forma que 
seja monitorado a realização dos exercícios proposto, controlando as variáveis 
como esforço máximo e supra máximo, intervalo passivo e ou ativo e tempo de 
duração da sessão de treinamento.   
 
Palavras chave:Treino Alta Intensidade, exercíciofísico, idoso 
 
 
ABSTRACT 
Aging, refers to numerous processes that the multicellular organism passes 
naturally in its physiological and anatomical aspect, however the way this 
process occurs depends on several factors, including the lifestyle assumed 
since childhood. In this context, physical exercise becomes an important 
requirement to minimize the degeneration caused by aging, bringing many 
benefits to the elderly individual, such as improvements in the cardiovascular 
system, immune system, cholesterol levels, increased mobility, balance, among 
other benefits .the objective of the present study through a literature review is to 
identify the feasibility of applying high intensity training to the elderly and the 
probable adjustments necessary for their use in the practice of the physical 
education professional, considering the functional benefits provided, the 
restrictions related to age and its practical applications. It was concluded that 
HIIT can be applied to the elderly, respecting the biological individuality and 
functional constraints, so that the performance of the proposed exercises is 
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monitored, controlling the variables as maximal and maximum exertion, passive 
interval and or active and time duration of the training session. 
 
Keywords: High Intensity Training, Exercise, Seniors 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Sabendo-se que o envelhecimento éum processo natural do ser humano, onde 
ocorre grandes mudançasbiológicas ao longo da vida,como: a diminuição nas 
funções cardiovasculares, respiratórias, músculo-esquelético e sistema 
nervoso, essas mudanças são caracterizadas pela diminuição da capacidade 
funcional (FECHINE; TROMPIERI,2012), Pois todo organismo multicelular 
possui um tempo limitado de vida sendo um processo que se divide em três 
fases: crescimento ou desenvolvimento,fase reprodutiva e finalmente  a 
senescência ou envelhecimento.Sendo assim, a maneira como ocorre o 
processo de envelhecimentodo ponto de vista fisiológico depende de vários 
fatores inclusive o estilo de vida que a pessoa assume desde a infância, o que 
influencia diretamente no organismo como um todo (órgãos, tecidos, células e 
estruturas sub-celulares)que passará por este processo.Essas alterações nas 
funções orgânicas do envelhecimento fisiológico fazem com que o ser humano 
perca a capacidade de mantero equilíbrio homeostático que se caracteriza 
pricipalmente na diminuição progressiva da reserva funcional(CANCELA, 
2007). 
Todos os praticantes de exercícios físicos tendem a retardar esse processo 
natural de envelhecimento,pois traz melhorias na parte cardiovascular, sistema 
imunológico, combate os níveis de colesterol entre outros benefícios.Através do 
treinamento físico, há possibilidades efetivas de melhorar todos os aspectos da 
aptidão física e também respostas positivas sobre outros sistemas, como o 
cardiovascular e o pulmonar, que sofrem importantes alterações no 
envelhecimento e são sistemas intimamente relacionados ao desempenho do 
sistema músculo-esquelético e vice-versa. (MORAES et al, 2006) 
Estudos vêm evidenciando a atividade física como importante requisito para 
minimizar a degeneração provocada pelo envelhecimento, permitindo ao idoso 
manter uma qualidade de vida ativa. Segundo Okuma (1998) apud Tribess e 
Virtuoso(2005),evidências mostraram que mais da metade do declínio da 
capacidade física dos idosos se deve à depressão, inatividade e expectativa de 
enfermidades, e que a atividade física regular e sistêmica aumenta ou mantém 
a aptidão física da população idosa, tendo o potencial de melhorar o bem-estar 
funcional e, assim, diminuir a taxa de mortalidade dessa população.   
Dessa forma, entende-seque o exercicio fisico é uma excelente ferramenta 
para melhorar a capacidade funcional e qualidade de vida durante o processo 
de envelhecimento, contudo qual tipo de protocolo de treino é o mais adequado 
nesta intervenção ainda é motivo de duvida e promove diversas discussões no 
ramo da ciência. 
Nos últimos anos o uso da intensidade de treino vem se mostrando uma 
importante ferramenta para a melhor resposta fisiologica e metabolica a partir 
de treinos curtos intervalados. Estes protocolos podem ser baseados na 
realização de exercícios de força alternados com atividadesergométricas onde 
são combinados movimentos de baixa e alta intensidade, sem que haja pausas 
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para descanso.O principal efeito alegado, além da potencialização do gasto 
calórico, que aumenta durante o exercício e que se prolonga durante o restante 
do dia, a fadiga produzida pelo trabalho intermitente converte-se em 
intensidade de trabalho, possibilitando a melhoria da capacidade energética 
dos músculos ativados. (FERRARINI, 2017) 
Segundo Almeida eSantana, (2017), dentre os protocolos de alta intensidade o 
treino intervalado de alta intensidade conhecido como HIIT (do ingles ―High 
Intensity Interval Training‖) é mais eficiente pós-treino comparado com outros 
protocolos de treinamento de baixa intensidade. Uma vantagem do HIIT é o 
pouco tempo necessário para sua prática, o que diminui obstáculo para os 
indivíduos obesos.O exercício de alta intensidade édessa maneira consolidado 
cientificamente como uma das melhores estratégias para ganhos fisiológicos e 
funcionais devido as adaptações por ele promovidas,  contudo, para idosos, 
existem duvidas com relação a viabilidade de aplicação de protocolos de alta 
intensidade como o HIIT, já que esse grupo apresenta várias restrições com o 
avanço da idade,como cardiopatia entre outras complicações na saúde que 
naturalmente aumenta suas limitações funcionais e metabólicas, mesmoo 
treinamento intervaladotrazendo melhorias para tais funções,não se sabe de 
certo se esse tipo de treino é aplicável para esse público. 
Sendo assim o objetivo do presente trabalho por meio de uma revisãode 
literatura é identificar a possível viabilidade de aplicação de treinos de alta 
intensidade para idosos e os prováveis ajustes necessários para sua utilização 
na prática do profisisonal de educação fisica, considerando os benefícios 
funcionais proporcionados, as restrições fisiológicas relacionadas a idade e 
suas aplicações práticas. Para isso utilizou-se as ferramentas online como 
google acadêmico, scielo e bireme para analises de artigos cientificos e livros. 
 
REVISÃO LITERATURA 
 
 O processo de envelhecimento é um ato continuo de mudança ao 
nívelanatômico, cardiovascular, imunológico, metabólicos entre outros(NETTO, 
2002 apud FECHINE; TROMPIERI, 2012) garante que a velhice é 
caracterizada como a fase final do ciclo da vida. Esta fase apresenta algumas 
manifestações físicas, psicológicas, sociais e debilitantes, dos quais se 
destacam a diminuição da capacidade funcional, trabalho e resistência; 
aparecimento da solidão, calvície, perda dos papéis sociais, prejuízos 
psicológicos, motores, afetivos, diminuição na capacidade do coração de 
aumentar o número e a força dos batimentos cardíacos. 
Os idosos praticantes de exercíciosfísicos têmbenefícios na sua vida diária, 
como bem-estar físico, domínio corporal, ampliação da mobilidade articular, 
respiração saudável, etc. Pois todos os componetes do sistema de transporte 
de oxigênio tendem a melhorar com o corpo em constante ativação. O 
exercício físico é um importante fator estressor, já que durante a atividade 
física existe o aumento da demanda energética, aumento da temperatura 
corporal, além de desequilíbrio ácido-base, aumento no débitocardíaco e 
ventilação pulmonar(CARNEVALI,2012, p.50). 
A prática regular de exercícios físicos é uma estratégia preventiva para manter 
e melhorar o estado de saúde física e psíquica, com efeitos diretos para 
retardar a perda funcional do envelhecimento, reduzindo o risco de 
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enfermidades e transtornos frequentes na terceira idade, e obtenção de uma 
boa recuperação da força (REBELATTOet al, 2006). 
O treinamento intermitente é caracterizado pela execução de repetida sessões 
de curtos ou longos períodos, preferencialmente de alta intensidade 
(aproximadamente 100% do VO²máx) intercaladas por pausas ou períodos de 
menor intensidade, visando a recuperação do individuo; esse tipo de 
treinamento é frequentemente utilizado em esportes de alto desempenho como 
atletismo, futebol, basquete,tênis.As adaptações ao treinamento são 
dependentes do tipo, da intensidade e da duração da atividade desenvolvida 
(CARNEVALI, 2012,p. 232,133). 
O HIIT é composto por estímulos executados em alta, máxima ou supramaxima 
intensidade onde o consumo máximo de oxigênio (VO²max) diz respeito a 
aptidão cardiorrespiratória e representapotênciaaeróbiamáxima, na qual a 
velocidade associada ao VO²máx representa intensidade.Esse protocolo tem 
variáveis manipuladas como: intervalo de trabalho ou estímulo, intervalo de 
recuperação ou pausa, distância, tempo, intensidade, duração, número de 
repetição e séries (DEL VECCHIO et alpág. 10-14 cap. 11, 2014) 
O protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade (High Intensity 
Interval Training, HIIT) têm despertado o interesse da comunidade científica. 
Inicialmente foi desenvolvido para indivíduossaudáveis, bem condicionado e 
atletas onde realizavam quatro ou seis repetições separados por intervalos de 
4 minutos de recuperação passiva ou ativa esse método apresenta 
modificações no tempo de exercício em alta intensidade e no tempo de 
recuperação entre as repetições por isso pesquisadores passaram a verificar a 
potencial segurança do HIIT, que devido a suas características metodológicas 
de utilização de curtos períodos de alta intensidade intercalados com períodos 
de recuperação em baixa intensidade poderia evitar o desenvolvimento de 
eventos súbitos cardiovasculares.É possível constatar que aplicado de forma 
monitorada é seguro e não induz arritmias, nem significativas lesões no 
músculo cardíaco, fazendo 2x 8 min 100%PPO (30 seg 100%PPO com 
intervalos de 30 seg passivos) separados por intervalos de 4 min passivos, 10x 
1min 80% da carga de pico, com intervalos de 1min a 10% da carga de pico, 
4x4 min 85-95%FCPico com intervalos de 3 min 50-70%FCPico, 4x4 min 85-
95%FCPico com intervalos de 3 min 50-70%FCPico, (DALPIAZet al,2016). 
 
DISCUSSÃO 
Foi elaborado um quadro comparativo (Quadro 1) com os principais estudos 
que utilizaram como amostra idosos praticando o HIIT, a fim de facilitar o 
entendimento e a análise dos resultados obtidos em cada estudo. 
 

AUTORES/ANO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADOS 

DEL 

VECCHIO,GALLIANOE 

COSWIG (2013) 

Avaliar os 

efeitos do 

treinamento de 

caminhadas 

intervaladas 

3 grupos 

conforme o 

VO2max inicial, 

cinco séries de 3 

min de 

Após quatro 

meses, o 

treinamento de 

caminhada 

intermitente 
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em idosos 

japoneses. 

caminhada lenta 

(40% VO2pico) 

seguidos por 3 

min de 

caminhada 

rápida (entre 70-

80% VO2pico) 

em ≥4 dias/ sem. 

aumentou o 

VO2pico e reduziu 

a incidência de 

doenças 

relacionadas ao 

estilo de vida. O 

protocolo de 30 

min (6x de 4min 

no limiar 

ventilarório1 

alternados com 

1min no limiar 

ventilatório2) 

aumentou o 

VO2pico em 15% 

em homens e 

mulheres maiores 

de 60 anos 

IZADI et al,(2018) 

 

 

 

Avaliaram o 

efeito do 

treinamento 

intervalado de 

alta 

intensidade 

sobre os níveis 

plasmáticos de 

pressão 

arterial, apelina 

e NOx em 

idosos 

hipertensos 

tratados. 

Amostra 17 

homens e 13 

mulheres com 

idade entre 61 a 

67 anos, 

divididos 

aleatoriamente 

em 6 semanas 

de treinamento 

intervalado de 

alta intensidade 

controlada, 

conduzido por 

três sessões de 

35 min por 

No final do 

estudo, os níveis 

plasmáticos de 

apelina e NOx 

aumentaram 

significativamente 

no grupo de 

treinamento 

intervalado de alta 

intensidade (HIIT) 

e os níveis 

plasmáticos  

diminuíram 

significativamente 

no grupo de 
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semana. treinamento após 

a intervenção. 

HWANG et al, (2016) Examinaram a 

viabilidade e a 

segurança do 

HIIT sem peso 

em todos os 

membros em 

idosos e 

testaram a 

hipótese de 

que o HIIT de 

todos os 

membros será 

mais eficaz 

para melhorar 

a aptidão 

aeróbica, a 

função 

cardíaca e os 

fatores de risco 

metabólicos. 

O teste foi feito 

com 51 idosos 

saudáveis 

sedentários com 

idade entre 65  

e 66  anos, onde 

foram 

randomizados 

para HIIT 

(n  =  17), MICT 

(n  =  18) ou 

controle sem 

exercício 

(CONT; 

n  =  16). HIIT 

(4 × 4 min 90% 

da frequência 

cardíaca de pico; 

FCpico) por 

8 semanas sob 

supervisão. 

Ocondicionamento 

aeróbico 

(consumo de 

oxigênio de pico; 

VO 2pico ) e fração 

de ejeção 

(ecocardiograma) 

melhorou em 11% 

no HIIT. 

Campos,(2017) 

 

investigar as 

respostas 

hemodinâmicas 

agudas da 

pressão arterial 

sistólica, 

pressão arterial 

diastólica e 

frequência 

cardíaca, 

Foram avaliadas  

30 idosas 

hipertensas sob 

terapia 

medicamentosa.  

Todas  

submetidas ao 

protocolo de 

exercício 

intervalado (AI) 

Os dados 

obtidosconcluem 

que a prática de 

exercício físico 

intervalado e 

resistido 

promovem maior 

hipotensão 

pósexercício 

(HPE) ao longo 
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imediatamente 

e nas 24 horas 

após o 

exercício, em 

idosas 

hipertensas, 

submetidas a 3 

tipos de 

exercícios 

físicos e um 

momento 

controle. 

intensidade 

alternada entre 

70%, 80%  e 

60%  FCM, com 

duração de 40 

minutos de 

exercício e 2 

minutos para o 

período de 

recuperação. 

das 24 horas 

subsequentes. 

QUADRO 1: análise comparativa de artigos relacionados ao HIIT e idosos. 

 
Segundo os autores Vecchio, Galliano e Coswig (2013), as adaptações se 
relacionaram ao decréscimo da quebra de glicogênio e ao aumento da 
solicitação da via oxidativa decorrente do treinamento, o que gerou melhora no 
transporte e na captação de oxigênio. 
Izadiet al,(2018) afirmam que houve uma correlação positiva entre a mudança 
da apelina plasmática e a alteração do NOx plasmático, houve também uma 
correlação negativa entre a mudança no plasma, a mudança da apelina no 
plasma e a variação do Nox. Indicado assim que, pelo aumento dos níveis 
plasmáticos de apelina e NOx, o HIIT pode ser eficaz na redução da pressão 
arterial. 
  Hwanget al, (2016) dizem que maiores melhorias na fração de ejeção foram 
associadas com maiores melhorias no VO 2pico e a resistência à insulina 
(avaliação do modelo homeostático) diminuiu apenas no HIIT em 26%, a 
função diastólica, composição corporal, glicose e lipídios não foram 
afetados. Concluindo que o HIIT de todos os membros é viável e seguro em 
idosos, melhorando a aptidão aeróbica, a fração de ejeção e a resistência à 
insulina. 
         Campos (2017), relata que as observações nas 24 horas subsequentes 
foram obtidas por meio da MAPA, com maior redução da pressão arterial 
sistólica no exercício intervalado nas 24 horas. 
 Os estudos relatados demonstraram que o treinamento intervalo de alta 
intensidade é um importante fator que retarda os processos fisiológicos que o 
ser humano apresenta ao logo da fase senescência, sendo aplicada de forma 
controlada e monitorada, atraves da escala de Borg para classificação da 
percepção subjetiva de esforço, e frequencímetro para tempo de estímulo e 
recuperação, se tornando assim um protocolo aplicável de forma segura e  
eficiente para esse público. 
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CONCLUSÃO 
 
Através dos estudos revisados concluiu-se que o HIIT pode ser aplicado para o 
público idoso, respeitando a idividualidade biológica e restrições funcionais, de 
forma que seja monitorado a realização dos exercicios proposto, controlando 
as variáveis como esforço máximo e supra-máximo, intervalo passivo e ou ativo 
e tempo de duração da sessão de treinamento.   
Sugere-se mais estudos relacionando o HIIT com o público idoso, para o 
melhor entendimento e estabelecimento de protocolos e a otimização dos 
resultados esperados. 
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RESUMO 
 

No esporte de alto nível de rendimento, vários fatores de ordem técnica, tática, 
física e psicológica pode influenciarno rendimento dos atletas.Essa 
modernização nos treinos ocorreu nas artes márcias (karate), onde as 
competições e os treinos hoje podem ser observados com segurança para os 
praticantes.Para que o atleta não sofra através de uma séria lesão durante o 
treino ou em competição, cabe aos profissionais que atuam diariamente com 
esse atleta estar atento aos cuidados necessários,pois socorrer não se resume 
basicamente em realizar os procedimentos de primeiros socorros, mas avaliar 
o local e ter a certeza que não há, mas nenhum risco a vida da vítima 
(DRAGANOV, 2007). Os primeiros socorros estão ligados aos nossos 
sistemas, ou seja, são intercorrências que por algum motivo fazem o nosso 
organismo funcionar de modo inadequado seja por fatores externos ou 
internos. É óbvio que nenhum treinamento de primeiros socorros irá substituir o 
atendimento de um médico ou enfermeiro, no entanto, pode contribuir para que 
o serviço alcance resultados satisfatórios. O objetivo deste estudo foi 
proporcionar aos professores de academia de karate, sobre a importância de 
conhecer a principais lesões/acidentes, e como atuar diante delas. A amostra 
foi composta por 18 professores/presidentes de academias filiadas a 
Federação Roraimense de karate (F.R.K), no Curso Preparatório para exame 
de graduação à faixa preta, realizado na sede da Associação Hienkan, Boa 
Vista RR.O instrumento para avaliar foi através da observação direta, onde ao 
terminar a palestra (parte teórica), os participantes tiveram momentos de 
prática e discussão do assunto entre os próprios companheiros.Discussão: 
Pelo presente estudo foi possível avaliar a postura de cada 
professor/presidente sobre a importância que o treinamento de primeiros 
socorros representa na vida do seu aluno, seja em momentos de treino ou em 
competição. Desta forma, este trabalho objetivou-se a realizar um breve 
momento teórico sobre como avaliar e socorrer um determinado atleta ferido e 
enfatizar sobre a importância de novos conhecimentos buscando dentro da 
área da saúde um complemento para sua atuação profissional, pois é de suma 
importância que a sociedade se conscientize do valor dessa capacitação, tendo 
em vista que em qualquer lugar que estiver alguém poderá precisar de 
ajuda.Por fim, ao reconhecer a grandeza que este assunto reflete sobre a 
sociedade em geral, o mesmo não deve esgotar-se neste trabalho, ficando 
como sugestão para estudos acadêmicos a aplicação de um projeto, ou que 
cada profissional tenha em mente em valorizar esse assunto e busca-lo 
sempre. 
 
Palavras chaves:PROFESSORES/TREINADORES, KARATE, PRIMEIROS 
SOCORROS. 
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RESUMO 
 
O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) caracteriza-se, pela 
alternância de estímulos de esforço e períodos de recuperação, sem razão fixa 
entre o tempo de esforço e recuperação (ACMS, 2014). Partindo desse 
pressuposto, o HIIT vem se destacando em meio científico e prático, em 
contextos gerais, por proporcionar inúmeros benefícios ao 
praticante,despendendo de um curto período de tempopara prática (ACMS, 
2014; ASTORINO et al., 2013). Logo, favorece a adesão a um estilo de vida 
mais ativo,vistoque,o sedentarismo induza uma série de 
comorbidades(KATZMARZYK & JANSSEN, 2004).Sendo assim, o sobrepeso e 
obesidade cresce de maneira incontrolável, necessitando de forma imediata de 
estratégias eficientes paraprevenção e enfrentamentodessa patologia (WHO, 
2017).A partir desse contexto, o objetivo do presente estudo consiste em 
apresentar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) 
como sendo uma estratégia de exercícios eficiente no controle ponderal.  Para 
a realização deste trabalho emtermos metodológicos, optou-se pelo uso 
dapesquisa bibliográfica baseada na leitura e apreensão das ideias 
relacionadas a temática abordada em artigos de periódicos(PubMed e Scielo). 
Os resultados puderam demostrar que o HIIT é uma modalidade de 
treinamento que além de induzir decréscimos na gordura corporal total, 
abdominal e visceral (WEWEGE et al., 2017; MAILLARD et al. 2018), 
proporciona melhorias na aptidão física (VO2máx) (STEPHEN, 2010;ALVES et 
al., 2017),aumento da taxa metabólica basal (maior gasto energético 
total)(JAKICIC, 2001), melhorias no perfil lipídico(IRVING et al., 2008; TJONNA 
et al.,2008; HOOD et al., 2011;KHAMMASSI et al. 2018)e, em alguns casos, 
aumento da massa muscular (ESTES et al., 2017). Diante do exposto, é 
possível concluir que o treinamento intervalado de alta intensidade produz 
alterações positivas para quem deseja reduzir a quantidade de gordura 
corporal em longo prazo. Além disso, o uso deste tipo de treinamento é mais 
próximo da realidade cotidiana da maioria das pessoas, devido a grande queixa 
de falta de tempo.  
 

 

Palavras-chave: HIIT; Composição corporal; Emagrecimento. 
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RESUMO 
 

O interesse pelo tema se deu devido a necessidade de entender os alarmantes 
crescimentos de docentes com quadros depressivos e, consequentemente, as 
possibilidades do retorno à vida profissional.A Depressão-CID F 32é um 
transtorno mental, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de 
prazer, oscilações entre sentimento de culpa e baixa autoestima, além de 
distúrbios do sono ou do apetite, segundo a OMS(2017).Objetivo deste trabalho 
foi identificar os fatores propulsores a esta patologia que vem crescendo na 
docência, ademais trazerà tona a seguinte pergunta: o docente é uma máquina 
que visa resultados ou um corpo que precisa de manutenção diária? Diante 
deste contexto, foi analisado, observado e estudado a rotina de uma docente 
antes e durante a depressão, como também, a volta para o ambiente de 
trabalho.O estudo vem de um propósito descritivo e explicativo, com a 
abordagem qualitativa, tendo o contexto diário de uma docente na vida pessoal 
e profissional de uma escola Pública no Município de Santana-AP. As 
informações foram analisadas através de pesquisa documental e a partir de um 
trabalho de observação,pois dessa forma foi possível compreender os aspectos 
determinantes para essa realidade.O método utilizado para obtenção de 
resultados se deu através de observações,anotações e perguntas abertas e 
fechadas, para assim analisar a situação-problema. A docente relatou que o 
excesso de responsabilidade, o juízo de valor pessoal, os problemas afetivo-
social dos alunos, problemas pessoais(docente),  carga de trabalho exaustiva, 
falta de perspectiva, condições econômicas impostas pela profissão, foram 
algumas das causas que a levaram a fase depressiva(a depressão não é 
doença crônica, mas é quase como se fosse, por causa dos altos e baixos) 
como cita Nóvoa (2014).E de acordo com os problemas citados,Lipp (2002) 
denomina estresse ocupacional aquele oriundo do ambiente de trabalho. Que 
por pouco não a levaram para um caminho praticamente sem fim, pois com 
ajuda profissional e familiar, foi visível a obtenção positivas de resultados, com 
isso, confirma-se o que cita a Constituição da Organização Mundial da Saúde 
OMS/WHO (1946): "A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 
e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 
enfermidade‖.Sendo assim, não há maneiras fidedignas para a fuga da 
depressão, mas foi perceptível que o acesso aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais capazes de proporcionar tratamento e apoio social-familiar é 
fundamental. 
 
Palavras Chave: Depressão, Docência, tratamento. 
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RESUMO 
 
O desenvolvimento de novos hábitos, com ênfase maior na prática de 
atividades físicas é um passo fundamental para melhorias generalizadas da 
saúde e, consequentemente, da qualidade de vida. Nesse sentido, o 
treinamento de força a cada dia vem ganhando mais espaço, isso, por 
proporcionar melhorias fisiológicas e morfológicas já comprovadas pela 
literatura que podem ser refletidas na saúde e na qualidade de vida em 
diferentes faixas etárias, como exemplo: na adolescência (SIMÃO, 2004). 
Partindo desse pressuposto, o objetivo do presente estudo busca evidenciar os 
principais benefícios do treinamento de força na adolescência e, se existentes, 
as possíveis contraindicações referente à idade. Já que, por inúmeras décadas 
esse tipo de modalidade foi desencorajado por profissionais da área da saúde 
quando se tratava de adolescentes. Para a realização deste trabalho em 
termos de metodologia e procedimentos metodológicos, optou-se pelo uso da 
pesquisa bibliográfica baseada na leitura e apreensão das ideias relacionadas 
com as temáticas abordadas, disponibilizadas em livros, artigos de periódicos 
(PubMed, Scielo e Google acadêmico), entre outros, disponibilizados na forma 
impressa ou na internet. Diante do exposto, o treinamento com pesos 
proporciona inúmeros benefícios ao jovem praticante, que vai desde 
adaptações neuromusculares como o aumento da força e diminuição do risco 
de lesões (SIMÃO, 2006) a adaptações metabólicas como aumento do 
metabolismo basal e, consequentemente, diminuição da gordura corporal, além 
de proporcionar ao adolescente uma melhor aceitação da imagem corporal e 
assim diminuir possíveis complicações relacionadas à socialização do 
adolescente em contextos gerais (Campos, 2011). Outro ponto bastante 
discutido é referente a prejuízos no crescimento do adolescente, no qual, se 
refere a uma informação equivocada (PACHECO, 2003; SIMÃO, 2004; 
PIERCE et al., 2008). Diante do exposto, podemos concluir que o treinamento 
de musculação realizado de forma orientada por profissionais qualificados, se 
mostra uma excelente modalidade de treinamento para jovens, devendo ser 
altamente recomendada.  
 
Palavras-chave: Adolescentes; Musculação; Saúde. 
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