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ALINHAMENTO DO PÉ EM ATLETAS PROFISSIONAIS DA NATIONAL FOOTBALL LEAGUE (NFL): ANÁLISE COM TOMOGRAFIA COM
APOIO DO PESO (WEIGHT-BEARING CT)
Autores: de Almeida AM, Bernasconi A, de Cesar Netto C, Roberts L, Lintz F, Godoy-Santos AL.
Instituições: Department of Orthopaedics, Foot and Ankle Surgery, Hospital for Special Surgery - New York - NY - Estados Unidos, Department of Orthopaedics, Foot and Ankle
Surgery, University of Sao Paulo (USP), São Paulo, SP - Brasil, Foot and Ankle Surgery Center, Clinique de l’Union, Saint-Jean - França, Foot and Ankle Unit, Royal National Orthopaedic
Hospital, Stanmore - Grã-Bretanha (Reino Unido).

Introdução e Objetivo: Movimentos esportivos comuns, juntamente com o risco de contato, estão associados a um aumento acentuado do risco de lesões, envolvendo mais comumente o tornozelo e o joelho. As lesões do pé e tornozelo foram responsáveis por 27% do total de lesões musculoesqueléticas em atletas profissionais,
e 85% dos atletas profissionais experimentaram pelo menos uma entorse de tornozelo durante o curso de sua carreira. À luz desses números, estão sendo investigandos
fatores de risco e prognóstico para estas lesões em atletas de elite. A avaliação do alinhamento dos pés tem se baseado em radiografias convencionais. A tomografia
computadorizada com apoio de peso (weight-bearing, WBCBCT) obtém imagens comparáveis em qualidade a uma TC tradicional, mas o faz com o pé em uma condição de apoio. Muitos autores tem demonstrado a eficácia e confiabilidade da WBCBCT em diferentes medidas de alinhamento dos pés. Nosso objetivo foi descrever o
alinhamento dos pés em jogadores da National Football League (NFL) com diferentes patologias sintomáticas do pé e tornozelo usando WBCBCT, comparando-os com
pés normalmente alinhados como grupo controle.
Casuística e Método: Quarenta e dois pés (36 jogadores ativos da NFL) foram avaliados usando o WBCBCT e comparados a 20 controles assintomáticos da população
normal. Medidas incluídas: Foot and Ankle Offset (FAO); Offset do Calcaneo (CO); Ângulo de Alinhamento do Retropé (HAA); ângulo entre facetas inferior e superior do
tálus (Inftal-Suptal); ângulo entre a faceta inferior do tálus e o horizontal/chão (Inftal-Hor); Ângulo do arco do antepé (FAA); distância do navicular ao chão; distância do
cuneiforme medial ao chão.
Resultados: Os atletas da NFL mostraram um retropé alinhado em neutro quando comparado aos controles (valor médio da FAO em 1% vs 0,5%, CO em 2,3 mm vs 0,8
mm e HAA em 2,9 ° vs 0,8 ° nos dois grupos, todos p> 0,05) e uma morfologia normal da articulação subtalar. Por outro lado, nos atletas encontramos uma diminuição do
arco longitudinal medial (FAA a 15 ° vs 18,3 °, p 0,03) com distância média menor do navicular (38,2 mm vs 42,2 mm, p 0,03) e cuneiforme medial (27 mm vs 31,3 mm, p
0,01) até o chão quando comparado aos controles. Em nossa série, os jogadores da NFL apresentaram um arco longitudinal medial mais baixo do que os controles, mas
um retropé com alinhamento neutro.
Discussão: Nos jogadores de elite do sexo masculino, programas de treinamento estruturado já foram validados para a prevenção de lesões esportivas. Quando confirmados por meio de futuros estudos prospectivos e controlados, os achados do atual estudo sobre a morfologia dos pés podem representar um ponto de partida para
orientar ações preventivas, para reduzir a taxa de lesões nos pés e tornozelos no futebol americano profissional. Mais estudos são necessários para identificar grupos de
atletas com risco aumentado, bem como a relação entre diferentes morfotipos de pé e lesões específicas.
Conclusão: Jogadores profissionais de futebol americano da NFL parecem ter um retropé alinhado em neutro, com o antepé pronado (arco longitudinal medial diminuído) quando comparado aos controles.

02

AVALIAÇÃO DAS LESÕES NA CORRIDA POR TESTE BIOMECÂNICO
Autores: Savioli FP.

Introdução e Objetivo: Apresentar os distúrbios biomecânicos mais comuns nos atletas de corrida, sejam velocistas ou fundistas, por análise 2D e 3D dos equipamentos
mais modernos disponíveis para essa finalidade. Demostrar as possíveis correções que devem ser realizadas.
Casuística e Método: Trata-se um arquivo com mais de 1000 videos sobre distúrbios da macha e da corrida, realizada tanto por atletas amadores como profissionais.
Num dos videos, tivemos a felicidade de atender o medalhistas bronze das olimpíadas de Athenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, evidenciando toda a sua aptidão e excelente
biomecânica para a corrida. Demostraremos as causas de lesões mais comuns na corrida, como por exemplo na condromalácia, na marcha em crossover (encurtamento
do iliopsoas), na marcha em estilingue (fraqueza do glúteo médio), além dos padrões de tipo de pisadas. Discutiremos a biomecânica de cada tipo de pisada, bem como
quais articulações cada tipo de pisada sobrecarrega mais.
Resultados: As alterações biomecânicas dos corredores serão apresentadas por meio de videos com alta definição, demostrando os locais de ocorrência (algumas vezes
patologias que ocorrem no joelho têm sua etiologia no quadril ou no tornozelo) e as propostas de tratamento.
Discussão: Demostraremos novos conceitos como o complexo propulsor, constituído pelos músculos glúteo máximo, quadríceps e tíbial posterior. São os músculos
que durante a corrida agem de forma excêntrica para absorção de impacto e cêntrico para o movimento. Outro novo conceito é o padrão de marcha 30/40 - quando um
corredor não atinge pelo menos 30 graus de flexão do quadril e 40 graus de flexão de joelho na fase de apoio durante a corrida, há maior risco de desenvolver periostite
- esse novo conceito demonstra que o impacto vindo do solo pode ser melhor absorvido pelas articulações se estas estiverem com a flexão adequada; caso contrário,
grande parte da energia será absorvida pelo complexo osso-periósteo.
Conclusão: A análise de corrida por teste biomecânico têm importância fundamental para identificação de lesões relacionadas a essa atividade, como por exemplo
condromalacia, fraquezas musculares como glúteo máximo, médio e core. Porém, para sua correta aplicabilidade, é necessário que alguns conceitos sejam transmitidos.
Infelizmente a formação do médico do esporte, médico ortopedista e fisioterapeuta não aborda de forma satisfatória esses conceitos tão importantes. Em outros países,
existem cursos de nível superior de biomecânica, onde o profissional discute os resultados com o ortopedista, com o médico do esporte e com o fisioterapeuta.
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EXCESSO DE EXERCÍCIO FÍSICO AUMENTA A SUSCETIBILIDADE DE INFECÇÕES EM MACRÓFAGOS
Autores: Guimarães T, Terra R, Dutra P.
Instituições: UERJ - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil, UNESA - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil.

Introdução e Objetivo: A inatividade física é uma das principais causas atribuídas ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. No entanto, cargas
extenuantes de exercício podem prejudicar o desempenho e promover danos à saúde, como alterações no sistema imunológico e síndrome do overtraining. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi investigar o efeito crônico do exercício físico em diferentes combinações de frequência, duração e intensidade, especialmente o
treinamento exaustivo, na modulação da função de macrófagos através de modelo experimental com camundongos Balb/c.
Casuística e Método: Uma amostra com 65 camundongos jovens foi aleatoriamente dividida em cinco grupos: controle sedentário (SED), leve (LEV), moderado (MOD),
intenso (INT) e extenuante (EXT). Com exceção do SED, os demais grupos foram submetidos a 10 semanas de treinamento de natação, variando em intensidade de zero
a 3,5% da massa corporal, duração de 20 a 150 minutos por sessão e frequência de duas a cinco vezes por semana. O grupo polimento (POL) foi constituído no final da
décima semana de treinamento (n=5) a partir do grupo EXT. O descanso ativo neste grupo teve a duração de duas semanas, onde a frequência, duração e intensidade
das sessões foram reduzidas. O teste de capacidade física foi realizado antes, no meio e ao final do período de 10 semanas de treinamento, assim como ao final do período de polimento para o grupo POL. Após a eutanásia, macrófagos foram obtidos por lavagem peritoneal e mantidos em meio RPMI na presença de promastigotas de
Leishmania major. Os níveis das citocinas TNF, IFN-y, MCP-1, IL-10 e IL-6 nos sobrenadantes dos macrófagos foram mensurados pelo método de CBA (BD Biosciences®).
Resultados: O teste de capacidade física após cinco semanas de treinamento revelou uma diferença estatística significativa no tempo até a exaustão, indicando o melhor
desempenho para o grupo EXT (p<0,01). No entanto, ao final de 10 semanas os grupos MOD e INT apresentaram o melhor desempenho, com diferença estatística para
o grupo EXT (p<0,05). O grupo POL, apesar de duas semanas de redução das cargas de treinamento, piorou o desempenho em relação ao grupo EXT (p <0,01). O grupo
POL apresentou o maior índice de infecção (184±28,96), com diferença estatística em relação ao MOD (19±8,53) (p < 0,001) e LEV (40,4 ± 16,01) (p<0,01). O segundo maior
índice de infecção foi encontrado no grupo EXT (145,9±59,56), com diferença estatística em relação ao MOD (p<0,001) e LEV (p<0,01). O grupo SED apresentou o terceiro
maior índice de infecção (132,2±54,16). O padrão nas concentrações de citocinas obtidas in vitro sugere uma resposta Th1 mais aparente no grupo MOD. Os grupos SED
e EXT aparentaram uma resposta com predominância de Th2, além do grupo INT.
Discussão: Compreender como parâmetros relacionados ao exercício podem modular o funcionamento do importante sistema de reconhecimento e reparo, o sistema
imunológico, em muito pode contribuir para o entendimento da homeostase e condições perturbadoras deste estado, primordiais para uma vida saudável e com qualidade. O exercício físico tem sido associado a inúmeros benefícios biológicos e funcionais. Existem protocolos de exercícios intensos potencialmente benéficos, como por
exemplo, o treinamento intervalado de alta intensidade. Entretanto, seus efeitos desejáveis parecem depender de uma posologia adequada. Este estudo evidenciou que
o treinamento severo apresenta efeitos similares na função de macrófagos em relação à inatividade física.
Conclusão: Embora o grupo EXT tenha apresentado os melhores parâmetros de capacidade física no meio do período de treinamento, seu desempenho foi prejudicado
após 10 semanas e a imunidade celular in vitro foi comprometida. Foi confirmada a hipótese de que o excesso de estresse provocado pelo exercício, ou sua ausência,
aumenta a suscetibilidade de infecções em macrófagos, além de que a distribuição coerente das cargas de treinamento promove o desempenho e o equilíbrio imunológico.

04
FREQUÊNCIA ALÉLICA E GENOTÍPICA DE ACNT3 R577X ASSOCIADA A POSIÇÕES TÁTICAS EM JOGADORES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL
Autores: de Almeida KY, Cetolin T, Marrero AR, Aguiar Júnior AS.
Instituições: Paraná Clube - Curitiba - Paraná - Brasil, Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil.

Introdução e Objetivo: Diferentes necessidades fisiológicas e cinesiológicas de atletas de futebol dependem muito de suas posições táticas. ACTN3 R577X é um
polimorfismo fortemente relacionado com performance esportiva e estudos demonstram a grande frequência do alelo R em jogadores que necessitam de explosão e
potência muscular, enquanto o alelo X se mostra mais expressivo em atletas de resistência muscular. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as frequências genotípica
e alélica do polimorfismo ACTN3 R577X em jogadores profissionais de futebol e associá-las às diferentes posições táticas dos atletas.
Casuística e Método: Foram amostrados 20 jogadores profissionais homens, com idade entre 18 e 40 anos e com no mínimo 2 anos ininterruptos de prática esportiva.
A extração de DNA foi realizada por Salting out e genotipagem por Reação em Cadeia da Polimerase e Polimorfismo de Comprimento de Fragmento de Restrição com
enzima de restrição.
Resultados: A frequência alélica de R foi de 72.5% e de X foi 27.5%. Entre os três possíveis genótipos tivemos uma frequência de 50% de RR e 45% de RX, enquanto XX
apresentou 5% de frequência, sendo este último representado por um único indivíduo. Todos os atacantes apresentaram genótipo RR (n=3), em atletas de meio campo
houve a incidência de um atleta RR e o restante apresentava o genótipo RX (n=5), todos os laterais tiveram o genótipo RR (n=2), enquanto em zagueiros houve a única
incidência de XX, além de um RX. Por fim, goleiros apresentaram os genótipos RX (n=2) e RR (n=1).
Discussão: A alta frequência do alelo R em relação ao X demonstra a importância da velocidade e explosão muscular no futebol. Ao mesmo tempo em que a grande
quantidade do genótipo RX em detrimento de RR evidencia seu caráter heterogêneo, onde a capacidade de resistência também é importante. Além disso, jogadores
muito rápidos possuem risco maior de lesão muscular e podem ser perdidos em razão de lesões crônicas, o que pode fazer com que RX sejam favorecidos e, por conta
disso, vemos um aumento significativo do alelo X. O baixo número observado do genótipo XX em jogadores de futebol já era esperado, mas foi tão significativo que se
aproximou da frequência do genótipo encontrada para corredores maratonistas africanos. Em relação às posições táticas, vemos atletas que necessitam de força e explosão
muscular, como os atacantes, com 100% de frequência de RR, enquanto que posições que requerem resistência muscular, como atletas de meio campo, se apresentam
com grande maioria de RX, demonstrando que apesar de terem alelo de resistência, o de velocidade não desaparece já que são os momentos de maior velocidade que
frequentemente decidem o resultado de um jogo. Sendo assim, um atleta heterozigoto parece ser o ideal para esse tipo de função nesse esporte. No entanto, a posição
de zagueiro apresentou maioria do alelo X, sendo a única posição onde obtivemos um atleta homozigoto para este alelo, algo interessante já que os zagueiros em muitos
momentos do jogo necessitam mais de força e potência muscular. Por fim, nos goleiros temos também grande incidência do alelo R, algo que é fundamentado já que
ele precisará de explosão muscular pra realizar a maioria de suas funções.
Conclusão: Apesar de termos posições que classicamente necessitam de explosão muscular com o resultado genotípico esperado, há outras que necessitam de resistência muscular com maioria de heterozigotos, demonstrando a importância da potência muscular em esportes heterogêneos como o futebol, além da própria influência
dos índices de lesão que podem acarretar na perda de atletas mais rápidos. Entender os aspectos e particularidades genéticas dentro de um time de futebol auxilia no
âmbito de traçar uma tática esportiva. Índices de lesões, de recuperação, velocidade e o próprio desempenho em campo podem ser explicados por meio de influências
inatas do corpo, como características musculares advindas, também, de aptidões genéticas. Como é o caso do ACTN3.

4

Suplemento – Rev Bras Med Esporte – Vol. 25, No 5 – Set/Out, 2019

ANAIS DO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - 2019
05

INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO INTERMITENTE SOBRE COMPOSIÇÃO CORPORAL E CAPACIDADE FUNCIONAL EM RATOS SUBMETIDOS
A EXERCÍCIO FÍSICO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
Autores: Mendonça MLM, Carvalho MR, Oliveira RJ, Okoshi MP, Oliveira-Junior SA, Martinez, PF.
Instituições: Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Medicina - Botucatu - Sao Paulo - Brasil, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - Campo Grande - Mato Grosso do
Sul – Brasil.

Introdução e Objetivo: A alimentação intermitente (AI) e o Exercício Físico Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) têm sido difundidos como estratégias de emagrecimento, pois são capazes de promover redução da gordura corporal. Embora haja substancial evidência sobre seu potencial benéfico para a saúde, AI tem sido associada
à atrofia muscular. Nesse contexto, programas de exercícios prescritos a fim de reduzir gordura corporal e aumentar a capacidade funcional resultam também na preservação de massa magra. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência da alimentação intermitente sobre composição corporal e capacidade funcional em ratos
submetidos a exercício físico intervalado de alta intensidade.
Casuística e Método: Ratos Wistar machos (n=60) divididos em quatro grupos. Os grupos Controle (C) e Exercício (EX) foram alimentados diariamente ad libitum com
ração comercial para roedores. Já os grupos Alimentação Intermitente (AI) e Exercício + Alimentação Intermitente (EAI) receberam a mesma ração, administrada em ciclos
de 24 horas de alimentação à vontade alternada com jejum total. Os animais EX e EAI foram submetidos protocolo de HIIT em esteira rolante (5x/semana), com duração
de 49 min cada (3 min a 60% velocidade máxima e 4 min a 85% velocidade máxima). Após protocolo de 12 semanas, foram avaliadas composição corporal (massa corporal final, índice de Lee, taxa de adiposidade, músculo sóleo/comprimento tíbia, músculo gastrocnêmio/ comprimento tíbia) e capacidade funcional em teste de esforço
máximo (velocidade máxima alcançada e distância percorrida). Estatística: Two-Way ANOVA e teste de Tukey, com nível de significância de 5%.
Resultados: O índice de Lee e a massa corporal foram menores nos grupos AI e EAI quando comparados aos seus controles; adicionalmente, o grupo EX apresentou
menor massa corporal que o grupo C. A taxa de adiposidade (C: 3,5±0,7; AI: 3,0±0,9; EX: 2,5±0,5; EAI: 1,6±0,4) foi menor no grupo EX do que no grupo C e menor no
grupo EAI quando comparado aos grupos AI e EX. A massa do músculo sóleo normalizada pelo comprimento da tíbia (sóleo/tíbia) foi semelhante entre os grupos. Já a
massa do músculo gastrocnêmio/tíbia foi menor nos grupos AI e EAI quando comparados a C e EX, respectivamente. Concernente à capacidade funcional, a velocidade
máxima (C: 19,2±3,5; AI: 20,6±3,3; EX: 44,2±5,0; EAI: 44,8±4,0) e a distância percorrida (C: 243±85; AI: 280±80; EX: 1131±237; EAI: 1132±192 m) foram maiores no grupo EX
em comparação ao C e maiores no grupo EAI que em AI.
Discussão: Os animais submetidos à associação do HIIT a AI apresentaram menor massa corporal e menor índice de adiposidade. Há evidências que o exercício de alta
intensidade aumenta o gasto energético e o consumo máximo de oxigênio, além de aprimorar o processo de mobilização e utilização de gordura, contribuindo para
redução da massa corporal. A alimentação intermitente, como fator independente, promoveu redução da massa do músculo gastrocnêmio, caracterizando possível atrofia
muscular relacionada ao déficit de substrato energético. Sabe-se que as fibras de contração rápida são mais suscetíveis à atrofia que as de contração lenta, o que pôde ser
verificado no presente trabalho, uma vez que não houve alteração da massa do músculo sóleo. Nesse sentido, o HIIT foi efetivo em aumentar a capacidade funcional dos
animais exercitados, apesar de insuficiente para atenuar a redução da massa muscular ocasionada pela AI. Esse aumento da capacidade funcional pode estar relacionado
à característica de endurance da prescrição utilizada neste trabalho.
Conclusão: O HIIT, como fator independente, promove melhora da capacidade funcional em ratos. A associação entre HIIT e AI mostrou-se mais eficiente para perda de
massa corporal e melhora da capacidade funcional. Apoio Financeiro: CAPES (Fonte de Financiamento: 001).

06
INFLUÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE E A ALIMENTAÇÃO INTERMITENTE SOBRE
O COMPORTAMENTO NUTRICIONAL E PERFIL BIOQUÍMICO SÉRICO DE RATOS
Autores: Santos DSD, Mendonça MLM, Romanenghi RB, Filiú WFO, Oliveira-Júnior SA, Martinez PF.
Instituições: Faculdade de Medicina de Botucatu -UNESP - Botucatu - São Paulo - Brasil, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo Grande - Mato Grosso do Sul – Brasil.

Introdução e Objetivo: Os maus hábitos alimentares e o sedentarismo são características marcantes da sociedade moderna e configuram um desafio para saúde pública.
Nesse contexto, o exercício intervalado de alta intensidade (HIIT) e a alimentação intermitente (AI) caracterizam estratégias para prevenção e promoção da saúde, uma vez
que induzem adaptações no consumo alimentar e no metabolismo energético. No entanto, o papel da associação entre estas duas intervenções sobre comportamento
nutricional e perfil bioquímico sérico ainda é pouco esclarecido. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência da associação entre a AI e HIIT sobre o comportamento
nutricional e perfil bioquímico sérico em ratos.
Casuística e Método: Ratos Wistar machos (n=60) foram divididos em quatro grupos. Os grupos Controle (C) e Exercício (Ex) receberam dieta padrão para roedores
ad libitum, enquanto os grupos Alimentação Intermitente (AI) e Exercício + Alimentação Intermitente (EAI) receberam a mesma ração à vontade em dias alternados com
jejum total. Os ratos dos grupos Ex e EAI foram submetidos a protocolo de HIIT em esteira rolante por 12 semanas (5 vezes/semana), constituído por sessões de 3 min
a 60% da velocidade máxima e 4 min a 85% da velocidade máxima, com duração total de 49 min cada sessão. Durante o protocolo, foram coletados semanalmente a
massa corporal dos ratos e consumo alimentar diário. Após a eutanásia, foram avaliados níveis séricos de glicose, colesterol total e frações, triglicerídeos, proteína total e
albumina por método enzimático. Análise estatística: ANOVA de duas vias e Tukey.
Resultados: Em relação ao comportamento nutricional, a ingestão alimentar total (C:2147±60; AI:1586±48; Ex:2079±68; EAI:1615±84), a ingestão calórica total e a eficiência
alimentar total foram menores nos grupos AI e Ex que no grupo C e menores em EAI que no grupo Ex. Adicionalmente, a eficiência alimentar foi menor no grupo EAI que
em AI. Concernente ao perfil bioquímico, não houve diferença significativa para as concentrações séricas de glicose, colesterol total e frações, albumina e proteína total.
Entretanto, os níveis de triglicerídeos (C:83±20,3; AI:77±8,6; Ex:68±11,5; EAI:78±11,3) foram menores no grupo EX que nos grupos C e EAI.
Discussão: Observou-se que ratos submetidos à combinação de HIIT e AI apresentaram menor ingestão alimentar total, ingestão calórica total e eficiência alimentar
que os animais submetidos somente ao exercício. Além disso, essa associação (EAI) resultou em melhora da eficiência alimentar comparada à AI isolada. Há evidências
de que AI pode reduzir a ingestão calórica por aumentar os níveis de neurotransmissores que promovem saciedade. O exercício de alta intensidade, por sua vez, é capaz
de aprimorar a mobilização e utilização de gordura. Assim, a combinação dessas intervenções potencializou seus efeitos benéficos sobre o comportamento nutricional.
Em relação ao perfil bioquímico, o exercício foi eficaz para redução dos triglicerídeos, o que pode estar associado a menor ingestão alimentar apresentada pelo grupo Ex.
Entretanto, a associação com a AI resultou em aumento dessa variável. Nesse sentido, o HIIT pode promover maior mobilização de gordura e diminuir sua disponibilidade
sérica. Em contrapartida, sabe-se que a AI diminui a utilização de substrato energético e aprimora a eficiência alimentar. Logo, é possível sugerir que a associação da AI
ao HIIT reduz a utilização desse lipídeo e consequente aumento da sua disponibilidade no sangue.
Conclusão: Quando combinados, HIIT e AI promovem melhora do perfil nutricional. Isoladamente, o HIIT também é eficaz na diminuição dos níveis de triglicerídeos,
efeito que não se mantém quando HIIT foi associado à AI. Apoio Financeiro: CAPES (Fonte de Financiamento: 001).
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MEJORA DEL VO2MAX Y FITNESS CARDIORRESPIRARTORIO EN PACIENTES OBESOS SOMETIDOS A COLOCACIÓN DE BALÓN
INTRAGÁSTRICO A TRAVÉS DE PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO BASADO EN GUÍAS DE LA ACSM
Autores: Cabrera DA, Benavides C, Jerez J, Cazar N, Hernandez T, Guaitara D.
Instituições: CLINICA SOM – Equador.

Introdução e Objetivo: El bajo fitness cardiorrespiratorio está asociado fuertemente con enfermedad cardiovascular y altas tasas de mortalidad. A pesar de que el
aumento de la actividad física puede mejorar el fitness cardiorrespiratorio, su relación no se ha estudiado en pacientes sometidos a colocación de balón intragástrico Spatz3
para manejo de sobrepeso y obesidad en los que además de la colocación se haya trabajado posteriormente un cambio de hábito en mejora de la actividad física basada
en guías de prescripción. OBJETIVO: Evaluar la eficacia del entrenamiento cardiovascular aeróbico y un entrenamiento de resistencia basado en guías de prescripción del
Colegio Americano de Medicina Deportiva en pacientes obesos manejados con balón intragástrico Spatz3 para observar disminución total de grasa corporal y evolución
de fitness cardiorrespiratorio en un periodo de 6 meses.
Casuística e Método: Estudio cuantitativo, descriptivo de cohorte transversal. Muestra de 34 pacientes (62% mujeres y 38% hombres) con sobrepeso y obesidad
diagnosticada previa a la colocación de balón intragástrico Sptaz3, con una media de edad de 37.6 años, estatura media de 1.64 cm. Para la determinación de Vo2Max se
utilizó un test progresivo maximal con equipo FitmatePro – Cosmed; el porcentaje de grasa corporal, masa muscular y grasa, se determinó mediante el uso de InBody 770.
Resultados: El 61.8% de la muestra fue femenina y 38.2% masculino. La media previa a colocación de balón intragástrico fue 29.3 y un Vo2max final de 37.2. El peso
promedio inicial fue de 94.08 kg y un peso final de 78.4 kg. La pérdida media de grasa fue de 11.6 kg, con un peso medio perdido total de 15.6 kg y una pérdida media
controlada de músculo de 2.36 kg en todo el grupo (promedio de músculo en kg de 29.95 y final de 27.59 kg). El IMC (índice de masa corporal) evolucionó positivamente
de una media inicial de 34.7 a 28.9 al final del periodo estudiado. Mediante modelo de regresión lineal se obtuvo una fuerte correlación positiva de 86.6% entre la Vo2max
inicial y final, que indica mejora de Vo2max en pacientes sometidos un programa de entrenamiento cardiorrespiratorio mientras estuvieron colocados el balón intragástrico.
Discussão: El objetivo de este estudio fue implementar un programa de actividad física en pacientes con sobrepeso y obesidad que fueron sometidos a la colocación
de balón intragástrico Spatz3 para mejorar el fitness cardiorrespiratorio mediante la elaboración de un programa de actividad física basado en guías internacionales del
ACSM. El programa de intervención física de ejercicio aeróbico y de resistencia mostró un aumento en la condición de fitness cardiorrespiratorio posterior a la extracción en
un periodo de 6 meses que es estadísticamente significativo conforme a los datos de vo2max medidos al inicio y final del programa. Un aspecto positivo de este estudio
es que no se encuentran revisiones similares con colocación de balón intragástrico y evaluación de Vo2Max. Se encontró una disminución de grasa corporal total de
43% previo al procedimiento y 36% posterior al final del tratamiento, con disminución promedio de grasa de 11.6 kg en total. El Vo2Max antes de la colocación de balón
intragástrico fue de 29.3 ml/kg/min y luego de su extracción fue de 37.2 ml/kg/min.
Conclusão: Este estudio demostró un aumento significativo en la actividad física, pérdida de peso y fitness cardiorrespiratorio posterior a la colocación de balón intragástrico para el manejo de la obesidad y sobrepeso complementado por la prescripción de actividad física basado en guías internacionales de la ACSM.

08
OCORRÊNCIA DE RABDOMIÓLISE EM PRATICANTES DE CROSSFIT. ULTRAPASSAR LIMITES É DESEJÁVEL?
Autores: Palacio EP, Alves TRS, Curcelli EC, Pereira GJC, Sardenberg T, Galbiatti JA.
Instituições: Faculdade de Medicina de Botucatu -UNESP - Botucatu - São Paulo - Brasil, Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA - Marília - São Paulo - Brasil, Santa Casa de
Limeira - Limeira - São Paulo - Brasil.

Introdução e Objetivo: A rabdomiólise (RML) é uma síndrome caracterizada pela destruição do músculo esquelético, com o consequente extravasamento do conteúdo muscular. Ela é frequentemente acompanhada por mioglobinúria e, em casos suficientemente graves, pode ocasionar insuficiência renal aguda com transtornos
metabólicos potencialmente letais, condições bastante comuns em pessoas que sofrem grandes impactos e destruição musculares, como os que acontecem em desabamentos e acidentes automobilísticos. Paralelamente, a atividade física extenuante, como ocorre no crossfit (CFT), também pode resultar em RML. Baseando-se na limitada
quantidade de artigos sobre o tema nas diversas bases de pesquisa nacionais e internacionais, os autores propõem este estudo cujo objetivo é analisar a ocorrência de
RML em atletas profissionais e amadores de CFT.
Casuística e Método: Foram selecionados para este estudo, 121 atletas de CFT, com a inclusão de 97 participantes, com idade mínima de 18 anos, que relataram
praticar o esporte, no mínimo, duas vezes por semana, no período de janeiro/2017 a janeiro/2019. Todos os participantes concordaram como estudo, assinando o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida foi solicitado que respondessem ao questionário estruturado, com perguntas relacionadas à prática do esporte e às
manifestações físicas, patológicas ou não, vivenciadas por eles. Para caracterização de suspeita de ocorrência de RML, era necessário que os participantes relatassem,
em perguntas abertas, pelo menos cinco dos sinais/sintomas característicos da RML: mialgia extrema, mal estar geral, náuseas, vômitos, febre, palpitação, diminuição do
débito urinário e alteração da coloração da urina. Os resultados foram tabulados em programas de computador e analisados estatisticamente por equipe especializada.
Resultados: Dentre os 121 atletas inicialmente selecionados, 24 foram excluídos por não apresentarem os sinais e sintomas característicos da RML. Foram incluídos 97
participantes, 61 do sexo masculino e 32 do sexo feminino (p=0,003). A média de idade dos participantes foi de 24,3 anos (mediana: 25 anos; IC 95%: 22,5 – 26,1). Com
relação à frequência da atividade física, 34 participantes realizavam a atividade duas vezes por semana (grupo A), 45 realizavam três vezes por semana (grupo B) e 14
realizavam mais de três vezes por semana (grupo C) (p<0,001). Dentre os 97 participantes, 54 (55,6%) relataram sinais/sintomas característicos de RML: 9 (16,7%) no grupo
A, 18 (33,3%) no grupo B e 27 (50%) no grupo C (p=0,01). Dentre os 54 participantes que desenvolveram RML, 19 (35,1%) procuraram atendimento médico e 35 (64,9%)
não (p=0,03). Dentre os 54 participantes que desenvolveram RML, 22 (40,7%) diminuíram a frequência/intensidade dos exercícios e 32 (59,3%) não (p=0,17).
Discussão: A RML é uma lesão causada por meios físicos (esmagamentos, exaustão física devido ao bloqueio de vasos sanguíneos) ou por meios químicos (toxinas, drogas,
etc). Ela costuma se desencadear por lesões musculares graves e, nos últimos anos, vem ocorrendo com maior frequência em praticantes de CFT, devido ao esforço físico
realizado, atingindo níveis em que a competência fisiológica não é condizente à sua força requerida. Ela pode causar insuficiência renal (IR) por vários mecanismos, sendo
o mais comum o acúmulo de mioglobina nos túbulos renais, que leva à queda da taxa de filtração glomerular. A RML exige tratamento médico. As formas graves devem
ser tratadas com hidratação endovenosa, o que aumenta a velocidade de eliminação renal dos eletrólitos, enzimas e outros produtos liberados pelo músculo lesionado.
Quadros de IR grave podem precisar, temporariamente, de hemodiálise.
Conclusão: Neste estudo a ocorrência de RML foi mais frequente em atletas de CFT do sexo masculino, que praticam a atividade, no mínimo, três vezes por semana. A
maioria dos acometidos não procurou ajuda médica e, tampouco, diminuiu a frequência/intensidade dos exercícios após o ocorrido.
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RETURN TO PLAY: LOS 6 U 8 MESES POST CIRUGÍA NO ES UN CRITERIO ADECUADO EN EL ALTA DEPORTIVA DE LIGAMENTO CRUZADO
ANTERIOR . RESULTADOS PRELIMINARES DEL SANTIAGO RETURN TO PLAY TEST
Autores: Sajuria M, Correa D, Garrido W, Nickel K, Saa J, Ahumada D.
Instituições: Centro ARC Alto Rendimiento y Salud - Chile, Escuela de Medicina Universidad Mayor - Chile, Hospital Fuerza Aèra de Chile - Chile.

Introdução e Objetivo: Pocos traumatólogos usan tests objetivos para dar de alta deportiva a un paciente operado de ligamento cruzado anterior (LCA). El alta deportiva
en promedio a los 6 u 8 meses (según el tipo de injerto) es un método antiguo y habitual. Por otro lado, la simetría entre el lado operado y el sano (control) después de
los 6 a 8 meses de cirugía, disminuye el riesgo de segunda lesión de la misma rodilla o nueva lesión del lado contralateral. La búsqueda de otros parámetros distintos al
tiempo postoperatorio están en plena discusión para encontrar un método de consenso de alta para cirugía de LCA. Algunos de estos métodos utilizan tecnología cara y
de difícil acceso para la mayoría de los pacientes operados en nuestra realidad local del país (Chile). Como por ejemplo seguimientos con resonancias (RNM), evaluaciones
de laboratorio de biomecánica, etc. En nuestro equipo de trabajo diseñamos un protocolo de evaluación funcional con uso en gimnasio de rehabilitación, sin necesidad
de tecnología compleja o cara. Se exponen los resultados de esta batería de test funcionales llamada SANTIAGO RETURN TO PLAY TEST (RTP) en pacientes operados de
LCA con tiempo de evolución de 6 meses o más y se cuantifica cuantos pacientes llegan a parámetros aptos para el alta deportiva.
Casuística e Método: 77 pacientes operados de reconstrucción de LCA fueron evaluados con la batería de pruebas “Santiago RTP Test” desde los 6 meses de operado
en adelante, con un promedio de 8.8 meses postoperatorio. Los test funcionales del Santiago RTP test miden principalmente los siguientes criterios 1.- Control Neuromouscular: con los tests Star Excursion Balance Test (SEBT) y Drop VerticalJump Test (DVJT) 2.- Fuerza: con evaluaciones de Fuerza Máxima Indirecta de cuádriceps e
isquiotibiales y el Single Leg Hamstring Bridge Test (SLHBT) 3.- Patrones de Movimientos Funcionales (FMS) evaluando Sentadilla bipodal, unipodal y Estocada 4.- Agilidad
y Coordinación con tests de Saltos :Single Hop Test (SHT), Triple HopTest (THT) y Side Hop Test El criterio de “apto para el alta deportiva” fue normalidad en pruebas de
FMS , menos de 4 cm de diferencia en test de SEBT y una cifra de un 90% mínimo comparado con lado control en los otros tests
Resultados: Sólo un 13% de los pacientes lograron criterios de alta deportiva en todos grupos de parámetros. En el Control Neuromuscular, lograron criterios de alta
un 22% de los pacientes En criterios de FMS, también un 22% En la batería de Agilidad y Coordinación, lograron criterios de alta un 37% de los pacientes.
Discussão: Un test de alta de cirugía de rodilla debe responder dos preguntas esenciales. Primero si es seguro o no para el paciente volver al deporte. Y segundo, si el
paciente está capacitado o no para el deporte. En nuestro medio es muy habitual que un paciente operado de LCA no se le realice test alguno para el alta. Unos pocos
se les permite el deporte con criterios de tiempo (6 a 8 meses mínimo). Otros test como control con Resonancia, KT-1000 ó KT 2000 opinamos que no resuelven estas
dos preguntas. Y los análisis biomecánicos son de difícil acceso a nuestra población, aún sin consenso de protocolo y de alto costo En el Santiago RTP Test encontramos
que pacientes con un tiempo mínimo de 6 meses de cirugía, un porcentaje muy bajo lograron cifras seguras o aptas para el retorno desportivo.
Conclusão: El Santiago RTP Test es un test funcional con varias pruebas en gimnasio sin uso de tecnología compleja. Los resultados muestran que un número mínimo
de pacientes está apto para un alta deportiva completa o para deportes de contacto y pivoteo en promedio de 8,8 meses post cirugía. El uso de meses postoperatorio
como parámetro único no muestra la capacidad funcional o riesgo lesivo del paciente y no lo aconsejamos como parámetro aislado.

10
A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ALIADA A PSICOMOTRICIDADE NO RENDIMENTO ESCOLAR DE ALUNOS COM DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR
Autores: Gouveia LFS, dos Santos GZ, Rodrigues RX.

Introdução e Objetivo: As aulas de educação física atuais levaram a perceber as possibilidades de garantir a formação integral dos alunos por meio do movimento
humano. A busca por ferramentas de auxílio na aprendizagem escolar tem se tornado uma constante multidisciplinar, na qual a Educação Física e a psicomotricidade
abrangem a relação desenvolvimento motor e intelectual da criança. Assim, pesquisam-se as ligações com as áreas psicomotoras: Coordenação Motora Fina e Global,
Estruturação espacial, Orientação Temporal, Lateralidade e as relações com a aprendizagem no contexto escolar. Logo, o propósito desse estudo é buscar uma maior
compreensão dos fenômenos psicomotores e sua intervenção no auxílio de crianças com dificuldade de aprendizagem. Este estudo tem como objetivo analisar como as
atividades psicomotoras desenvolvidas nas aulas de Educação física podem contribuir favoravelmente para aprendizagem dos alunos com dificuldade de aprendizagem.
Casuística e Método: Foi elaborado um cronograma de acompanhamento dos alunos em um período de duas semanas. Desse modo, procedeu-se à utilização de
abordagens quantitativas para comprovar a eficácia da utilização de atividades psicomotoras como método de auxílio de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Participaram dessa investigação 32 alunos do ensino fundamental, sendo 22 meninos e 10 meninas. O instrumento utilizado para coletar os dados da pesquisa
foram testes de experimentação e exercícios motores. O teste continha dez questões, sendo 5 questões de linguagem e 5 de matemática básica. Posteriormente foi
aplicado o teste psicomotor proposto e por último um pós-teste.
Resultados: Na primeira fase da pesquisa os alunos tiveram dificuldade em interpretar questões relacionadas ao texto, deixando-as em branco, já na parte matemática
o quantitativo de erros foi considerado maior. No primeiro dia de tratamento 27 alunos executaram as atividades de maneira descoordenada ou imperfeita. Depois de se
desenvolver a experimentação sensório-motora, os alunos iam aperfeiçoando seus movimentos e executavam com maior coordenação cada etapa. Todas as atividades
realizadas eram compostas de exercícios de equilíbrio, lateralidade, orientação espaço-temporal, noção do corpo, praxia global e praxia fina. Ao final das duas semanas de
atividades o grupo foi reunido para aplicação do teste final que continha a mesma quantidade de questões que a primeira prova e o conteúdo era similar. Ao analisá-lo,
foi constatado que 80% dos alunos que foram submetidos às atividades psicomotoras melhoraram os níveis de aprendizagem, os acertos elevaram consideravelmente
em contraste as questões em branco que tiveram redução.
Discussão: A psicomotricidade está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Colocamos à prova
a eficácia de exercícios psicomotores como método auxiliar no ensino de alunos com dificuldades de aprendizagem, o desenvolvimento evolui do geral para o específico;
quando uma criança apresenta essa dificuldade, o fundo do problema, em grande parte, está no nível das bases do desenvolvimento, o que foi constatado no início da
aplicação dos testes motores. Assim, foi possível detectar que a vivência diária com as atividades levaram os alunos a um melhor rendimento na avaliação final.
Conclusão: A educação física e a psicomotricidade são metodologias interligadas em que o desenvolvimento dos aspectos motor, social, emocional dos movimentos
corporais é vivenciado. Assim, o indivíduo fisicamente educado vai para uma vida ativa, saudável e produtiva, criando um adequado desenvolvimento de corpo e mente.
Por isso, a psicomotricidade é um fator essencial ao desenvolvimento uniforme da criança e a disciplina de educação física é uma grande aliada nesse processo, uma vez
que poderia ajudar a minimizar o impacto das dificuldades destes alunos no seu rendimento escolar.
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ACOMETIMENTO DE LESÕES DE ATLETAS EM UM AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM DESPORTIVA
Autores: Soares IL, da Silva ES, Rodrigues TQL.

Introdução e Objetivo: Mesmo sabendo que as lesões na prática esportiva são comuns e podem ocorrer, há maneiras de reduzir este risco. Durante o crescimento,
principalmente na fase dos estirões, os atletas estão mais suscetíveis a lesões; portanto, nesta fase, a intensidade e a frequência das atividades devem ser mais controladas.
No Brasil tem sido difícil encontrar um ponto de equilíbrio entre o preparo físico dos atletas e as exigências do cronograma a serem cumpridos pelas equipes durante
a temporada. O número de jogos e as horas dedicadas às sessões de treinamento aumentaram significativamente, o que torna mais frequente a ocorrência de lesões
musculares e oeste articulares nos atletas. O objetivo deste trabalho é identificar as principais lesões decorrentes da prática esportiva de atletas que utilizaram o serviço
ambulatorial de uma universidade privada de São Paulo.
Casuística e Método: Vê-se uma crescente popularidade na pratica esportiva, e com isso cresce também a necessidade da identificação das lesões mais comuns para
que haja um correto preparo dos profissionais que atuarão com as lesões. Pesquisa quali-quantitativa com atletas praticantes de esportes de modo competitivo, de clubes
do estado de São Paulo, de ambos os sexos. Os dados foram coletados no ambulatório de enfermagem desportiva da universidade Anhembi Morumbi no ano de 2017
e 2018. Foi utilizado o protocolo de atendimento ao atleta, que perpassa questões biopsicossociais, os dados foram extraídos dos tópicos “Identificação Pessoal, Histórico
Esportivo e Lesões Esportivas” e foram tabulados no Excel. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento da própria instituição.
Resultados: 62 pacientes, 5 fem e 57 mas, com idade média de 19 anos. Sendo 31 de Futebol Americano, 23 de Natação e 8 vôlei, tendo consideradas as práticas de
intensidade leve (2 atletas), moderada (31) e vigorosa (29) 19 referem nunca ter tido nenhuma lesão, 15 dor muscular sem lesão aparente/diagnosticada, 12 rupturas
ligamentares/musculares, 11 lesões inespecíficas de MMSS e 8 de MMII, 9 entorses/luxações, 6 inflamações, 4 fraturas/escoriações, 3 deslocamentos e 2 osteopatas. Em
um total de 70 afecções O mesmo atleta pode ter apresentado mais de uma lesão, tendo ficado em uma média de escore de dor de 2,25 e relatos que com este escore
de dor não interrompem a prática esportiva.
Discussão: O sistema musculoesquelético, segundo Barbosa e Carvalho, é composto por ossos, músculos, cartilagens, meniscos, cápsulas e ligamentos, e tende a permanecer
em estado de homeostase. Esses segmentos corporais são frequentemente acometidos por traumatismos, lesões por esforços repetitivos, doenças inflamatórias e afecções
degenerativas, o que provoca dor e até perda da função. Muitas dessas lesões são causadas pelo desgaste crônico e lacerações, decorrentes de movimentos repetitivos
que afetam os tecidos suscetíveis. Não realizar o aquecimento ou não alongar o suficiente antes de um jogo ou exercício pode também contribuir para o surgimento de
uma lesão. A dor é uma experiência desagradável e penosa proveniente da lesão, contusão ou estado anômalo do organismo ou parte dele. Atletas lidam constantemente
com lesões, sejam de intensidades maiores ou menores. Eles parecem ter limiares de dor semelhantes aos de não-atletas, embora apresentem maior tolerância.
Conclusão: Pode-se constatar o que já é visto em várias literaturas, grande parte dos atletas possuem uma ou mais lesões, no caso do ambulatório 70% deles. Por estar
acostumado com praticas e treinos vigorosos seu limiar de dor mantém-se mais baixo do que a população em geral, que não está acostumada com dor. A maior queixa
dos atletas é quanto a lesões musculares não aparentes ou diagnosticadas e rupturas de ligamentos ou músculos. O papel da enfermagem nesse âmbito ambulatorial é
o de aconselhar e propor intervenções para que não haja novo evento de lesão nos que já foram acometidos e para aqueles que não tiveram não as tenham.

12
A IMPORTÂNCIA PREVENTIVA DA BAROPODOMETRIA NAS LESÕES ESPORTIVAS: REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: Bezerra RAS, Calheiros EC, Barroso FP, Neto MCG, Mahmud LM, de Miranda ÊF.

Introdução e Objetivo: O homem mantém a postura utilizando todas as informações oriundas de seus órgãos sensoriais e sensitivos em relação com o meio ambiente:
o sistema visual, o vestibular e as informações táteis e proprioceptivas dos pés; sendo necessários ajustes conforme sejam as condições do ambiente inserido. Há diversos
testes usados para analisar o equilíbrio do indivíduo. No entanto, também são necessários exames objetivos e precisos, sendo destacado o exame da baropodometria
eletrônica, o qual se torna indispensável para o diagnóstico de alterações podais, permitindo analisar relação do pé com a postura durante a posição estática e a marcha
e a pressão plantar. O objetivo da presente revisão é combinar os estudos existentes sobre a baropodometria e a sua utilidade no âmbito esportivo.
Casuística e Método: Foi elaborada uma busca sistemática nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO, em português e inglês, por meio dos seguintes descritores:
baropodometry/baropodometria e lesões esportivas/sports injuries, combinados entre si. Foram priorizados artigos recentes, almejando a atualização da técnica.
Resultados: À pesquisa de literatura, obteve-se 15 referências, nas quais 4 foram rejeitadas por tópicos irrelevantes pelo resumo (abstract). Foram incluídos ao estudo
11 artigos envolvendo a relação da baropodometria com as lesões esportivas.
Discussão: A planta do pé é rica em elementos exteroceptivos e fusos neuromusculares, sendo um elemento fundamental na manutenção da postura, identificando-se
como o ponto de sustentação do pêndulo invertido correspondente ao corpo. Sendo assim, um mal apoio do pé na superfície gera uma alteração tônica, o que desencadeia uma cascata de modificações topológicas sobre o conjunto cervicopodálico. O objetivo da baropodometria, é avaliar a pressão plantar, registrando os pontos de
pressão realizados pelos pés e avaliando a oscilação anteroposterior e mediolateral, o que é representada pelo deslocamento de centro de pressão corporal (COP). O
exame quantifica em milímetros de mercúrio (mmHg) esse desvio durante alguns segundos, verificando a velocidade, a distância percorrida e a trajetória. A pisada é um
elemento que deve ser explorado no cenário esportivo, pois diversos estudos já demonstraram que alguns tipos de pisadas podem exercer pressões que sobrecarregam
a musculatura dos membros inferiores. Trabalhos realizados em golfistas profissionais, um esporte que requer andar longas distâncias expressaram pressões plantares
diferentes decorrentes dos diferentes tipos de posicionamentos durante o “swing”, corroborando que uma técnica de sustentação inadequada, durante a tacada, contribui para o aumento das lesões nos golfistas. Ademais, foi observado uma variação quanto a estabilidade corporal dos atletas, pois a movimentação e a pressão plantar
específicas do esporte resultam em uma oscilação postural crescente. Além disso, diversos estudos apontam resultados que também associam o deslocamento do centro
de pressão ao acontecimento de lesões em um grupo de atletas. Entretanto, indica-se necessária a investigação para observar se a perda do equilíbrio é a causa ou a
consequência do comprometimento funcional dos pés.
Conclusão: Dessa forma, é evidente a associação existente entre os fatores identificados durante uma baropodometria e as lesões esportivas. Foi observado que há
alterações mais específicas de cada esporte derivadas das posturas durante a realização do movimento, as quais, caso não sejam aperfeiçoadas, podem comprometer a
funcionalidade do pé e o desempenho do atleta. Ademais, o deslocamento do centro de pressão foi amplamente relacionado com o acontecimento de lesões, evidenciando
a necessidade da abordagem desse tema, com o objetivo de prevenir lesões e manter o atleta em alta performance. Contudo, a realização de novos estudos acerca do
tema é indispensável para a dispersão da técnica da baropodometria no cenário esportivo.
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ALONGAMENTO VS. AUTO-LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NO GANHO DE DORSIFLEXÃO DE TORNOZELO EM CORREDORES SAUDÁVEIS:
ENSAIO CLÍNICO ALEATORIZADO
Autores: Buran TC, Ramos LA, da Cunha RA.
Instituições: Universidade Federal de São Paulo - São Paulo - Sao Paulo - Brasil.

Introdução e Objetivo: Amplitude adequada de dorsiflexão de tornozelo é necessária para desempenhar atividades funcionais básicas como caminhar, correr, subir
escada e agachar-se (BOHANNON,1989). Estudos comprovam que a redução de Amplitude De Movimento (ADM) de dorsiflexão de tornozelo é um fator contribuinte em
diversas lesões no esporte, tais como lesão muscular de isquiotibiais, entorse de tornozelo, tendinopatia patelar e calcâneo, shin splint, lesão do ligamento cruzado anterior e síndrome patelofemoral (PIVA et al,2005). A diminuição de dorsiflexão de tornozelo pode estar associada ao aparecimento de lesões no esporte, entretanto poucas
estratégias de intervenção para reverter essa alteração foram estudadas. O objetico foi comparar ganho de dorsiflexão do tornozelo por um período de oito semanas entre
as técnicas, alongamento estático e auto liberação miofascial.
Casuística e Método: Ensaio clínico controlado aleatorizado com 40 corredores de rua de ambos os sexos, idade entre 18 e 45 anos e sem histórico de lesão em
membros inferiores nos últimos seis meses. Participantes divididos de maneira aleatória em 2 grupos:(1) alongamento estático (3x30 segundos sustentação) e (2) liberação
miofascial (rolo de liberação 3x30 segundos). Participantes treinados a realizarem os exercícios 3 vezes na semana durante 8 semanas e foram avaliados na linha de base
e após oito semanas de intervenção utilizando o teste de Lunge pelo inclinômetro. Diferenças entre grupos (efeitos do tratamento) e seus respectivos 95% de Intervalo
de Confiança foram calculados utilizando modelos lineares mistos utilizando os termos de interação grupo-por-tempo. Análises foram realizadas utilizando SPSS V.19
Resultados: RESULTADOS Total de 40 participantes com idade média de 33 anos(DP=+-6,86), massa de 70Kg (DP=+-9,1) e altura de 169cm (DP=+-11,73) aleatorizado
em 2 grupos (19 no grupo alongamento e 21 no liberação miofascial).Houve aumento significativo da ADM de tornozelo no Grupo Alongamento após 8 semanas
(T0=33,13+-5,62;T1=41,25+-4,98;diferença média de -8,12, IC95% -11,61a-4,63).Não houve diferença significativa no Grupo Auto-Liberação Miofascial nos diferentes tempos de avaliação(T0=34,89+-5,35;T1=36,5+-5,09;diferença média de -1,61, IC95% -4,87a1,65).Na comparação entre grupos Alongamento e Auto-Liberação Miofascial, não
houve diferença significativa na Linha de Base (T0 diferença média de -1,58, IC95% -5,1a1,94), porém, houve diferença significativa entre os grupos após 8 semanas (T1
diferença média de 4,75,IC95% 1,52a7,98)
Discussão: Utilizamos o Teste de Lunge para avaliação da ADM de dorsiflexão de tornozelo, por ser a ferramenta com maior confiabilidade inter-examinador e maior
sensibilidade para detectar alterações (Konor et al, 2012). Resultados desse estudo revelam que o alongamento é superior à auto-liberação miofascial do triceps sural
para ganho de ADM de tornozelo após 8 semanas em corredores saudáveis. Esta melhora significativa no Grupo Alongamento pode ser explicada pela promoção de
adaptações estruturais no tecido miofascial, como adição de sarcômeros em série devido ao estímulo repetido de estiramento da fibra muscular, sustentando esse ganho
de maneira crônica (Wepler et al,2010).Nosso estudo comprovou a hipótese de que liberação miofascial produz somente efeitos momentâneos no tecido miofascial, mas
que são revertidos no dia seguinte, sendo estas mudanças agudas na ADM articular ocorrerem devido a alterações viscoelásticas da fáscia, aumento do fluxo sanguíneo
local, alterações de percepção de alongamento(Okamoto, 2014). Portanto, sugerimos que a técnica liberação miofascial seja aplicada durante o aquecimento ou após
atividade física, enquanto que o alongamento estático pode ser realizado em períodos distintos da atividade física para um maior ganho de ADM articular.
Conclusão: Os resultados deste estudo indicam que o alongamento de tríceps sural promove maior ganho de dorsiflexão de tornozelo em corredores saudáveis durante
8 semanas quando comparado com auto-liberação miofascial.

14
ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS BENIGNAS E PATOLÓGICAS EM ATLETAS DE BASQUETE DE ELITE DE BRASÍLIA/DF
Autores: De Toni GG, Pinheiro JMM, Turra TZ, Fagundes JrAA, de Lima ACGB.
Instituições: Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal (ESCS - DF) - Brasília - Distrito Federal - Brasil, Hospital Regional da Asa Norte - Distrito Federal - Brasília Distrito Federal -Brasil.

Introdução e Objetivo: o remodelamento cardíaco induzido pelo exercício é frequente em atletas de basquetebol. A Síndrome do Coração de Atleta compreende um
conjunto de alterações clínicas, electrocardiográficas e ecocardiográficas. A prática de desporto tem evidentes benefícios ao nível do sistema cardiovascular. No entanto,
na presença de patologia cardíaca, a prática de exercício pode estar contraindicada por se associar a um risco aumentado de morte súbita. Assim, torna-se importante
distinguir as alterações patológicas potencialmente fatais das adaptações fisiológicas normais e sem risco para o atleta. O objetivo foi descrever as características clínicas,
eletrocardiográficas e ecocardiográficas de jogadores de basquete brasilienses de elite de alto rendimento.
Casuística e Método: 15 atletas masculinos de uma equipe profissional da Liga Ouro de Basquete Nacional basquete participaram do estudo. As avaliações foram
realizadas durante a última semana de treinamento preparatório. Foram avaliados fatores de risco cardiovasculares, uso de medicamentos, qualidade do sono; aplicação
do Questionário de Prontidão para Atividade Física – PAR-Q); avaliação antropométrica; ECG em repouso, avaliação de composição corporal pela bioimpedância e ecocardiograma transtóracico com doppler. As alterações eletrocardiográficas foram classificadas em benignas ou malignas segundo os Critérios de Seatle.
Resultados: Os atletas não relataram na história clínica fatores de risco cardiovascular, uso de medicamentos e apresentaram PAR-Q negativo. A maioria dos atletas (90%)
queixaram de má qualidade do sono. A média de idade do grupo foi de 23 ± 3,74 anos. As respectivas médias e desvios padrões para as variáveis antropométricas foram:
altura 1,93 ±0,07 m, peso 90,8 ±10,98 Kg, IMC 24,13 ± 2,05 Kg.m-2, MM 47,6 ±5,01 Kg; PG 8,89 ±4,79%. Todos os indivíduos apresentaram ritmo sinusal (100%), com média
de FC foi de 60 ± 7,2 bpm. A principal alteração eletrocardiográfica encontrada foi benigna (12 - 80%) tipo alteração de repolarizaçao precoce (10 - 66,7%). A alteração
maligna presente foi hipertrofia ventricular esquerda com onda T negativa (3 – 100%) No ecocardiograma encontramos uma FEVE 65,76 ± 2.35%, DDVE 53,15 ± 3,57 cm
e IMVE 81,46 ± 11,72 g.m-2, dentro da normalidade para idade e superfície corporal.
Discussão: Na avaliação clínica não foram encontrados indícios de fatores de risco cardiovasculares clássicos, compatível com uma população jovem que pratica regularmente atividade física. A avaliação eletrocardiográfica demonstrou alterações sugestivas de malignas em 20% dos atletas, o que está compatível com os dados da literatura.
A alta frequência do padrão de repolarização precoce também é compatível com a literatura, que descreve a prevalência de 45% nos atletas caucasianos e 63-91% em
atletas negros. O critério para classificação de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) mais usado é o de Sokolow-Lyon e está presente em 45% de atletas masculinos e
10% de atletas femininas. Este critério isolado deixou de ser considerado anormal em atletas, já que a sua determinação está sujeita a muitos fatores de erro e, também,
porque se constatou que, quase sempre, refletia remodelagem e aumento das cavidades cardíacas como resposta fisiológica ao exercício físicoregular. No nosso trabalho,
isso ficou comprovado pela ausência de critérios de dilatação de câmaras, hipertrofia ou remodelamento ventricular no ecocardiograma.
Conclusão: Houve elevada prevalência de alterações no ECG de atletas, atestando a importância da realização do ECG nessa população. A presença de critérios eletrocardiográficos de sobrecarga ventricular esquerda não foi associada com a presença de hipertrofia ou remodelamento ventricular no ecocardiograma, confirmando a
importância do uso dessa ferramenta complementar. A evidência apoia o uso do ECG no rastreio, associado a um algoritmo de interpretação custo-efetivo para identificação
de causas previníveis de morte cardiovascular em atletas.
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ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DO PARÁ
Autores: Souza CDR, Silva HC, Mahmud LM, Calheiros EC, Barroso FP, Bezerra RADS.

Introdução e Objetivo: Árbitros são frequentemente submetidos a aumentar proporcionalmente as demandas físicas com o passar dos anos. De fato, seu desempenho
máximo está geralmente entre 30 e 45 anos de idade, quando o desempenho atlético cardiovascular começa a declinar. Diversos estudos têm investigado o desempenho
atlético dos árbitros de futebol. A morte súbita relacionada a doenças cardiovasculares é a principal causa de mortalidade em atletas durante o esporte e o exercício. A
maioria dos distúrbios associados a um risco aumentado de morte súbita cardíaca é sugerida ou identificada por anormalidades em um ECG em repouso de 12 derivações.
Objetiva-se apresentar perfil eletrocardiográfico de árbitros de futebol do Estado do Pará atuantes em 2018.
Casuística e Método: Em parceria do Sindicato dos árbitros de Futebol do Pará e uma clínica particular, tal instituição de saúde disponibilizou exames de pré participação
para um número limitado desses profissionais (15 dos 60). Por espontânea vontade, os árbitros foram submetidos ao Eletrocardiograma de 12 derivações em repouso.
Resultados: Dentre os 15 eletrocardiogramas realizados, 01 (6,6%) apresentou padrão de normalidade e no restante identificou-se 20 alterações, distribuídos em categorias. A alteração mais presente foi o distúrbio de condução de ramo direito em 7 exames (35%), onda Q não patológica em 6 exames (30%), bloqueio de ramo direito
em 3 exames (15%). Pode-se destacar, ainda presença de bradicardia sinusal em 2 exames (10%), alteração de repolarização ventricular em 1 (5%) e sinal de hipertrofia
ventricular esquerda em 01 (5%). Em 8 árbitros (53,3%) foram identificadas mais de uma alteração em seu ECG.
Discussão: Foram identificadas alterações semelhantes aos dados presentes na literatura em relação ao ECG no futebol, colaborando para a ciência desportiva nesse
esporte. As mudanças fisiológicas encontradas no ECG devem ser diferenciadas das cardiopatias, impondo padrões de alterações de repolarização, ondas Q patológicas,
desvio do eixo elétrico, defeitos de condução intraventricular, pré-excitação, intervalo QT curto/longo e Brugada. Essas alterações são raras, mas que podem levar a morte
súbita. Geralmente, o exercício prolongado e intensivo modifica o coração, aumentando a massa, a espessura da parede e os diâmetros das câmaras. Essas mudanças
de ventrículo esquerdo podem diferir em relação ao tipo de esporte, tamanho do corpo, sexo e raça. A arbitragem é uma atividade propriamente longa, contínua e
intensiva durante um período de cerca de 20 a 30 anos. A ecocardiografia também é fundamental para a prevenção de cardiopatias hipertróficas. Além disso, árbitros de
futebol correm em média cerca de 12 km durante cada partida e sabe-se que a alta e contínua carga horária de árbitros de futebol é um fator de risco potencial para
o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca patológica. Em um trabalho realizado, abordando a avaliação pré-participação de árbitras e árbitras assistentes da Copa do
Mundo Feminina da FIFA em 2011, mostrou que os achados mais comuns foram sopros cardíacos sistólicos, tendo a ecocardiografia revelado que em cerca de 66,6% havia
regurgitação tricúspide ou mitral. Em comparação com os árbitros do sexo masculino, não foram identificadas hipertrofia ou cardiomiopatias do ventrículo esquerdo.
Conclusão: Como as evidências científicas sobre as alterações eletrocardiográficas são escassas, é importante que novos estudos sejam realizados com o objetivo de
prevenir eventos trágicos como a morte súbita no esporte.

16
ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS DO CORAÇÃO DE ATLETA EM ADOLESCENTE – RELATO DE CASO
Autores: Sales IM, KazuyoshI ISF, Leoncini PFP, Amarante RC, Vertematti S.

Instituições: Hospital Edmundo Vasconcelos - São Paulo - SP - Brasil, Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo - SP - Brasil.
Introdução e Objetivo: A atividade física intensa e regular com o objetivo de aumentar o desempenho dos esportistas pode gerar alterações morfofuncionais cardíacas, conhecidas como Coração de Atleta (CA). Esse fenômeno decorre do aumento da demanda do sistema cardiovascular durante a prática do exercício, o que de
forma crônica pode levar a mudanças na fisiologia do coração, resultando na alteração da espessura e do volume das câmaras cardíacas. Estas alterações também podem
ser determinadas pela idade, sexo, etnia, genética, modalidade esportiva, intensidade e duração do treinamento. O CA pode ser detectado através de uma avaliação
clínica do atleta que contenha anamnese e exames físico e complementares, indicados na literatura científica, como: bradicardia sinusal; bloqueio atrioventricular (BAV)
de primeiro e segundo graus; prolongamento do intervalo QT; onda T invertidas; repolarização precoce; arritmias; e hipertrofia não patológica de câmaras, em especial,
de ventrículo esquerdo. A correta identificação de eventos patológicos ainda é um desafio para o médico assistente. O objetivo do trabalho é descrever as alterações do
Coração de Atleta em adolescente.
Casuística e Método: Estudo descritivo retrospectivo realizado através de levantamento de dados coletados em prontuários clínicos.
Resultados: RELATO DE CASO: BPS, 17 anos, atleta de vôlei de alto rendimento, estudante, católica, parda. A avaliação pré-participação anual estava assintomática.
Exames físico e laboratoriais normais. Ao Eletrocardiograma de 12 derivações, BAV de 2º grau tipo I ou de Wenckebach. Holter com intervalo PR variável, com períodos de
BAV do 1º grau, bloqueio atrioventricular de 2º grau do tipo I (Wenckebach) e episódios de Wenckebach extremo (2:1); ausência de arritmias e de alterações de segmento
ST e QT normais e variabilidade R-R compatível com predomínio parassimpático. AO teste ergométrico: hipotensão arterial pós-esforço (PA 100x40mmHg), no primeiro
minuto da recuperação, com queixa de vista escurecida após atividade física, que melhorava com gelo na nuca. Ecocardiograma com câmaras, valvas e função normais.
A ressonância magnética (RM) do coração diagnosticou dilatação de ambos ventrículos, com função preservada e ausência de fibrose miocárdica. Diante da história clínica
e dos exames realizados, as alterações morfológicas da paciente indicaram alterações morfofuncionais do Coração de Atleta.
Discussão: O treinamento de nível superior pode gerar alterações cardíacas denominadas coração de atleta. Estudos tem demonstrado a necessidade de pelo menos
3000 horas de prática esportiva ao longo da vida para que se desenvolva as alterações eletrocardiográficas. No caso descrito, a atleta apresentava tempo de treinamento
compatível com a literatura. Também demonstram a bradicardia sinusal como um sinal inicial do Coração de Atleta e o BAV como um sinal tardio. O BAV de segundo grau
do tipo Mobitz I, também chamado de fenômeno de Wenckebach é um marcador de disfunção do nó sinoatrial. O paciente portador desse fenômeno pode apresentar
alterações clínicas, como tontura e síncope e, eletrocardiográficas, como prolongamento progressivo do intervalo PR e onda P bloqueada que não conduz à um complexo QRS.
Conclusão: O Coração do Atleta é uma adaptação cardíaca fisiológica que pode ser detectada em adolescentes merecendo especial atenção do médico do esporte
para diferenciar as alterações fisiológicas de possíveis situações patológicas.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE AGILIDADE ENTRE PRATICANTES DE MUAY THAI E JIU-JITSU
Autores: Santos LLM, Abdo GMF, Azevedo SAD, Pinto VP, Roberto EPO, Ovando RGM.

Introdução e Objetivo: A agilidade é uma aptidão física variável de esportistas e não esportistas, definida como a capacidade neuromotora de realizar trocas rápidas
de direção, sentido e deslocamento com alterações do centro de gravidade corporal. A agilidade terá influência no Muay Thai em vários momentos, por exemplo, esquivas, formas de ataque, movimentos de finta e deslocamento variados dentro do ringue, já no Jiu-Jitsu apesar de não parecer, a agilidade também fará diferença, em
movimentos ágeis para se aplicar uma técnica, como em movimentos de defesa para escapar de algum golpe. A técnica aliada a agilidade traz grande eficiência para o
competidor. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar se há diferença na agilidade dos praticantes de Muay Thai e Jiu-Jitsu.
Casuística e Método: Estudo de caráter quantitativo, exploratório. Participaram18 praticantes de lutas de um centro de treinamento na cidade de Campo Grande MS, sendo 9 do Jiu-Jitsu e 9 do Muay Thai, com idade entre 18 a 35 anos do sexo masculino. O instrumento utilizado foi o teste Shuttle Run para avaliar a agilidade dos
indivíduos. O indivíduo avaliado começou o teste com as pernas na posição antero posterior com um pé de cada lado da linha, ao sinal do avaliador o indivíduo correu
até o outro ponto onde teve que pegar um bloco passando uma das pernas sob a linha, voltando para o ponto inicial e deixando o bloco que pegou. Ao deixar o bloco
teve novamente que passar um dos pés pela linha. Após deixar o primeiro bloco repetiu o movimento o mais rápido possível, buscando o segundo bloco, foi utilizado
também um questionário semiestruturado contendo as seguintes informações: idade, tempo de treino em meses, estatura e peso corporal.
Resultados: Os resultados em média e desvio padrão dos praticantes de Muay Thai foram: idade 24(5,25), altura 1,79(0,04), peso 81,11(7,2), índice de massa corporal (IMC)
28(1,73), tempo do teste em segundos 10,29(0,872), tempo de treino em meses 30,11(19,73). Nos praticantes de Jiu Jitsu; idade 27(4,42), altura 1,73(0,06), peso 82,78(10,33);
IMC 25(3,53), tempo do teste em segundos 10,06(0,642), tempo de treino em meses 61(35,75).
Discussão: De acordo com os resultados, ao comparar as médias dos praticantes de Muay Thai com as médias dos praticantes de Jiu-Jitsu, constatou-se que as médias
de idade, peso e tempo de treino dos praticantes de Muay Thai apresentaram números menores, ficando com número superior na média de altura, os mesmos apresentaram uma média menor de IMC, que nesse caso números inferiores são classificados como melhores, variável que pode ter influência direta sobre a agilidade. Nas
médias de idade, tempo de treino, IMC e peso corporal os praticantes de Jiu-Jitsu tiveram números mais elevados, ficando abaixo nos números de estatura. Os praticantes
de Muay Thai além de apresentarem médias inferiores em peso e IMC, também tiveram o tempo do teste em segundos reduzido, dados classificados como melhores se
apresentados em números inferiores.
Conclusão: Conclui-se que houve diferença nos resultados do teste de agilidade, no qual os praticantes de Muay Thai tiveram melhores resultados, ou seja, são mais
ágeis. O teste utilizado avalia a agilidade de forma global, no entanto, há uma necessidade de se desenvolver novos testes, com padrões específicos de movimento para
que haja uma melhor análise comparativa dessa valência. Em vista dessa discussão, e a escassez de referências que ajude a outras conclusões sobre agilidade nas artes
marciais, observamos que essas diferenças mínimas no teste de agilidade podem ter influencias pelo tipo de modalidade e suas características que se assemelham às do
teste, por ser uma atividade praticada somente em pé, com frequente movimentação dos membros inferiores, diferente do Jiu-Jitsu que além de em pé a maior parte
do tempo é realizada em solo.

18
ANÁLISE COMPARATIVA DE TÊNIS MASCULINOS PARA A PRÁTICA DE CORRIDA DE RUA
Autores: Patroni PF, Novak FA, Junior ES, Cunha EB, Kutzke JL.
Instituições: Unifacear - Araucária - Parana - Brasil.

Introdução e Objetivo: A prática de corrida de rua vem se popularizando nos últimos anos devido baixo custo e benefícios para a saúde. Paralelo a isso, as lesões
aumentam de forma proporcional em virtude da sobrecarga de treinamento, anatomia do praticante e fatores biomecânicos concernentes ao esporte, bem como o calçado utilizado. Tendo em vista que no Brasil não há uma padronização de medidas para tênis com mesma numeração, o presente estudo tem como objetivo apresentar
as variâncias observadas através do paquímetro digital (mm), durômetro (shore) e dispositivo de Brannock (cm), dos tênis masculinos destinados à prática de corrida de
rua, auxiliando assim na prescrição fisioterapêutica do modelo ideal para cada usuário.
Casuística e Método: Avaliar as medidas de profundidade do tendão de Aquiles (P.T.A.), maleolar medial (P.M.M.) e lateral (P.M.L.), dureza da palmilha e do tênis, bem
como a largura do cabedal anterior (L.C.A.) e o comprimento das palmilhas (C.P.) dos modelos da coleção 2018/2019, disponíveis nas lojas de produtos esportivos localizados na cidade de Curitiba/PR, no período de janeiro a março de 2019. Os critérios de inclusão foram: tênis destinados a prática de corrida de rua, voltados ao publico
masculino, numeração 41, valores compreendidos entre R$ 100,00 e R$ 954,00 (salário mínimo do ano de 2018), pisada neutra e palmilhas removíveis. Os modelos que
apresentaram características minimalistas, cadarços e palmilhas não removíveis foram excluídos da pesquisa, por impossibilitarem a coleta dos dados.
Resultados: Foram selecionados 83 modelos, fabricados por 13 marcas distintas, incluindo Adidas, Asics, Brooks Running, Hoka, Mizuno, New Balance, Nike, Olympikus,
Puma, Saucony, Skechers, Under Armour e 361°. A comparação dos dados permitiu a visualização das maiores medidas encontradas, sendo destacados os seguintes
modelos: Alphabounce Beyond 2M (P.T.A. = 98,84 mm), Fresh Foam Zante Solas, (P.M.M. = 73,29 mm e P.M.L. 70,23 mm), Levitate 2 (dureza com a palmilha = 065,5 shore),
Inspiration (dureza sem a palmilha = 079,5 shore e C.P 29,9 cm), Wave Creation 20 e Waveknit R2 (L.C.A = 10,9 cm). Com base nos dados obtidos, a maioria das marcas
selecionadas, com exceção da Hoka e 361º apresentaram ao menos um modelo destaque, sendo ele para maior ou menor medida avaliada.
Discussão: Conforme o alto índice de entorses e tendinopatias, a estabilidade do tornozelo torna-se essencial para que ocorra maior desempenho dessa estrutura.
Sabendo disso, os fabricantes têm investido cada vez mais em mecanismos para o controle destas, principalmente no que diz respeito ao contraforte do tênis, já que
este é responsável pela proteção do calcâneo. De forma conjunta a isso, as palmilhas apresentam função primordial na acomodação e restrição dos movimentos dos pés,
apresentando característica macia, semi-rígida e rígida, em que a segunda apresenta benefícios superiores para uso desportivo, promovendo maior flexibilidade e absorção
de choque. Já as palmilhas macias tendem a acomodar o pé de maneira mais satisfatória, enquanto as outras mantêm os pés em uma posição neutra e estável. Já para a
prevenção de Hálux valgo, cita-se a utilização de calçados especiais com câmera anterior ampla, permitindo assim maior acomodação.
Conclusão: De acordo com os dados apresentados, conclui-se que nem sempre o calçado com maior valor comercial atende às necessidades anatômicas e patológicas
dos praticantes de corrida de rua, bem como, não há um determinado modelo que aborde todas as características analisadas como maiores e menores, fornecendo assim
um tênis “padrão ouro” para o atleta, auxiliando a performance da prática e reduzindo o índice de lesões.
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ANÁLISE DA INGESTÃO ALIMENTAR E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ATLETAS DE FUTEBOL DE ACORDO COM AS POSIÇÕES INDIVIDUAIS
Autores: Ávalos BML, Ares NCC, Mariano FC, Da Silva RC, Keppler KA, Machado SB.

Introdução e Objetivo: O futebol é o esporte mais popular do mundo, uma modalidade complexa que tem como uma das principais características mudanças de
atividades a cada 4 a 6 segundos com elevado gasto energético. O estudo tem como propósito avaliar a composição corporal e a ingestão alimentar de jogadores de
futebol das categorias de base de um clube da cidade de Santos, visando oferecer orientações nutricionais e dietéticas adequadas para cada atleta de acordo com suas
funções na equipe.
Casuística e Método: Estudo transversal, prospectivo, aberto. Foram investigados 45 atletas entre 14-18 anos divididos em diferentes posições: 11 Atacantes, 9 Volantes,
9 Zagueiros, 8 Laterais, 5 Goleiros, 3 Meio Campo. Foi utilizado o recordatório de 24 horas para a análise da ingestão alimentar; na análise composição corporal foi utilizado as práticas antropométricas padronizadas pelo Internacional Society for the Advancement of Kinanthropometry, foram medidas as dobras: tríceps, bíceps flexionado,
bíceps relaxado, subescapular, crista ilíaca, abdominal, coxa anterior, panturrilha e os perímetros: braço, punho, cintura, quadril coxa média e panturrilha. A verificação da
normalidade da amostra foi feita com o teste Shapiro-Wilk em variáveis paramétricas e o teste Wilcoxon para variáveis não paramétricas. Para comparação de médias, foi
usado o teste - T. Toda a estatística foi realiza no software SPSS. Os critérios de inclusão abrangeram os atletas que voluntariamente aceitaram participar do estudo após
concordarem com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O critério de exclusão foi a discordância com o TCLE.
Resultados: Os atletas estudados apresentaram composição corporal em consonância com a literatura em relação à distribuição de gordura e massa magra. Em relação
aos macronutriente observou-se um comportamento extremamente heterogêneo da amostra com significância estatística em todos eles. Quanto ao consumo de proteínas,
apresentaram uma ingestão maior que o recomendado como sendo um padrão de comportamento comum, ressaltando que 75,6% dos atletas estavam fazendo o uso
de suplementos proteicos, sendo que 15,6% foram orientados por nutricionista e 4,4% por médico, os outros atletas fizeram o uso por conta própria ou por orientação
do treinador. O mesmo comportamento foi avaliado analisando o perfil dos lipídeos, porém com ingestão menor que o orientado. Em relação aos carboidratos, o grupo
de laterais, volantes e meio campistas apresentaram comportamento mais homogêneo indicando consumo igual e/ou levemente maior que o recomendado, o que não
aconteceu nas demais posições onde o consumo de carboidratos esteve reduzido. Também foi possível avaliar o consumo de água diminuído pelos atletas em todas as
posições. Os minerais: cálcio, magnésio, potássio e ferro foram consumidos em valores abaixo do recomendado e houve consumo maior que o preconizado para manganês e fósforo. Em relação as vitaminas, não atingiram as recomendações: vitamina A e piridoxina, em contrapartida, houve excesso do consumo de tiamina (B1), niacina,
riboflavinado e vitamina C. Em relação as calorias totais, houve um comportamento homogêneo do gasto energético total, o que indicou uma recomendação específica
para este grupo, mas que não se realizou o consumo total esperado, pois com exceção do grupo de volantes, somados aos meio de campo, todas os atletas das demais
posições consumiram menos que o indicado.
Discussão: A dieta deve atender o gasto energético total, fornecendo um balanço adequado de macronutrientes, micronutrientes, vitaminas e água. O consumo de
nutrientes inadequado por tempo prolongado pode ocasionar queda de performance, danos na saúde e impacto negativo aos atletas em fase de desenvolvimento.
Conclusão: Os resultados sugerem que os atletas apresentam composição corporal satisfatória, porém necessitam de intervenções nutricionais específicas para melhora
de desempenho e de saúde, visto que os resultados obtidos são diferentes dos preconizados.

20
ANÁLISE DA URINA DE JOGADORES DA CATEGORIA SUB 20 DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Autores: Pinheiro CBR, Dutra GA, Ribeiro BF, Villaverde LPC, Roder VAL, Oliveira DF.
Instituições: Clube de Regatas do Flamengo - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução e Objetivo: A prática de esportes em ambientes externos como campo de futebol, pode influenciar diretamente na vida de um atleta. Ou seja, os treinos
e jogos podem ocorrer em dias com temperaturas elevadas ou reduzidas. Assim, se não obterem uma boa conduta de hidratação, esses fatores podem levar os atletas a
serem mais suscetíveis à desidratação. A perda hídrica individual durante os treinos e jogos pode ser apresentada pelo método de pesagem corporal, ou seja, o atleta deve
ser pesado antes e depois de iniciar as atividades. Uma perda de peso corporal de até 2% pode indicar uma desidratação leve a moderada e assim levando à problemas
fisiológicos e consequentemente a alteração no rendimento esportivo. Além do método de pesagem corporal, a análise de urina (urinálise) é um procedimento que pode
fornecer outras informações do estado do atleta. Acontece a partir do contato de uma fita reagente com a urina. O teste avalia a densidade corporal, pH atual, hemácias,
leucócitos, cetonas, nitrito, se há presença de glicose, entre outros dados. O Objetivo foi verificar dados dos atletas a partir da análise de urina antes e após os treinos.
Casuística e Método: Estudo realizado no Centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo na cidade de Rio de Janeiro, com 15 jogadores entre 17 e 20
anos de idade. Foram avaliadas as urinas dos atletas em três situações diferentes. São elas: Momento pós dia de treino intenso (academia + campo), pós dia de um treino
considerado normal (sem esforço extremo) e 48h após um jogo fora da cidade. Para realizar a análise, foi usado fitas reagentes (Combur Test), onde foi considerado os
parâmetros mais importantes para a verificação de desidratação: densidade corporal (1010-1030), determinação do pH (5-7) e proteína como parâmetro de verificação
padrão (0-1). Os valores de desidratação podem variar de <1010 (hiper-hidratação), 1010-1020 (normohidratação) e <1030 (hipohidratação). Para a avaliação do pH da
urina, foram avaliados valores de 5, 6 e 7. A condição climática nos dias das análises foi de dias com temperaturas consideradas normais da estação Outono (termômetros
entre 26-30°). Os dados das avaliações foram organizados na planilha Excel® com característica do momento da análise, data e quantidade de atletas avaliados.
Resultados: No total das análises (n45), o valor de densidade 1025 foi apresentado 24 vezes, o valor de 1020 foi 8 vezes e 1030 foi 10 vezes. Sendo uma exceção o valor
de 1010 apresentado somente 1 vez no total. Já o valor de Ph, o valor 05 foi apresentado 15 vezes, valor 06 foi 29 vezes e valor 7 uma única vez.
Discussão: Foram realizados três dias de análises de urina. Sobre a densidade, após um dia de treino intenso, 11 jogadores apresentaram valor de 1025, 03 apresentaram valor de 1020 e 01 apresentou valor 1030. Após um dia de treino com intensidade normal, 07 jogadores apresentaram o valor de 1025, 4 apresentaram 1020 e 04
apresentaram 1030. Após 48h após um jogo fora da cidade, 8 jogadores apresentaram valor de 1025, 01 apresentou de 1020, 05 apresentaram valor de 1030 e 01 apresentou valor de 1010. Quanto ao Ph, na primeira análise, 07 jogadores apresentaram Ph 5, 07 apresentaram Ph 6 e 01 apresentou Ph 7. Na segunda análise, 05 jogadores
apresentaram Ph 5 e 10 apresentaram Ph 6. Na terceira análise, 03 jogadores apresentaram Ph 5 e 12 apresentaram Ph 6. Portanto, verificou-se que o valor de densidade
1010 foi apresentado somente uma vez durante as três análises, valor no qual seria ideal como padrão de normohidratação. Enquanto o valor de 1030, que apresenta
risco de desidratação, foi apresentado 10 vezes em todas as análises. O Ph 5, ácido, foi apresentado 15 vezes e pode ser explicado pelo fato de 02 coletas serem realizadas
após treinos e 01 coleta após jogo.
Conclusão: A orientação e conscientização da hidratação é importante para jogadores de futebol, visando a melhora fisiológica, da performance esportiva e manutenção
dos níveis de pH adequados.
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ANÁLISE DE SARCOPENIA ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO DE FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DO TIPO PALMAR – DINAMOMETRIA EM
MULHERES COM PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA
Autores: Silva MC, Goedert GM, Santos ACM, Leitão AM.
Instituições: Centro de Diabetes Curitiba - Curitiba - Paraná - Brasil.

Introdução e Objetivo: A sarcopenia é um distúrbio muscular, progressivo e generalizado, com prevalência entre 3 a 10%, que corresponde a acelerada perda de massa
corporal magra e função muscular, associada a riscos, como declínio funcional, queda, baixa massa óssea, fragilidade e mortalidade. Está relacionada a idade avançada,
componentes genéticos e hábitos de vida. Seu curso pode ser agudo ou crônico, estando presente em eventos que geram emagrecimento ou obesidade. Além disso,
as ferramentas de triagem existentes são pouco precisas. É necessária investigação em caso de sintomas, e neste sentido, há indicação de utilizar o questionário SARC-F,
instrumento que contempla 5 avaliações: força, assistência ao caminhar, levantar da cadeira, subir escada e queda. O diagnóstico baseado nos critérios de EWGSOP2 “The
European Working Group on Sarcopenia in Older People”, atualizado em 2019, requer medição de massa e força muscular, além de desempenho físico, sendo necessário
ao menos 2 parâmetros. É recomendado uma abordagem gradual, com medida de força muscular por preensão. Após deve ser avaliado a medição da massa muscular,
sendo o método mais eficaz a “Dual Energy X-Ray Absorptiometry” (DXA). Enquanto o desempenho físico é considerado uma medida de gravidade. O tratamento da
sarcopenia atual é baseado em atividade física de resistência. Embora, mudanças alimentares, ingesta proteica e vitamina D também possam beneficiar. Além disso, novas
medicações estão sendo estudadas. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a força de preensão manual do tipo palmar através de dinamometria (hand grip strenght) em um
grupo de mulheres que realizam atividade física regular em sua comunidade, durante um evento de promoção de saúde como abordagem diagnóstica inicial de sarcopenia.
Casuística e Método: Durante o evento de promoção de saúde “7ª Caminhada do Diabetes”, em 10/11/2018, foram selecionados aleatoriamente 107 participantes do
sexo feminino, com idade entre 20 a 80 anos, de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Curitiba / Paraná que proporciona supervisão de atividade física. Esses participantes
realizaram avaliação de força de preensão manual do tipo palmar através de dinamometria (hand grip strenght) no evento. Destes, 27 foram excluídos por não apresentarem o critério de inclusão de realizar atividade física mínima regular 3 vezes por semana, restando um total de 80 participantes. Os dados obtidos foram analisados para
abordagem diagnóstica inicial de sarcopenia, segundo os critérios definidos pelo “Guidelines – Sarcopenia: Revised European Consensus on Definition and Diagnosis”, 2018.
Resultados: Após análise dos dados, foi certificado que os resultados de dinamometria dos participantes foram acima dos valores mínimos do Guidelines, excluindo o
diagnóstico de sarcopenia. Os resultados foram categorizados de acordo com idade, frequência e tipo de atividade física praticada e demonstraram que não havia sarcopenia
segundo esse critério, independente da categoria. A prática regular de exercícios físicos proporcionada pela UBS no mínimo de 3 vezes por semana parece ser a justificativa
única para esse resultado. Os resultados foram ilustrados em gráficos que comparam os valores da dinamometria definidos pelo Guidelines 2018 e os obtidos pela pesquisa.
Discussão: Ser ativo fisicamente é uma das mais importantes atitudes do ser humano para se tornar mais saudável. A perda de massa muscular está associada a riscos
como declínio funcional, queda, fragilidade e mortalidade. Nossos dados reiteram a importância da atividade física regular, independente da idade ou tipo de exercício
como fator de prevenção contra a sarcopenia. O estímulo à prática regular de atividade física deveria fazer parte de uma política de saúde pública.
Conclusão: Sarcopenia frequentemente não é diagnosticada podendo gerar comprometimento da saúde e qualidade de vida. Enquanto, a prática de atividade física
regular é uma forma eficaz de prevenção desta patologia e deve fazer parte da política de saúde pública.

22
ANÁLISE DOS PADRÕES DE MOVIMENTO EM PRATICANTES DAS MODALIDADES “MOBILITY ALIVE®” E “BODY ALIVE®” COM A
UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE MOVIMENTO (FMS®)
Autores: Gustin EC, Arantes GM, Neves LSO, Marcacini JPP, Júnior MC.
Instituições: Curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) de Uberlândia - Uberlândia - Minas Gerais - Brasil.

Introdução e Objetivo: A avaliação funcional do movimento FMS®, avalia padrões básicos de movimento, com intuito de prevenir lesões e aprimorar padrões de
movimento, para isso é necessário o uso de estratégias corretivas (exercícios que auxiliam na melhora dos padrões de movimento), foram criadas as modalidades Body
Alive® e Mobility Alive® para utilizar das estratégias corretivas em grupo. O objetivo do estudo foi analisar os efeitos das modalidades em três meses nos padrões de
movimento avaliados pela FMS®.
Casuística e Método: A pesquisa foi direta e de campo, todos os voluntários assinaram o termo de Consentimento Livre e esclarecido. Foi utilizado todo protocolo da
FMS®. Os voluntários foram avaliados inicialmente e registrados os escores e observações. As modalidades Body Alive® e Mobility Alive® foram criadas para utilizar as estratégias corretivas de forma coletiva (GUSTIN; RECCO, 2016). Body Alive® objetiva aprimorar de maneira gradativa e progressiva a força estática do corpo humano (pescoço,
cintura escapular, lombar, joelhos e pés). Mobility Alive® aprimora a mobilidade articular com alongamentos dinâmicos explorando o ganho da amplitude movimento.
Após três meses de pratica das modalidades foram avaliados novamente e registrados os novos escores. Na análise dos resultados utilizou-se o Test-T Student, com nível
de significância de 5%. Os materiais utilizados foram o Kit FMS® da marca Sanny (régua, duas varetas de medição fixa auxiliares e corda elástica), colchonetes e tatame.
Resultados: O estudo foi realizado com 16 participantes, dividido em 2 grupos: 7 voluntários da modalidade Body Alive® e 9 voluntários da modalidade Mobility Alive®.
O número total de aulas coletivas realizadas foram de 26 (três meses). A idade média dos participantes foi de 33,93 ± 14,42 anos. No Body Alive®, a frequência média de
presença total nas modalidades do grupo foi de 22,48 ± 1,90 aulas; no Mobility Alive®, obteve frequência de 22,66 ± 2,34 aulas. A média da frequência dos voluntários
do grupo Body Alive na musculação em média foi de 29,57 ± 5,56 dias treinados; e média de 28,55 ± 6,57 dias treinados para o grupo Mobility Alive®, em 3 meses de
pesquisa. Na avaliação inicial os escores totais das modalidades foram 13,28 ± 2,92 para o Body Alive® e 14,44 ± 2,55 para o Mobility Alive®, e logo após a intervenção em
meses os escores foram 15,42 ± 2,14 e 16,55 ± 1,13 respectivamente, havendo melhoras significativas para a modalidade Body Alive® (P <0,001), e não significativa para
Mobility Alive® (P < 0,07).
Discussão: Para Boyle (2016) os exercícios precisam ser analisados individualmente e verificar se precisa progredir ou regredir na forma de execução. Para Gustin e
Recco (2016), o professor ao demonstrar qual exercício seria executado precisaria demonstrar também a forma mais fácil para quem ainda não estava com um padrão
de movimento ideal para determinado exercício, facilitando a pratica das modalidades e incluindo todos do grupo aos exercícios planejados. A prática das estratégias
corretivas aprimora os padrões de movimento, reduzindo os riscos de lesões e melhora a qualidade do movimento. Com as estratégias corretivas sendo incialmente
criadas para serem planejadas e treinadas individualmente e logo depois a pratica coletiva, notou-se na modalidade Body Alive® as melhoras nos padrões de movimento
com a pratica de estratégias corretivas em grupo.
Conclusão: Concluiu-se que as duas modalidades melhoraram o escore da FMS®. A modalidade Body Alive® obteve resultados significantes nos padrões avaliados e no
escore total. O Mobility Alive® não registrou resultados significantes.
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ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DA FADIGA E RECUPERAÇÃO PÓS ESFORÇO DO MÚSCULO VASTO MEDIAL
Autores: Gaspar-Junior JJ, Anghinoni AP, Barborsa FSS, Carvalho MR, Martinez PF, Oliveira-Junior SA.

Introdução e Objetivo: A recuperação pós esforço (RPE) consiste em restaurar as condições basais do organismo de forma a condicionar os indivíduos praticantes de
exercício físico e esporte a uma nova carga de trabalho. Nesse sentido, um método de RPE muito utilizado é a crioterapia por imersão (CI). Entretanto, seu uso é, de certa
forma, ainda empírico. Além disso, há uma escassez de trabalhos comparativos acerca dos efeitos da RPE a partir da avaliação da fadiga muscular por meio da eletromiografia de superfície (ES). O objetivo do trabalho foi exatamente avaliar o efeito da CI utilizando a ES no músculo vasto medial (VM) fadigado.
Casuística e Método: O estudo contou com a participação de 18 atletas de futebol e basquete com idade entre 15 e 20 anos, pertencentes a equipes de categoria
de base de nível competitivo. Foi realizada a estratificação por faixa etária e aleatorização dos participantes em três grupos: grupo controle (GC), mantidos em repouso,
grupo CI 5°C (GCI5º) e grupo CI 10°C (GCI10°), submetidos a imersão em água gelada, todos por 10 minutos. Dessa forma, cada grupo possuiu 6 participantes. No primeiro
momento, foi determinada a força isométrica máxima (FIM) do músculo VM do membro dominante, por meio da contração isométrica voluntária máxima em uma cadeira
extensora própria a essa finalidade. Em seguida, os participantes foram submetidos a um teste de exaustão na intensidade de 40% da FIM e, ao término do exercício,
foram direcionados para recuperação pertencente ao seu grupo. Passados 15, 30 e 60 minutos todos realizaram novamente esforço submáximo na mesma intensidade,
entretanto, com duração de apenas 10 segundos. Foi realizada a regressão linear dos valores de root mean square (RMS), obtidos sucessivamente a cada 0,5 segundo de
ambos os testes (exaustão e submáximo), normalizados no tempo e pela FIM. Foram, então, obtidos valores de slope de RMS da exaustão e 10 segundos, dos momentos
15, 30 e 60 minutos após o teste de exaustão, os quais foram analisados por meio de análise de variância (Two-Way RM ANOVA) e teste post-hoc de Bonferroni. O nível
de significância foi estabelecido em p<0,05.
Resultados: A análise dos slopes de RMS revelou que houve predominância de valores positivos entre os grupos no momento da exaustão, caracterizando fadiga muscular. Diferenças significativas foram encontradas na comparação entre os momentos (p<0,001). Na comparação entre momentos dentro do grupo, o GRP mostrou menor
slope somente nos 15 minutos frente o momento exaustão (p<0,034). No GCI5° todos os momentos 15, 30 e 60 minutos foram menores que a exaustão. No GCI10° não
se verificou diferenças entre os momentos. Nas comparações entre grupos fixado dentro dos momentos, somente no momento 60 minutos verificou diferença entre os
GCI10° versus GCI5°, sendo esse último com slope menor (p=0,014).
Discussão: Os slopes positivos oriundos do aumento do RMS no decorrer do tempo, sinalizam que o modelo adotado para gerar fadiga foi adequado. Essa elevação da
atividade eletromiográfica está relacionada com o recrutamento de unidades motoras para a manutenção dos níveis de força. Por outro lado, o decréscimo dos valores de
RMS nos momentos subsequentes à exaustão no GCI5° é explicado por alterações na membrana do axônio que influencia diretamente na velocidade de condução nervosa,
causando a redução da amplitude e o aumento na latência da condução dos potenciais de ação nos motoneurônios. É possível ainda, que o resfriamento muscular por
meio da CI a 10° não tenha sido suficiente para promover as mesmas alterações neuromusculares que a temperatura mais baixa utilizada no estudo.
Conclusão: O protocolo de exaustão proposto induziu à fadiga muscular quando utilizado esforço a 40% da FIM. Além disso, a CI demonstrou ser eficaz na recuperação
da fadiga muscular quando utilizada na temperatura de 5ºC por 10 minutos.

24

ANALISES DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E FORÇA DE PREESÃO PALMAR EM ESTUDANTES DO PROGRAMA PROFISSIONAL EM
TREINAMENTO ESPORTIVO – BOGOTÁ (COLÔMBIA)
Autores: Clavijo Amortegui OA, Becerra López LA, Gutiérrez Gómez C, Peña Ibagon JC, Castillo Daza CA.
Instituições: Fundación Universitaria del Área Andina – Colômbia.

Introdução e Objetivo: A população jovem entre 18 a 35 anos, apresentam um 80% dos estudantes universitários na cidade de Bogotá. Estes têm sidos afeitados pelo
aumento de competências sedentárias, inatividade física, além dos estilos de vida pouco saludáveis com uma maior predisposição de desenvolver Doenças Não Transmissíveis (DNT), sendo estas a principais causas de morte não violenta na Colômbia e a cidade capital. Segundo o Ministério de Saúde da Colômbia a população jovem
universitária esta começado a ter problemas com sua saúde física e mental devido ao aumento desproporcional do peso corporal e uma diminuição de suas capacidades
físicas, prioritariamente da força em membros. A composição corporal expressa os componentes pelos quais um indivíduo é composto biologicamente, apresentado
pela massa; além disso, os estudantes do Programa Profissional em Treinamento Esportivo desenvolvem aulas práticas que constituem uma prática de exercícios físicos
regulares o que gera um efeito na sua composição.
Casuística e Método: Amostra foi composta por trinta e sete (N=37), vinte e quatro (n=24) homens idade ±24,25 e treze mulheres (n=13) idade ±24,41 anos estudantes
de nono período do Programa Profissional em Treinamento Esportivo.O estudo foi desenvolvido baixo as conformidades da Declaração de Helsinki que regulamenta os
termos de pesquisa em seres humanas, além da Resolução No. 8439 de 1993 do Ministério de Saúde da Colômbia, sendo um projeto de consideração de risco mínimo
para a saúde dos voluntários. Todos os participantes assinaram previamente o termo de consentimento esclarecido, gerando a concordância da normatividade. Os dados
são obtidos na manhã, tomando o peso dos pesquisados depois jejum de oito horas, feitas as necessidades fisiológicas. Toma-se o peso, estatura, IMC, massa magra,
gordura, visceral e força de preensão palmar.
Resultados: A parametrização dos dados foi realizado a prova de Shapiro-Wilk para confirmar a normalidade da distribuição da informação. As variáveis de estudo foram
reportadas com média, desvio padrão, mínimo, máximo. O T-Student Test foi usado para o analises da informação A diferencia estatística foi do P<0.05, e foi desenvolvido
com o IBM Statistical Analysis SPSS Statistics version 24.0 (Chicago, IL, USA). Os resultados apresentam que a massa de gordura e visceral tem diferencia estatisticamente
significativa (p=0,045). Na comparação dos valores da força de preensão palmar (das duas mãos) entre homens e mulheres, apresentou valores significativamente maiores
para as mulheres na mão esquerda (p=0,015) sendo a não dominante de predomino. Nos homens não se encontrou diferenças significativas.
Discussão: A inadequada alimentação e inatividades física são fatores determinantes para o aumento do tecido adiposo e a diminuição da massa muscular, o que tem
relação com os resultados encontrados nos homens e mulheres que tem uma baixa massa muscular e um risco no excesso de gordura. O acumulo de gordura corporal
promove infiltração lipídica em tecidos que não são estocadores de gordura como o musculo esquelético, o que produze uma baixa capacidade de aumento da massa
muscular. Além disso, é muito importante avaliar o risco que tem esta condição para a saúde a forma de como a gordura se distribui no corpo, pois a acumulação no
abdômen relaciona-se com maiores danos metabólicos. o treinamento e a pratica de exercício físico resistido permite o desenvolvimento de adaptações fisiológicas e
bioquímicas que permitem a melhora da composição muscular, o que favorece a força muscular e a transformação da composição corporal. As atividades práticas feitas
pelos estudantes podem-se considerar como um treino específico da musculatura e podem resultar um aumento da força nos membros.
Conclusão: O perfil de composição corporal encontrado nos estudantes foi elevado em massa de gordura e mais baixa na muscular, com isso nos homens a relação de
acumulo é localizada no abdômen e nas mulheres nos membros.
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO TÉCNICO Y TÁCTICO EN DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO A PARTIR DEL USO DEL INTERNET DE
LAS COSAS (IOT)
Autores: Ramírez Reyes HB, Valencia Soto EO, Leguizamón Paez MA.
Instituições: Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Colômbia.

Introdução e Objetivo: El Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT), es una innovación tecnológica, basada en artefactos ya consolidados con conexión y objetos
inteligentes, que tienen la facilidad de generar interacción entre estos; para determinar una información precisa y eficiente de una situación específica. Este término, es
presentado inicialmente por Kevin Ashton en una ponencia sobre RFID. A partir de ello, la aplicación del IoT son diversas y se encuentran de forma permanente en la
vida diaria de las personas, empresas y en la sociedad, transformando el desarrollo a un mundo inteligente, permitiendo que la computación se torne invisible a los ojos
del usuario, por medio de la relación entre el hombre y la máquina, generando una mayor eficiencia y eficacia. La tecnología no solo ha generado incidencia en los deportistas, puesto que el desarrollo de avances tecnológicos en las cámaras, los sensores de frecuencia cardíaca y podómetros (medidor de pasos), la indumentaria y otros
elementos han permitido generar mayor impacto en los espectadores; que no solo desean emplear los mismos atuendos que sus atletas de élite y referencia. El objetivo
de este estudio fue determinar el desempeño técnico ofensivo de la Selección Colombia de Mayores Masculina en la Copa del Mundo Rusia 2018.
Casuística e Método: Se realiza un estudio descriptivo-observacional, analizando la estadística oficial de la Copa del Mundo Masculina Rusia 2018, de la Selección
Colombia de Fútbol que disputó cuatro partidos. La muestra está representada por el comportamiento de N=23 jugadores de la Selección Colombia de Fútbol compuesta
por: Arqueros (3), Defensas (8), Mediocampistas (7), Delanteros (5). Se determinan por estadística descriptiva los valores de promedios, desviación estándar y porcentajes
de ejecución a partir de la sumatoria de los valores por las posiciones y las variables de Pase Total (PT) que representa todos los pases ejecutados, Pase Acertado (PA), la
cantidad de pases acertados: Pase Corto Acertado (PCA), Pase Medio Acertado (PMA) y Pase Largo Acertado (PLA).
Resultados: Los resultados presentan los valores totales por posición. Los arqueros presentan 103 PT, acumulando 390 minutos de juego, con 65 PA (63,10%), 4 PCA
(6,15%), 40 PMA (61,53%) y 21 PLA (32,30%). Los defensas presentan 859 PT, acumulando 3183 minutos de juego, con 712 PA (82,10%), 150 PCA (21,06%), 507 PMA (71,20%)
y 55 PLA (7,72%). Los mediocampistas presentan 693 PT, acumulando 1354 minutos de juego, con 570 PA (82,25%), 150 PCA (26,31%), 363 PMA (63,68%) y 57 PLA (5,55%).
Los delanteros presentan 158 PT, acumulando 630 minutos de juego, con 126 PA (82,10%), 44 PCA (21,06%), 75 PMA (71,20%) y 7 PLA (7,72%).
Discussão: El desarrollo de la tecnología en el fútbol generó un aporte significativo para la determinación del rendimiento deportivo, a partir del análisis de las acciones
deportivas en tiempo real, analizando la ejecución de la acción motriz y determinando por medio del IoT, la capacidad de éxito y fracaso, a partir del uso de diferentes
dispositivos wearables y el posterior análisis de sus datos, se puede determinar el comportamiento de diferentes variables como la distancia recorrida en campo, zonas de
mayor influencia en el juego, desarrollo de acciones de juego efectuadas versus acertadas, frecuencia cardíaca, pasos generados en las acciones deportivas; la información
puede ser expresada por selecciones nacionales, partidos, grupos y/o jugadores.
Conclusão: La posición con mayor regularidad de juego durante la competencia fue el arquero que no tuvo cambio. La posición con mayor efectividad en los pases
fueron los mediocampistas, seguido de los defensas con igual rendimiento que los delanteros, por último, el arquero. El PMA fue el pase más empleado en el juego y
el de mayor regularidad del equipo. Esto representa la mayor intensidad de juego del equipo que se generó por los carriles laterales de predominio izquierdo y central.

26
APOFISITE DO CALCÂNEO EM JOVENS GINASTAS E SUA RELAÇÃO COM MATURAÇÃO ÓSSEA E AUTOIMAGEM
Autores: Ferrer CRL, Catani LH, Pochini AC, Arliani GG, de Oliveira GT, de Fonseca LPRM.
Instituições: Unifesp - São Paulo - Sao Paulo - Brasil.

Introdução e Objetivo: Apofisite do calcâneo, ou doença de Sever, consiste em uma desordem na fise de crescimento do calcâneo devido a inflamação gerada por
um mecanismo de sobrecarga repetitiva. Esta condição é comum no sexo masculino na faixa etária de 11 a 15 anos e entre 8 a 13 anos no sexo feminino. Na maioria dos
casos o quadro é bilateral. Existem quatro teorias mais aceitas para a sua etiopatogênese, que provavelmente agem de maneira multifatorial: (a) O aumento da tensão do
tendão de calcâneo devido ao estirão de crescimento; (b) choque repetidos na região do calcanhar em crianças com alteração do arco plantar; e (c) ruptura mecânica
causada por recorrentes microtraumas. O quadro clínico consiste em dor a palpação posterior do calcâneo, que é exacerbada durante a prática de atividade física intensa
[1]. Não é comum a presença de edema, hiperemia ou qualquer outra alteração dermatológica no local. A suspeita diagnóstica aumenta quando se encontra sinal de
compressão medial-lateral do calcâneo positivo. Pode ser solicitado exames complementares como raio x e ressonância nuclear magnética para exclusão de outras causas.
Casuística e Método: São descritos quatro casos de doença de Sever em pacientes do sexo feminino, praticantes de ginástica artística, com altas cargas de treinamento
(6 dias por semana, 4 h/dia), e média de 5 anos de participação no esporte. Além das avaliações físicas periódicas, foram coletadas informações antropométricas, de autoimagem e raio-x das mãos para estimativa de idade óssea. Elas foram atendidas no ambulatório de lesões por sobrecarga do CETE/DOT/UNIFESP por encaminhamento
da médica da sua equipe.
Resultados: O tratamento consistiu em diminuição da carga de saltos e aterrissagens, cross training e fisioterapia analgesica local. Todas apresentaram resolução do
quadro em 6 meses de acompanhamento multiprofissional no CETE/DOT/UNIFESP. As atletas apresentavam entre 9 e 10 anos no momento das avaliações. Três casos eram
de acometimento bilateral e um unilateral direito. A média de IMC encontrado foi de 16,6, a qual corresponde ao percentil 50 para esta faixa de idade. Somente uma das
pacientes apresentou divergência na percepção da autoimagem corporal. Todas apresentavam idade óssea compatível com o estágio de Tanner. Devido ao número restrito
de casos não é possível afirmar a relação da maturidade óssea com o desenvolvimento da doença de Sever, porém podemos levantar a hipótese de que a carga de treino
não estaria adequada para maturidade óssea das atletas. Associar carga de treino com idade cronológica, ao invés de maturação fisiológica, poderia ser fator de risco para
lesões desta natureza. Na série relatada, somente uma atleta apresentou distorção de imagem corporal. Logo seriam necessários mais estudos para avaliarmos a relação
entre a apofisite com a autoimagem, já que os distúrbios de imagem corporal levam a transtornos alimentares o que é um fator de risco para RED-S e lesões por sobrecarga
Discussão: A maioria dos casos de apofisite do calcâneo são autolimitados, porém pode prejudicar a adesão e performance esportiva do atleta. Prevenir esse tipo de
acometimento precisa envolver periodização adequada para a maturação óssea e hormonal da criança, além de valorizar boa hidratação e sono. Deve-se atentar particularmente para os esportes que iniciam especialização em idades precoces. Após análise dos dados, pudemos verificar que a idade óssea estimada de 75% dos casos
foram menores que a idade cronológica e do estágio de Tanner.
Conclusão: É possível levantar hipóteses que relacionam a doença de Sever com a maturação óssea levando em consideração que a carga de treino é controlada pela
idade cronológica, o que poderia ser inadequado. Além disto, podemos chamar a atenção para distúrbios de autoimagem, principalmente em esportes de alto risco para
transtorno alimentares como ocorre na ginástica artística.
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APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA PELO TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO NAS DIFERENTES POSIÇÕES EM ATLETAS DE
BASQUETE DE ELITE DE BRASÍLIA/DF
Autores: De Toni GG, Montenegro JMPM, de Lima ACGB, Fagundes AA, Turra TZ.
Instituições: Cerrado Basquete - DF - Brasília - Distrito Federal - Brasil, Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal (ESCS/FEPECS- DF) - Brasília - Distrito Federal - Brasil,
Núcleo Cardiológico de Brasília - NCB - Brasília - Distrito Federal – Brasil.

Introdução e Objetivo: O basquete exige dos jogadores movimentos repetidos de ações intensas intervalados com de baixa intensidade e recuperação. Como
resultado, atletas de elite devem possuir diferentes aptidões, incluindo força muscular, velocidade, agilidade e potência aeróbia. A potência aeróbica máxima (VO2max)
pode ser indiretamente obtido por meio de teste de corrida de 20 m (Leger et al) ou usando a distância Yo-Yo IR1 (Castanha et al). Nas diferentes posições, os pivôs parecem apresentar VO2 máximo estimado menor. Mas carecem dados mensurados diretamente pelo teste cardiopulmonar de exercício (TCPE). O objetivo foi descrever as
características cardiopulmonares de jogadores de basquete de uma equipe de elite de Brasília-DF e avaliar se há diferença nos perfis fisiológicos nas diferentes posições.
Casuística e Método: 15 atletas masculinos de uma equipe da Liga Ouro de Basquete Nacional participaram do estudo. As avaliações foram realizadas durante a
última semana de treinamento preparatório. Foram avaliadas as variáveis antropométricas: peso, altura, índice de massa corporal (IMC). Por aparelho de bioimpedância
avaliou-se: massa muscular - MM; percentual de gordura - PG,%. Foram avaliados, por TCPE máximo: percentual da frequência cardíaca prevista, VO2 máximo (ml.kg-1.
min-1), quociente respiratório (R) e percentual do VO2 máximo previsto. Os jogadores foram categorizados como armadores (Ar, n = 3), ala-armadores (AAr, n = 4), alas
(A, n = 5), alas-pivos (AP, n= 2) e pivô (P, n = 1).
Resultados: Não houve diferença de idade entre os grupos (Ar: 21,66 ± 2,88 anos; AAr: 21,25 ± 2,21 anos; A: 23,60 ± 5,31 anos; AP: 27,0 anos; P: 23,0 anos; p = 0,50). O
pivô e os pivôs-alas apresentaram maior peso (Ar: 83 ± 1,73 Kg; AAr: 81,73 ± 3,54; A: 95,80 ± 6,64; AP: 94 ±2,81; P: 119kg; p < 0,000), altura (Ar: 1,84 ± 0,01; AAr: 1,92 ± 0,03;
A: 1,95 ± 0,04; AP: 2,00 ±0,04; P: 2,06; p = 0,004) e massa muscular (Ar 43,56 ±1,05 Kg; AAr: 44,52 ±3,0; A: 48,52 ±3,18; AP: 51,70 ±2,54; P: 59,9; p=0,002) em comparação
com os alas e armadores. Não houve diferença entre as posições e o percentual de gordura corporal (Ar: 8,70 ±1,05%; AAr: 5,10 ±2,15%; A: 1,46 ±3,08%; AP 8,60 ±1,41%;
P 12,48%; p>0,37). Todos os alcançaram esforço máximo com R acima de 1,05 (Ar 1,07; AAr: 1,05; A: 1,06; AP: 1,07; P 1,14, p>0,05) e percentual da FC max prevista acima
de 85% (Ar: 90,67 ±2,08; AAr: 90,0 ±4,96%; A: 92,40 ±1,14%; AP: 86,0 ±5,6%; P:92%, p=0,09). Não houve diferença entre a posição e o VO2 máximo (Ar: 58,17 ±5,97 ml.kg-1.
min-1; AAr: 57,36 ±8,02 ml.kg-1.min-1; 51,71 ±6,71 ml.kg-1.min-1; AP: 53,26 ±0,07 ml.kg-1.min-1; 59,91 ml.kg-1.min-1; p>0,60) e o percentual do VO2 max estimado (Ar
121,36 ±10,29%; AAr: 114,42 ±10,89%; A: 113,26 ±13,81; AP: 119,90 ±5,65%; P: 141%, p=0,30), respectivamente.
Discussão: Os atletas do estudo apresentaram uma massa muscular magra aumentada (média da literatura 40,3 Kg), especialmente os pivôs-ala e o pivô, uma variável
clínica importante, associada a força e potência. O PG foi reduzido (média da literatura 11,7%), também associado com melhor desempenho. O fato do desempenho aeróbico em diferentes posições avaliado pelo TCPE ter sido semelhante entre as diferentes posições pode demonstrar o alto nível competitivo desses atletas e que podem
estar sendo subestimadas pela medida indireta do VO2 máximo. Estes achados também apoiam a relevância do TCPE no basquetebol, dando dados normativos úteis para
orientar a seleção de talentos e condicionamento no basquete de elite.
Conclusão: Os resultados do presente estudo reforçam que existe uma forte relação entre composição corporal e papéis posicionais no basquetebol, mas isso não se
refletiu em diferenças na condição aeróbica medida diretamente pelo TCPE. O conhecimento das características clínicas e condição aeróbica pode auxiliar na melhoria
das qualidades físicas e melhora do desempenho dos atletas. Além de ser importante para proteção e prevenção de lesões.

28

ASPECTOS PSICOBIOLÓGICOS E QUALIDADE DO SONO EM JOGADORES JOVENS DE FUTEBOL PRÉ E PÓS COMPETIÇÃO
Autores: de Lira CAB, Morais NS, Silva WF, dos Santos GB, Santos DAT, dos Santos RG.
Instituições: Universidade Federal de Goiás - Goiânia - Goias - Brasil.

Introdução e Objetivo: O esporte de alto rendimento é caracterizado por alta emotividade. Muitos elementos e sentimentos ligados ao esporte podem influenciar o
desempenho esportivo. Neste contexto, há uma crescente preocupação com o esporte e sua relação com os aspectos psicobiológicos e a qualidade do sono. Este estudo
investigou o perfil dos estados de humor, os sintomas depressivos, os níveis de ansiedade, a qualidade do sono e a sonolência antes e depois do período competitivo
em jovens jogadores de futebol do sexo masculino.
Casuística e Método: Dezenove jogadores de futebol, do sexo masculino e de nível competitivo (18,2 ± 0,8 anos) completaram os seguintes questionários: (1) Perfil do
Estado de Humor; (2) Inventário de Ansiedade Traço-Estado; (3) Inventário de Depressão de Beck; (4) Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; e (5) Escala de Sonolência
de Epworth, antes e depois de uma competição nacional de futebol, para avaliar o estado de humor, os níveis de ansiedade, os níveis de depressão, a qualidade do sono
e a sonolência, respectivamente. Para a análise de dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk seguido do teste t pareado (para dados com distribuição normal) ou teste
de Wilcoxon (para dados com distribuição não normal). Foi adotado o nível de significância de 5% para todas as análises. Para determinar o tamanho do efeito foram
utilizados os critérios de Cohen (1988) onde d≥0,2 a d<0,5 o tamanho do efeito foi considerado pequeno; de d≥0,5 a d<0,8 o tamanho do efeito foi considerado médio
e d≥0,8, o tamanho do efeito foi considerado grande.
Resultados: Após a competição, foram encontradas melhora significativa na qualidade do sono (-11,15%, p=0,027, d=0.603) e sonolência (-25,60%, p=0,021, d=0.604),
mas não no nível de ansiedade-estado (p = 0,500), sintomas depressivos (p = 0,418) e perfil de estados de humor (p = 0,227).
Discussão: Existe uma crescente preocupação com a saúde mental e sua relação com o desempenho uma vez que a literatura evidencia a exposição de jovens atletas
a 640 estressores diferentes. No presente estudo não encontramos diferenças nos níveis de ansiedade-estado, sintomas depressivos e no perfil do estado de humor.
Possivelmente, os atletas avaliados consideram a participação em competições como um desafio, experimentando emoções mais agradáveis do que desagradáveis no
período pré-competição. Quanto às variáveis do sono, encontramos melhora na qualidade do sono e diminuição da sonolência após a competição. A qualidade do sono
pode ser afetada antes de competições importantes como consequência de viagens e mudança do local habitual de sono.
Conclusão: Os resultados sugerem após a competição houve melhora na qualidade do sono e sonolência dos atletas. Esses resultados podem ajudar técnicos e treinadores esportivos a melhorarem suas estratégias em relação a fatores psicobiológicos.
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ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO ACE I/D COM POTÊNCIA MUSCULAR EM JOGADORES DE FUTEBOL PROFISSIONAIS DO PARANÁ
Autores: de Almeida KY, Cetolin T, Farias LJL, Marrero AR, Aguiar Júnior AS.
Instituições: Paraná Clube - Curitiba - Parana - Brasil, Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis - Para - Brasil.

Introdução e Objetivo: ACE I/D é um polimorfismo relacionado a performance esportiva, mas seu papel em esportes com muitas posições táticas e necessidades fisiológicas não é muito bem elucidado. Estudos apontam que o alelo D (deleção) confere maior explosão muscular e o alelo I (inserção) resistência muscular. O presente estudo
objetiva relacionar os genótipos de ACE I/D em jogadores profissionais de futebol do Paraná com a potência muscular apresentada por cada atleta e suas posições táticas.
Casuística e Método: O polimorfismo foi genotipado em 27 jogadores profissionais, com extração de DNA dos leucócitos através de Salting out e genotipagem por
Reação em Cadeia da Polimerase. A altura do salto vertical foi avaliada com CMJ (countermovement jumps), em movimento descendente seguido de extensão completa
das pernas. Os saltos foram realizados em plataforma de contato (Elite Jump R, S2 Sports, São Paulo, Brasil).
Resultados: Os três possíveis genótipos foram encontrados no grupo, sendo 5 indivíduos II, 6 ID e a grande maioria, 16 indivíduos DD. Os atletas apresentaram valor
médio de CMJ de 48.87 cm, sendo o maior valor apresentado de 59.7 cm e o menor, 42.7 cm. Com relação ao polimorfismo, a média para atletas II foi de 49.3 cm, atletas
DD foi 49.33 e para ID 47.27, de acordo com o t-test não há diferenças significativas entre os grupos (p>0.05). Com relação às posições táticas, goleiros tiveram média de
51.85 cm, atacantes: 49.3 cm, laterais: 49.7 cm, zagueiros: 48.4 cm e meias: 46.76 cm.
Discussão: Não foi observada diferença de CMJ entre os genótipos, apesar desse polimorfismo ser associado com potência muscular. No entanto, o maior índice CMJ
era DD, mostrando que essa relação ainda pode existir, e a não diferença nas médias pode ser reflexo de atletas que se apresentaram com CMJ fora da curva padrão para
o genótipo. Em relação às posições, percebe-se grande média CMJ para goleiros, que necessitam de força muscular para realizar a maioria de suas ações em jogo e mantêm pelo menos um alelo D. Laterais apresentaram a segunda maior média CMJ, sendo um deles DD e o restante II. Sabe-se que essa posição está muito mais associada
a resistência muscular, no entanto, são os momentos de arrancada e maior velocidade do jogador que podem determinar o resultado de um jogo. Apesar dos atacantes
terem maior demanda de potência muscular e sprint, eles não obtiveram a maior média CMJ. Mas, esse grupo foi o que teve a maior quantidade de representantes e
a maior diferença entre o maior e menor índice CMJ, essa flutuação dos dados pode explicar a sua baixa média. Além dos modelos atuais de estratégias de jogo que
podem demandar mais resistência muscular desses atletas. Mas, é nesse grupo, também, que temos uma maioria de atletas DD. A menor média CMJ foi vista nos atletas
de meio-campo, que necessitam de resistência muscular já que percorrem uma maior distância total no jogo. Apesar disso, o alelo D ainda é prevalente nesse grupo,
demonstrando que a potência muscular precisa manter certo nível. É importante destacar que nesse grupo foi encontrada o menor índice CMJ.
Conclusão: Apesar dos alelos e genótipos de ACE I/D serem associados com potência e resistência muscular, não houve uma diferença significativa entre os jogadores
de acordo com seus genótipos. Demonstrando a grande heterogeneidade do futebol. Ainda que possamos encontrar relações com as posições táticas dos jogadores, é
necessário frisar que o futebol é um esporte que tem seus resultados definidos pelos momentos de maior velocidade, demonstrando que a potência muscular pode ser
necessária para todas as posições, o que pode ser verificado pela grande maioria dos atletas DD. Potência muscular é uma capacidade que pode ser melhorada através
de treinamento, o que faz com que a presença de um alelo ou outro às vezes não seja tão decisiva, até porque não podemos subestimar a complexidade genética e todos
os outros polimorfismos associados com performance esportiva.

30
ASSOCIAÇÃO ENTRE A HDL, LDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERÍDEOS, E O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS
Autores: Cople FS, Pessôa FLO, Couto VL, Raider L.
Instituições: Faculdade de Medicina Valença - Valença - Rio de Janeiro – Brasil.

Introdução e Objetivo: A rapidez e a extensão da urbanização são algumas das características do século XX. Esse processo provocou modificações agressivas nos
hábitos dietéticos e no estilo de vida das pessoas, acarretando enorme redução nos níveis de atividade física. O excesso de peso e as dislipidemias já estão estabelecidos
na literatura científica como fatores determinantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. No Brasil, estas doenças constituem a principal causa de morbimortalidade. Uma maneira de tratar e prevenir o acúmulo demasiado de lipídios é a prática regular de exercícios físicos. Dentre os tipos de exercícios prescritos para
enfatizar a redução da lipemia, o mais utilizado é o treinamento aeróbico.
Casuística e Método: Estudo quantitativo, descritivo, com delineamento transversal, realizado na Faculdade de Medicina de Valença/RJ. Amostra composta por 90
acadêmicos, sendo 54 mulheres e 37 homens, com faixa etária entre 18 e 37 anos. Para avaliar a HDL, LDL, colesterol total e o triglicerídeos, foi coletado 5 ml de sangue,
por punção venosa. Para tal, foi solicitado que os pacientes se submetessem a jejum alimentar de doze horas. O nível de atividade física foi avaliado através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Para classificação foram criados 2 grupos que englobavam no grupo 1 as classificações ativo e muito ativos e no grupo
2 foi englobada as classificações de insuficientemente ativos e sedentários. Para verificar a relação de dependência das variáveis foi utilizado o teste do Qui-quadrado,
considerando p ≤ 0,05 para determinação das diferenças.
Resultados: A média dos valores encontrados de colesterol total foi de 183,5 ± 30,4 com mínimo de 129 e máximo de 286. De acordo a SBC, foram identificados 56
acadêmicos (62,6%) com nível de colesterol total desejável e 34 (37,4%) com valores alterados. Na avaliação da HDL, o valor médio foi de 49,9 ± 9,0 com mínimo de 32
e máximo de 77. Na classificação, 13 acadêmicos (18%) com nível de HDL baixo e 77 acadêmicos (82%) com valores de HDL desejável. Os valores encontrados de LDL
foi de 107,2 ± 9,0 com mínimo de 58 e máximo de 212. Foram identificados 13 acadêmicos (18%) com nível de LDL alterados e 77 acadêmicos (82%) com valores de
LDL desejável. A média dos valores encontrados de triglicerídeos foi de 98,2 ± 5,0 com mínimo de 52 e máximo de 306. Foram identificados 8 acadêmicos (18%) com
nível de triglicerídeos alterados e 82 acadêmicos (82%) com valores de LDL desejável. Na avaliação do nível de atividade física, foram encontrados 35 acadêmicos (39,6%)
classificados como sedentários ou irregularmente ativos. Na classificação ativo e muito ativo foram encontrados 55 acadêmicos (60,4%). Na análise estatística, não foi
encontrado associação entre os valores de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos e o nível de atividade física, com p = 0,323.
Discussão: Notou-se que não houve associação entre os valores de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos e o nível de atividade física. Por outro lado, Prado (2002)
demonstrou que indivíduos vigorosamente ativos apresentam valores adequados de LDL e HDL quando comparados a sedentários. Em um estudo de revisão sistemática,
Bezerra (2013) mostrou que existe uma relação direta entre a prática do exercício físico e a melhora no perfil lipídico. Outros estudos mostraram que os efeitos do exercício
físico seriam primariamente no controle da adiposidade corporal e, subsequente na prevenção da obesidade, o que acarretaria melhora do perfil lipídico.
Conclusão: Apesar de estudos apontarem alteração no perfil lipídico com a prática regular de exercícios físico, os resultados desta pesquisa mostraram que não existe
associação entre os valores de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos e o nível de atividade física em jovens universitários. O fator idade pode ter influenciado nos resultados, já que estudos anteriores correlacionam alteração no perfil lipídico com práticas de exercícios físicos em indivíduos com idades superiores.

Suplemento – Rev Bras Med Esporte – Vol. 25, No 5 – Set/Out, 2019

17

ANAIS DO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - 2019
31
ASSOSSIAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E A ANSIEDADE DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA
Autores: Cople FS, Pessôa FLO, Meira ÉG, Couto VL, Raider L.
Instituições: Faculdade de Medicina de Valença - Valença - Rio de Janeiro - Brasil.

Introdução e Objetivo: Um distúrbio psicológico que preocupa os profissionais ligados a área da saúde é o quadro de ansiedade que se caracteriza por estado emocional transitório que envolve conflitos psicológicos e sentimentos desagradáveis. A ansiedade é uma resposta emotiva que inclui perturbações subjetivas e corporais
que, em geral, estão acima das proporções da ameaça real. Para os adolescentes, bem como para adultos e idosos, a prática de atividades físicas favorece a prevenção de
alterações de humor. Além disso, o exercício físico leva o indivíduo a uma maior participação social, resultando em um bom nível de bem-estar biopsicofísico. Durante
a realização de exercício físico, ocorre liberação da bendorfina e da dopamina pelo organismo, propiciando um efeito tranquilizante e analgésico no praticante regular,
que frequentemente se beneficia de um efeito relaxante pós-esforço e, em geral, consegue manter-se um estado de equilíbrio psicossocial mais estável. Com relação aos
níveis de ansiedade, a literatura sugere que adolescentes tendem a demonstrar-se mais ansiosos do que adultos, apresentando decréscimos nos níveis de ansiedade com
o passar dos anos. O exercício físico é uma forma de lazer e de restaurar a saúde dos efeitos nocivos que a rotina estressante.
Casuística e Método: Estudo quantitativo, descritivo, com delineamento transversal. Amostra composta por 91 indivíduos, sendo 54 mulheres e 37 homens, com faixa
etária entre 17 e 26 anos. Para avaliar o nível de ansiedade, foi aplicado o Inventário de Beck para Ansiedade (Back Anxiety Inventory-BAI). O nível de atividade física foi
avaliado através da aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). A classificação foi adaptada criando 2 grupos que englobava no grupo 1 as classificações ativo e muito ativos, enquanto no grupo 2 foi englobada as classificações de insuficientemente ativos e sedentários. Para caracterização da amostra foi utilizada
a estatística descritiva. Para avaliar a associação entre as variáveis, foi utilizado o teste de Spearman, considerando p ≤ 0,05.
Resultados: Na avalição do nível de atividade física, foi encontrado 22 homens (59,5 %) classificados como ativos e muito ativos, e 15 homens (40,5%) como irregularmente ativos e sedentários. Na avaliação das mulheres, 33 (61,1%) foram classificadas como ativas e muito ativas, e 21 (38,9%) como irregularmente ativas e sedentárias. Na
avaliação da ansiedade, os homens ativos e os muito ativos, apenas 1 (2,7%) apresentou ansiedade leve, 20 (54,1 %) apresentaram ansiedade mínima, e 1 (2,7%) ansiedade
moderada. Nos homens irregularmente ativos e os sedentários, 3 (8,1%) apresentaram ansiedade leve, 11(29,7%) ansiedade mínima e 1 (2,7%) ansiedade moderada. Nas
mulheres ativas e muito ativas, apenas 1 (1,9%) apresentou ansiedade grave, 7 (13%) ansiedade leve, e 25 (46,3,%) ansiedade mínima. As mulheres irregularmente ativas e
sedentárias, 2 (3,7%) apresentaram ansiedade grave, 7 (13%) ansiedade leve, 10 (8,5%) ansiedade mínima, 2 (3,7%) ansiedade moderada. Na análise estatística, não encontrou
associação entre o nível de atividade física de homens e mulheres com a ansiedade, com p = 0,473.
Discussão: O atual estudo não encontrou associação entre o nível de atividade física de homens e mulheres com a ansiedade, entretanto, o estudo realizado por Silva
(2017) incentiva a importância da prática de atividade física para a manutenção da saúde e controle da ansiedade, bem como coadjuvante no tratamento. O estudo realizado por Ferreira (2017), apontou que a ansiedade está associada ao sexo feminino. No atual estudo, pode-se observar alguns casos de ansiedade grave no sexo feminino,
entretanto, os homens também aparecem com alteração nos níveis de ansiedade.
Conclusão: O nível de atividade física de homens e mulheres não interfere na ansiedade. Contudo, mais estudo precisam ser realizados utilizando ferramentas mais
precisas para avaliar o nível de atividade física e a ansiedade de homens e mulheres.

32

AUMENTO DA PROLIFERAÇÃO LINFOCITÁRIA CAUSADA PELO EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO DE INTENSIDADE
MODERADA EM ADULTOS JOVENS
Autores: Guedes AA, Ulbricebo AZ, Coutinho DSS, Iagher F, Pozzolo BA, Fonseca VF.
Instituições: Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: O exercício físico gera um desvio da homeostase e leva a reorganização das respostas de diversos sistemas, entre eles o sistema imune. A resposta
aguda, alterações temporárias da resposta imunológica causadas por uma sessão de exercício, pode estar sujeita a mudanças de acordo com a intensidade do exercício físico
praticado. Nesse contexto, o objetivo do estudo é observar a resposta da proliferação linfocitária à prática de sessões de exercício físico aeróbio de intensidade moderada.
Casuística e Método: Avaliou-se dez adultos jovens voluntários (23,50 ± 3,43 anos), de ambos os sexos, que realizaram sessões de exercício aeróbio de 40 minutos
em bicicleta indoor em intensidade moderada (65 -70% da frequência cardíaca máxima). Houve coleta de sangue venoso para a análise da proliferação linfocitária antes
(baseline) e após cada uma das sessões. A proliferação linfocitária foi estimulada através de Concanavalina A (ConA) e mensurada através do ensaio de Alamar Blue, sendo
os resultados obtidos por análise fluorimétrica nos tempos 24, 48 e 72 horas. A análise estatística compreendeu comparações repetidas entre as diferentes sessões e o
baseline por meio da ANOVA two way, considerando um p<0,05.
Resultados: A sessão de exercício de intensidade moderada resultou em aumento da proliferação linfocitária basal de 42,17% (p=0,001) em 24 h, 36,89% (p=0,011) em
48 h e 30,84%(p=0,01) em 72 h, havendo diferença significativa no delta de variação na comparação.
Discussão: O padrão de comportamento encontrado é correspondente à curva de resposta imune ao exercício físico, sendo que a resposta da proliferação linfocitária pode
ser um dos responsáveis pelo formato de “J” da curva, com piora na função imune em intensidade mais elevadas. A diminuição da proliferação linfocitária após a prática de
exercício vigorosos é bem documentada, sendo os possíveis mecanismos envolvidos a ação da epinefrina e do cortisol, reagindo á atividade estressora e à lesão muscular
provocada. O aumento da proliferação de linfócitos após exercícios moderados tem mecanismos ainda não bem esclarecidos, porém acredita-se que tenha relação com
a menor dose de cortisol e epinefrina gerados, com o aumento da produção de interleucina 4 (IL-4) e alterações no metabolismo de glucose e glutamina em linfócitos T.
Conclusão: A realização aguda de exercício físico aeróbio em intensidades moderada resultou no aumento da proliferação linfocitária de adultos jovens.
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AUTO AVALIAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO, PESO CORPORAL, DESEMPENHO ESPORTIVO E MOTIVAÇÃO PARA MUDANÇA DE ATLETAS
DA NATAÇÃO E DO VÔLEI
Autores: Silveira JP, Longarai LS, Feldmann M, Branco M, Petkowicz R.
Instituições: Grêmio Náutico União - Porto Alegre - Rio Grande do Sul – Brasil.

Introdução e Objetivo: Uma alimentação saudável tem impacto positivo na saúde geral e no desempenho esportivo. Saber o entendimento dos atletas quanto à
sua própria alimentação e ao seu rendimento na prática esportiva direciona necessárias abordagens médicas, nutricionais e técnicas. O objetivo deste trabalho é avaliar a
percepção dos atletas sobre o seu peso corporal, hábitos alimentares, fatores relacionados ao treinamento (cansaço/rendimento) e a sua motivação para mudar.
Casuística e Método: Realizado questionário auto aplicado em atletas da natação e do vôlei durante avaliação de início de temporada de 2019, contendo questões
sobre a percepção de seu peso e sua alimentação, ambas avaliadas através de uma escala que varia de “normal/ideal”, “mais do que deveria”, menos do que deveria” e “não
sei”. Avaliou, também, a percepção dos atletas sobre sua alimentação, aspectos do treinamento (cansaço e rendimento) e motivação para mudança, avaliados por meio
de escalas de notas que variam de 1 a 10.
Resultados: O estudo incluiu 81 atletas da natação, 33 meninas (idade média 12,9±2,7) e 48 meninos (idade média 11,8±2,6); e 64 atletas do vôlei, 29 meninas (idade
média 14,5±1,3) e 35 meninos (idade média 14,7±1,8). Dentre as meninas da natação, 88% responderam que se alimentam normalmente e 54% acham que estão no peso
ideal; entre os meninos, 75% acham que tem uma alimentação normal e 75% acreditam que estão no peso ideal. No vôlei, 62% das meninas acham que se alimentam
normalmente, 45% acham que estão no peso ideal e 45% acreditam que pesam mais do que deveria; entre os meninos, 74% acreditam que se alimentam normalmente
e 63% acreditam que estão no peso ideal. Dentre os atletas da natação, as médias das notas da alimentação, da motivação para mudar, do cansaço e do rendimento
foram respectivamente: 7,8±1,4; 7,9±2,1; 6,9±2; 7,7±1,4. No vôlei, as médias das variáveis - nota da alimentação, motivação para mudar, cansaço e rendimento - foram
respectivamente: 7±1,4; 8,2±1,4; 7,7±2,3; 5,9±2,2. Ao comparar os dois esportes, encontra-se significância estatística nas médias das notas do cansaço e do rendimento: as
meninas da natação referem maior cansaço (MD 1,5 p<0,005); os meninos da natação referem menos cansaço (MD -2,5 p<0,005) e melhor rendimento (MD 3,3 p<0,005).
Discussão: Os resultados do trabalho mostram que a maioria dos adolescentes, atletas da natação e do vôlei, acredita ter uma alimentação normal e que estão no peso
ideal ou acima do peso. Além disso, percebe-se que os atletas estão motivados a mudanças no estilo de vida, visando melhor aproveitamento e evolução nos treinos.
Alcançar o peso ideal é indispensável para um melhor desempenho esportivo e preparo físico, evitando, ainda, sobrecarga nas articulações. Ao compararmos duas modalidades esportivas com características de treino diferentes, inclusive intensidade, carga e volume, foi possível analisar que a percepção de cansaço e de rendimento dos
atletas difere entre os sexos e entre as modalidades esportivas. Esta informação sugere a necessidade de uma intervenção multidisciplinar, abordando adaptações nas
escolhas alimentares e em características do treinamento. Além de aspectos do treinamento e do estado nutricional, outras variáveis estão envolvidas no desempenho
esportivo e que devem ser abordadas, tais como sono, recuperação e perfil bioquímico/metabólico do atleta.
Conclusão: Assim, evidencia-se que os atletas da natação e do vôlei tem uma visão positiva em relação ao seu peso corporal e quanto a sua alimentação. Além disso,
a natação é mais cansativa para as meninas e um melhor rendimento físico é encontrado em meninos nadadores. Estas informações auxiliam a equipe médica e técnica
ao planejamento de abordagens multidisciplinares para melhorar o desempenho esportivo e a recuperação dos atletas.

34

AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL EM ATLETAS DE REMO
Autores: dos Santos TS, Azzi MH, de Freitas EC, Amorin G, Petkowicz RO.
Instituições: Grêmio Náutico União - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil.

Introdução e Objetivo: Os testes cinético- funcionais avaliam o movimento humano com a finalidade de identificar disfunções do movimento. Através do diagnóstico
cinético-funcional é possível desenvolver um programa de prevenção de lesões. Em atletas a identificação de alterações na mobilidade, estabilidade e assimetrias e a
correção destes padrões permite maior eficiência de movimento para o atleta, influenciando em uma melhora na performance e diminuição do potencial de lesões. O
objetivo do presente estudo é descrever os valores médios dos testes de um protocolo realizado em atletas de remo, comparando os valores obtidos com os valores
referenciais para atletas desta modalidade.
Casuística e Método: Foram incluídos neste estudo 17 atletas de remo das categorias juvenil e júnior, ambos os gêneros, que competem nacionalmente, pertencentes ao clube Grêmio Náutico União/Porto Alegre. A idade média das atletas femininas foi 16,3±1,2 anos e dos atletas masculinos foi 15,9±1,6 anos. Os testes aplicados
incluíram avaliação da mobilidade de tornozelo(graus), Teste de Thomas (graus), que avalia a flexibilidade dos músculos flexores do quadril, avaliação da mobilidade de
quadril(graus) e mobilidade torácica(graus) e extensão de joelhos(graus). Todos estes movimentos encontram-se diretamente envolvidos com a técnica da remada. Os
testes foram aplicados por fisioterapeuta experiente e foram aplicados início de temporada de treinamento do ciclo competitivo de 2019.Os valores foram comparados
com os dados do National Rowing Centre os Excellence/Australia.
Resultados: Os valores estão expressos em médias ± desvio padrão, descritos para lado direito (D) e esquerdo (E). Equipe feminina: DorsiflexaoTor.D 14,7±1,7, DorsiflexaoTor.E 14,3±1,5, T.ThomasD 15,8±7,7, T.Thomas Esq 19±8,1, Rot.Interna Quadril D 45,6±9,2, Rot.Interna Quadril E 47,6±7,3, Rot.Tronco D 81,6±5,2, Rot.Tronco E 81,72±7,1,
Extensão Joelho D 166,8±7,2, Extensão Joelho E 161,4±8,2. Equipe masculina: DorsiflexaoTor.D 13±1,5, DorsiflexaoTor.E 13,2±2, T.ThomasD 22,6±6,8, T.Thomas Esq 21,3±7,3,
Rot.Interna Quadril D 40,1±12,3, Rot.Interna Quadril E 39±10, Rot.Tronco D 81,9±10,9, Rot.Tronco E 80,4±12,8, Extensão Joelho D 165,2±10, Extensão Joelho E 165,2±6,7.
Discussão: Em relação a dorsiflexão de tornozelos 23,5% dos atletas apresentavan-se dentro dos valores desejados. Em relação a extensão de quadril 58,8% dos avaliados
apresentavam-se dentro dos valores esperados. Rot. Interna quadril encontrou-se valores adequados em 64% dos atletas. Na avaliação da rotação do tronco 70,5% estavam
dentro dos valores esperados. A avaliação da extensão de joelho encontrou-se 23,5 dos resultados dentro dos valores esperados.
Conclusão: Identificou-se que os principais déficits de mobilidade da equipe avaliada estão nos movimentos de dorsiflexão de tornozelo e extensão de joelhos.Com
os resultados obtidos foi elaborado um programa de exercícios preventivos eleborados pela fisioterapia para serem realizados dentro do programa de treinamento em
conjunto com a preparação física.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA ATIVAÇÃO MUSCULAR NO APARELHO REMADA SENTADA COM ALAVANCAS E NA REMADA CURVADA
COM BARRA
Autores: Nunes SJ, Borges E, Mastandrea L, Bernardina HD, Santarem JM.
Instituições: Instituto Biodelta - São Paulo - SP – Brasil.

Introdução e Objetivo: Há algumas décadas, estudos sobre a ativação eletromiográfica buscam identificar exercícios eficientes na ativação muscular que possam ser
utilizados em processos de reabilitação e também como parte do treinamento de esportistas em situação de risco de lesões (YOUDAS et al., 2016). Todavia, até o presente
momento, pouco foi avaliado da atividade eletromiográfica dos exercícios de remada. O objetivo deste estudo foi avaliar com eletromiografia a ação muscular na remada
curvada com barra e na remada sentada com alavancas e pesos livres da marca Biodelta®.
Casuística e Método: Foram avaliados 13 voluntários do sexo masculino sem histórico de doenças ou desordem musculoesquelética, experientes no treinamento
resistido por mais de 1 ano. Os voluntários foram familiarizados e ajustaram a carga de 10 repetições máximas dos exercícios uma semana antes. No dia do experimento
realizaram 4 repetições com carga de 10 RM em cada exercício de forma balanceada. Os dados foram coletados a 2000 Hz com um eletromiógrafo Mini DTS (Noraxon
USA Inc, Scottsdale, AZ).
Resultados: Não houve diferença significante para o latíssimo do dorso, trapézio e deltóide posterior comparados entre os exercícios remada sentada em máquina com
alavancas e remada curvada. Apenas o longuíssimo dorsal apresentou valor “root mean square” significantemente maior de 0.70 na média concêntrica e de 0.46 na média
excêntrica versus 0.53 na média concêntrica e 0.37 a média excêntrica na remada curvada comparado respectivamente a remada sentada com alavancas.
Discussão: No presente estudo a atividade do latíssimo do dorso não apresentou diferença entre os exercícios de remada. Outro estudo da literatura mostrou que a
ativação do latíssimo do dorso na remada curvada foi de 82,2 % da contração voluntária máxima (CVM) (FENWICK; BROWN; MCGILL, 2009). Assim, apesar de nosso estudo
não ter comparado a CVM, podemos sugerir que os exercícios de remadas avaliados por nós possuem elevada intensidade de ativação do músculo latíssimo do dorso. O
estudo de Townsend et al., (1991) mostrou que o deltóide posterior apresentou 88% de ativação da CVM. O músculo deltóide posterior não apresentou diferença entre os
exercícios de remada no presente estudo. A ativação da porção média do trapézio já foi avaliada em 79% da CVM no exercício de remada unilateral (SODERBERG, 2013).
Nosso estudo não encontrou diferença na ativação da porção média do trapézio entre os exercícios de remada. Um único estudo encontrou uma ativação de 43,3% de
CVM de ativação do eretor da espinha no exercício de remada curvada que foi superior quando comparada com outro modelo de remada invertida com o peso corporal (29,9%) e superior a remada unilateral (17,3%) (MCGILL, 2009). Assim, parece que nosso estudo apresenta resultados consistentes quando mostrou superioridade na
ativação do eretor da espinha (longuíssimo dorsal), na remada curvada comparado a remada sentada em máquina com alavancas. Nosso estudo corrobora com outros
importantes estudos supracitados que ajustaram a intensidade dos exercícios, permitindo encontrar resultados confiáveis em relação a ativação muscular. A utilização
de cargas que pode favorecer o trabalho de hipertrofia muscular fica entre 6 e 12 repetições máximas (KRAEMER et al., 2009) e o nosso estudo foi o único que ajustou a
carga dentro de 10 RM para os exercícios.
Conclusão: Concluímos que a remada curvada apresentou maior ativação do músculo longuíssimo dorsal. Mas não apresentou diferença para os músculos latíssimo
do dorso, deltoide posterior e porção média do trapézio. Para os músculos da cintura escapular os dois exercícios foram igualmente eficientes. No caso de exercícios
terapêuticos para a coluna vertebral, a menor ativação do longuíssimo dorsal na remada sentada com alavancas pode ser mais adequada.

36

AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA PROGNÓSTICA DO FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN NA PREDIÇÃO DE LESÕES EM PACIENTES DE UMA
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
Autores: Younes SD, Soares M, Marques VB, Silva HGR, Soares DS, Drummond FA.
Instituições: Instituto de Medicina do Esporte de Porto Alegre - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil.

Introdução e Objetivo: Indivíduos fisicamente ativos, participantes de atividades esportivas recreacionais têm um risco aumentado em desenvolver algum tipo de
lesão musculoesquelética devido ao grau de exposição. Neste contexto fazer uso de testes funcionais para identificar fatores de risco modificáveis nesta população é de
fundamental importância na prevenção de lesões musculoesqueléticas. Nos últimos anos a comunidade científica tem se dedicado a estudar diversos testes funcionais
para avaliar o poder prognóstico na identificação lesões. Dentre os principais testes estudados está o Functional Movement Screen (FMS) que tem trazido resultados
conflitantes nas diferentes populações. O objetivo deste trabalho é avaliar a acurácia do FMS para predição de lesões em pacientes fisicamente ativos acompanhados
em um serviço de fisioterapia.
Casuística e Método: Estudo de coorte retrospectivo no qual foram selecionados pacientes fisicamente ativos, por conveniência, com idade ≥18 anos que realizaram
a avaliação pelo método de FMS e foram acompanhados por até um ano em um programa de fisioterapia. A variável desfecho - lesão - foi definida como qualquer dano
físico confirmado por exame clínico/imagem. Os valores das variáveis foram coletados em um banco de dados de uma clínica de fisioterapia da cidade de Porto Alegre por
três avaliadores independentes. Para caracterizar a amostra foi utilizada uma análise descritiva e para avaliar a sensibilidade, especificidade, acurácia e identificar o melhor
ponto de coorte utilizamos a curva ROC. Um p valor ≤0,05 foi considerado como estatisticamente significativo. O pacote estatístico utilizado foi o software SPSS, versão 21.
Resultados: O presente estudo incluiu 139 pacientes fisicamente ativos, com idade de 43,22±13,12, em sua maioria homens (66,9%) e seguimento de IC95% 70,33
- 97,63 dias. Na amostra deste estudo a incidência de lesões foi de 22,3% e as principais lesões observadas foram as musculotendíneas (13,7%) e cartilagem (5,0%), predominantemente nos membros inferiores (51,6%). Em relação a acurácia do FMS para um ponto de corte ≤ 14 observamos uma área sobre a curva de 0,64 (0,52 - 0,76;
p=0,015) e razões de probabilidades positiva e negativa de 1,59 (0,96 – 2,45) e 0,52 (0,22 – 1,05), respectivamente. A sensibilidade observada foi de 70,97% (52,0 - 85,8) e
especificidade de 55,56% (45,7 - 65,1).
Discussão: Os principais achados deste estudo foram que para um ponto de corte ≤14 (I) as razões de probabilidades positivas e negativas foram nulas; e, (II) o teste
mostrou-se mais sensível que específico. De maneira geral, os estudos que avaliam o FMS como um preditor de lesões pouco discutem a acurácia da ferramenta e/ou apenas
avaliação a força de associação com o desfecho. Quando apresentada ou calculada as razões de probabilidades positiva e negativa de estudos prévios os valores tem uma
acurácia nula, pequena ou moderada. No presente estudo observamos que o FMS tem uma acurácia nula, sugerindo que não é um teste adequado para predição de lesões.
Conclusão: A avaliação por FMS mostrou uma acurácia nula na predição de lesões em pacientes fisicamente ativos acompanhados em um serviço de fisioterapia.
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DOS ATLETAS SUB 20 DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO EM PERÍODO DE COMPETIÇÃO
NO ANO DE 2018
Autores: Pinheiro CBR, Dutra GA, Villaverde LPC, Ribeiro BF, Roder VAL, Almeida KMM.
Instituições: Clube de Regatas do Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Introdução e Objetivo: No meio cientifico existem poucos estudos sobre o futebol profissional e categorias de base que abordam avaliações de composição corporal
em estudo de um ano, levando em consideração suas posições em campo em aparelho de bio impedância. O seguinte Estudo tem como objetivo levantar esses dados
para possíveis questionamentos sobre a modalidade, a individualidade dos atletas assim como suas possíveis variações da composição corporal em um ano de campeonatos Brasileiros de Serie A. Dividido em três momentos: Janeiro, Abril e Outubro. Os atletas foram orientados pela comissão técnica e nutricionista do clube em todo o
processo, assim como preparadores físicos, médicos e fisioterapeutas.Todas as avaliações foram feitas pela manhã por volta das 7h da manhã em Jejum de 8h. Atletas de
Sunga em ambiente fechado com o mesmo equipamento de bio impedância Inbody 770. O objetivo foi avaliar as possíveis variações da composição corporal em período
de competição de um time de Série A sub 20 masculino de Futebol do Rio de Janeiro, o Clube de Regatas do Flamengo, sugerindo discussões sobre a necessidade e
cuidados da comissão técnica sobre a saúde de jovens atletas de futebol.
Casuística e Método: Avaliação por bioimpedância (Inbody 770 ), em jejum de 8h, com atletas masculinos de idade de 17 a 20 anos , n: 41 atletas inicias , Finalizando
com 30 atletas em posições diferentes de campo, em períodos de Janeiro, abril e Outubro. As avaliações foram todas feitas as 7h da manhã com atletas de sunga em
ambiente fechado com a mesma balança de bio impedância In Body 770. Os atletas tiveram orientação nutricional durante o período, treinos de força em academia
orientados por um profissional de educação física. Foram orientados com suplementação, dieta especificas alem de treinos específicos para manutenção da massa muscular esquelética e para hipertrofia.
Resultados: No período de Janeiro a Outubro puderam ser observados uma mudança significativa de atletas acima dos 15% de percentual de gordura, começando
com 6 atletas em janeiro, finalizando a temporada com 10 acima do Percentual. 13 atletas com ganho de 1Kg de massa muscular esquelética ou mais , 2 atletas com
perda de 1kg de massa muscular esquelética ou mais.
Discussão: Em período de competição de janeiro à Outubro percebeu-se uma grande variação da composição corporal dos atletas, dobrando o quantitativo de atletas
acima do percentual de gordura de 15%, aumento de 1Kg de Massa muscular esquelética de 43.3% do elenco e 6.6% com Perda de 1Kg de massa muscular esquelética.
Conclusão: Notam-se grandes alterações de composição corporal em um período de 9 meses de competição, sendo com saldos positivos de massa muscular porém,
com mais da metade dos atletas que iniciaram acima de 15% de gordura. Isso mostra como se faz necessário a presença de profissionais especialistas para avaliar e intervir
sobre essas mudanças com jovens atletas, atuando interdisciplinarmente com as outras áreas da Saúde presentes no Departamento de Futebol de Base.

38
AVALIAÇÃO DA REGENERAÇÃO DE LESÃO MUSCULAR EM ATLETAS DE BASE DO FUTEBOL
Autores: Grandini LCB, Pinheiro CBR, Fonseca PHOG, Nunes RAM, Souza LFS.
Instituições: Hospital Central da Polícia Militar - RJ - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.

Introdução e Objetivo: As lesões musculares são um problema substancial para os jogadores de futebol e suas equipes havendo estudos inclusive como Lewin et al
que mencionam percentuais de até 91% dos jogadores profissionais de futebol apresentando a lesões a cada temporada. Em geral, lesões conduzidas conservadoramente
costumam evoluir de forma satisfatória, entretanto o retardo do diagnóstico e da avaliação adequada de sua gravidade, assim como das etapas de regeneração associados
à falha do tratamento podem ser dramáticas, retardando o retorno à atividade física por até meses. Entretanto, ainda não existe consenso sobre a melhor forma de definir
gravidade, tratamento e o momento exato de retorno à atividade, visto a extrema subjetividade dos critérios baseados de forma geral na comparação com o membro
contra lateral e a escala de dor. Métodos complementares de baixo custo, não radioativos como a ultrassonografia seriam assim úteis na avaliação das diferentes etapas
de regeneração do tecido muscular possibilitando assim diagnósticos mais precisos e a definição de condutas específicas para cada atleta. Esse estudo apresenta uma
comparação sequencial entre a clínica do paciente e exames ultrassonográficos, o que possibilitaria uma melhor avaliação da evolução da lesão.
Casuística e Método: Foi selecionado um paciente de base de um clube de futebol profissional com lesão muscular em compartimento posterior de coxa para acompanhamento clínico e radiológico – ultrassonografia – entre junho e novembro de 2015.
Resultados: A inespecificidade dos critérios para avaliação do retorno às atividades permitem que lesões ainda parcialmente abertas estejam presentes, assim, enquanto
clinicamente o paciente mostrou-se confiante para retorno às atividades normais, o exame de ultrassonografia evidenciou a manutenção do defeito estrutural e de matriz
de regeneração.
Discussão: NMS 20 anos, masculino, dá entrada no departamento médico no dia 30/06/15 relatando dor de forte intensidade na região posterior da coxa esquerda. Ao
exame apresentando edema e dor de média intensidade à palpação. Iniciado conduta conservadora com tratamento fisioterápico por 14 dias, sendo liberado para retorno
às atividades assintomático. Em 20/07/15 retorna ao departamento médico referindo novamente dor de forte intensidade na região posterior da coxa esquerda, porém
sem lesões palpáveis ou edema sendo então diagnosticado com recidiva da lesão e reiniciado o tratamento fisioterápico. Em 08/08/15 apresentava melhora clínica com
pequeno desconforto à palpação profunda como única alteração. À investigação ultrassononografica foi evidenciado lesão de aproximadamente 4,5 cm no maior eixo e
1,5 cm na maior espessura com hematoma parcialmente organizado e fibrose prévia. Em 15/08/2015, atleta continuava apresentando melhora clínica. Exame físico: inocente, paciente assintomático. Inspeção: sem alterações. Palpação superficial e profunda: sem alterações. À ultrassonografia, entretanto foi evidenciado lesão parcialmente
fechada com presença de matriz de regeneração. Permaneceu em tratamento fisioterápico. Em 01/11/15, atleta assintomático e em fase de transição. Foi submetido a
exame de ultrassonografia, evidenciando resolução da lesão.
Conclusão: O uso desse exame de forma rotineira nesses atletas poderia desse modo otimizar o diagnóstico de lesões musculares em atletas, reduzindo também as taxas
de recidivas e, consequentemente, abreviar o tempo de afastamento dos atletas e gastos dos clubes principalmente nas lesões profundas por sua difícil avaliação à palpação
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AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE FUNCIONAL COMO PREDITOR DE LESÕES ORTOPÉDICAS EM MEMBROS SUPERIORES
Autores: Willington Filho FA, Petkowicz RdO, dos Santos TS, Younes SD.
Instituições: Grêmio Náutico União - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil, Universidade de Caxias do Sul - Caxias do Sul - Rio Grande do Sul - Brasil.

Introdução e Objetivo: Alguns esportes de alto rendimento podem ser danosos ao sistema osteomuscular em crescimento, apesar dos benefícios na prevenção de
doenças. Nos Estados Unidos em atletas entre 6 e 18 anos a prevalência de lesões agudas e de sobrecarga são respectivamente 54% e 45,9%, demonstrando a grande
relevância em buscar . Os fatores de risco para lesões por sobrecarga, além dos biomecânicos, são estar no estirão de crescimento, hipermobilidade articular, desequilibrios
causados pelo crescimento e falta de força. O Closed kinetic Chain Upper Extremity Stability Test é normatizado para futebol americano e beisebol com pontuação de
corte de 21 toques como fator de risco para lesões e para síndrome do impacto subacromial. O teste tem alta confiabilidade teste-reteste com um coeficiente de correlação intraclasse de 0.97 e correlação com a força apreensão manual e pico de força de rotação interna/externa. Avaliar possível correlação entre pontuação baixa em
avaliação funcional de pré-temporada com maior índice de lesões ortopédicas durante os 8 meses subsequentes, em atletas de natação da categoria infantil (12-14 anos).
Casuística e Método: Coorte de 35 atletas da natação de um clube de alto rendimento, entre 12-14 anos, sendo masculinos e femininos. Avaliados com o teste CKCUEST, em dois turnos no mês de fevereiro de 2017, durante as avaliações de pré-temporada. O Departamento médico do clube coletou os dados de lesões nos 8 meses
subsequentes, assim como local e tipo de lesão. Análise estatística realizada no programa SPSS da IBM. Foi realizada curva ROC para comparar pontuação de corte normatizada para outros esportes em relação a amostra. A partir do ponto de corte encontrado foi calculado sensibilidade, especificidade, falso negativo e positivo e odds ratio.
Resultados: Foram 33 atletas acompanhados, 17 masculinos (51,5%) e 16 femininos (48,5%) com idades entre 12 e 14 anos (média: 13,07 anos). Durante o período de
avaliação ocorreram 5 lesões de membros superiores, predominando no sexo feminino (3 x 2). As lesões foram em: mão, punho e ombro. Uma atleta apresentou duas lesões
diferentes. A avaliação do CKCUEST obteve 4 atletas (12%) com pontuação abaixo do ponto de corte de 21 toques (média de toques: 25). Desses atletas 1 apresentou lesão
durante a temporada, correspondendo a uma área abaixo da curva de 69%, conforme curva ROC e apresenta escore Z de 0,77 rejeitando a hipótese nula. Apresentou
especificidade de 92%. Atletas que tiveram menos de 21 toques durante o CKCUEST apresentaram um risco relativo de 1,5 para lesões em relação aos que pontuaram acima.
Discussão: Neste estudo, atletas com pontuações menores apresentaram maior risco de lesões em membros superiores durante o período de acompanhamento. Demonstrando relação entre baixa pontuação no CKCUEST e lesões ortopédicas. Durante o período de acompanhamento 15,1% dos atletas apresentaram lesão ortopédica,
valor muito inferior ao encontrado na literatura, que é por volta de 50% durante a temporada. Podendo estar relacionado com o número de anos da prática esportiva e
com a própria idade dos atletas. A média de toques de 25 foi superior as pesquisas em atletas do futebol americano, dado semelhante ao encontrado em atletas do beisebol. Esses achados podem estar relacionados as diferentes valências dos esportes e ao gesto esportivo. Este estudo teve limitações, realizada uma pequena coorte que
limita extrapolar os resultados para outras populações. Apesar da amostra homogênea em relação a divisão por gênero os atletas estão em fases diferentes de maturação,
podendo gerar uma diferença de força entre os atletas da amostra.
Conclusão: O CKCUEST apresentou uma moderada acurácia como preditor de lesões ortopédicas de membros superiores em atletas da categoria infantil da natação.
Com um risco relativo de 1,5 em quem apresentou pontuação abaixo do ponto de corte, reforçando a necessidade da realização de um trabalho preventivo para lesões
de membros superiores nesta população.

40
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE LESÕES E EMERGÊNCIAS NO ESPORTE EM ACADÊMICOS DE MEDICINA
Autores: Façanha AS, de Freitas EV, Lopes FM, Costa AP, Bezerra PEF, Bastos PHDO.

Introdução e Objetivo: A prática dos mais diversos esportes tem crescido ao longo dos anos, acompanhado do crescimento das lesões e emergências relacionadas
ao esporte, como as rupturas ligamentares do joelho e do tornozelo, lesões musculares, entre outras, e, em casos mais graves, a morte súbita. As lesões esportivas estão
cada vez mais prevalentes no consultório do ortopedista e, apesar da importância deste assunto no cotidiano, o tema não é adequadamente abordado nos cursos de
medicina, nem na formação do ortopedista nas residências médicas. O estudo tem como objetivos avaliar o conhecimento de estudantes de medicina sobre os principais
temas relacionados ao esporte através de uma avaliação realizada antes de um curso sobre lesões esportivas, bem como avaliar o nível de conhecimento adquirido após
esse curso, aferido através de nova avaliação dos participantes.
Casuística e Método: O curso contou com um público de 71 participantes, estudantes de medicina. Os participantes foram avaliados por meio de questionário contendo perguntas sobre importantes temas relacionados ao esporte, como: emergências no esporte, ortopedia e traumatologia esportiva, fisiologia esportiva e avaliação
pré-participação. O questionário foi aplicado em dois momentos: antes e após o curso. Comparamos as porcentagens de acertos no pré-teste e pós-teste, procedendo
a análise estatística dos dados obtidos.
Resultados: O estudo contou com 66 participantes. 32 eram do sexo feminino (48,48%) e 34 do sexo masculino (51,51%), com média de idade de 20,9 anos. A média da
quantidade de acertos geral nas questões do pré-teste foi de 6,36 questões (aproveitamento de 41,99%). No pós-teste, a média foi de 9,74 questões (aproveitamento de
65,18%), expressando um aumento médio de 23,19% no aproveitamento e conhecimento dos participantes após o curso. As questões de ortopedia esportiva apresentaram
resultado pré-curso com 30,30% de acertos, evoluindo para 63,89% no pós-curso. Já as questões da área de emergências relacionadas ao esporte tiveram inicialmente
43,18% de acertos, subindo para 75%. Em relação às questões de avaliação pré-participação, inicialmente os estudantes tiveram um aproveitamento de 55,68%, melhor
resultado pré-curso, subindo para 64,35% no pós-curso. Nas questões de fisiologia do esporte, houve um aproveitamento inicial de 46,46%, evoluindo para 61,11%. Já na
avaliação do conhecimento sobre dopping, houve um aproveitamento inicial de 45,45%, crescendo para 85,18% após o término do curso. Por fim, na área de conhecimentos básicos de nutrição no esporte, houve um aumento de 16,67% para 46,29% de aproveitamento. As mulheres apresentaram resultado levemente superior no pré
teste (43,12% x 41,52%). Já no pós-teste, os homens apresentaram um aproveitamento melhor (68,27% x 61,06%).
Discussão: Os dados demonstrados nos resultados acusam um baixo conhecimento dos alunos antes do curso a respeito de importantes áreas ligadas ao esporte, em
especial temas de ortopedia e traumatologia esportiva, fato que se reflete no baixo percentual de acertos das questões, demostrando uma possível insuficiência dessa
área na grade curricular padrão do curso de medicina.
Conclusão: Os resultados pós-curso demonstram o aprimoramento dos alunos, principalmente nas áreas de emergência e ortopedia e traumatologia esportiva, mostrando,
assim, o impacto positivo do curso sobre o conhecimento destes, influenciando no melhor e mais adequado reconhecimento e tratamento dessas patologias, diminuindo as
lesões e acelerando o retorno ao esporte, o que demonstra a importância de discutirmos melhor os temas ligados ao esporte na prática diária do ortopedista e estudantes.
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AVALIAÇÃO DO NIVEL DE ATIVIDADE FISICA DOS INGRESSANTES DE MEDICINA E APÓS 12 MESES DE CURSO
Autores: Claudino GdC, Carvalho MEdO, Leandro VC, Antonio BLC, Cople FS, Raider L.
Instituições: Faculdade de medicina de Valença - Valença - Rio de Janeiro - Brasil.
Introdução e Objetivo: A prática de atividade física é fundamental em qualquer idade e tem sido considerada uma forma de preservar e melhorar a saúde e a qualidade de vida do ser humano. Atualmente, segundo Luciano et al. (2016), recomenda-se que todo jovem deve realizar atividade física diariamente com duração de 60
minutos ou mais em níveis moderados por pelo menos 5 dias, somando-se pelo menos 300 minutos de exercício por semana. Mudanças comportamentais, como baixos
níveis de atividade física, são observados em estudantes recém-ingressados na universidade, colocando assim, a saúde em risco. Desse modo, mostra-se a importância do
acompanhamento desses acadêmicos e da promoção da saúde através do incentivo à pratica de esportes e exercício físico.
Casuística e Método: Trata-se de estudo quantitativo, descritivo, com delineamento transversal, realizado na Faculdade de Medicina de Valença/RJ. A amostra foi composta por 91 acadêmicos, sendo 54 mulheres e 37 homens, com faixa etária entre 18 e 37 anos e que estavam regularmente matriculados na Faculdade de Medicina de
Valença/RJ. Estes alunos foram avaliados em dois momentos, sendo a primeira avaliação no ano de 2017, ao iniciarem o curso e a segunda avaliação em 2018, quando
cursavam o terceiro período de Medicina. O nível de atividade física foi avaliado através da aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ).
Resultados: Na avaliação do nível de atividade física do ano de 2017, foram encontrados 26 acadêmicos (28,6%) muito ativos, 44 acadêmicos (48,4%) ativos, 11 acadêmicos (12%) insuficientemente ativos e 10 acadêmicos (11%) sedentários. No ano de 2018, foram encontrados 19 acadêmicos (20,9%) muito ativos, 36 acadêmicos (39,6%)
ativos, 32 acadêmicos (35,1%) insuficientemente ativos e 4 acadêmicos (4,4%) sedentários.
Discussão: O presente estudo mostra que houve diminuição do nível de atividade física dos estudantes de medicina durante o período analisado. De acordo com Fontes
e Vianna (2009), os alunos com maior tempo de ingresso na universidade tiveram uma tendência de diminuição da intensidade da atividade física realizada. Segundo a
pesquisa de Júnior et.al (2012), há uma elevada taxa de sedentarismo no curso de medicina corroborando com o atual estudo, entretanto não houve diferença significativa
entre os semestres acerca do nível de atividade física.
Conclusão: O presente estudo concluiu que apesar do número de acadêmicos sedentários terem diminuído após 12 meses de curso, também aconteceu uma diminuição do número de acadêmicos classificados com muito ativos e dos acadêmicos ativos, e aumentando o número de acadêmicos insuficientemente ativos. Sendo assim,
podemos concluir que houve uma queda do nível de atividade física dos acadêmicos e do tempo dedicado a elas, durante os primeiros 12 meses do curso de Medicina.

42
AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ATIVIDADE FÍSICA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM FORTALEZA
Autores: Marques de Aquino LM, pontes correia L, Correia Ramalho DS, Cavalcante de Oliveira ZR.
Instituições: Unichristus - Fortaleza - Ceara - Brasil.

Introdução e Objetivo: Os benefícios da atividade física e as consequências que elas trazem a longo prazo estão sendo cada vez mais debatidas no meio científico,
assim, se torna essencial que saibamos qual o nível de atividade física que a população de maneira geral, principalmente aqueles com maior risco de obter problemas
graves como, obesidade e síndrome metabólica. A atividade física pode ser realizada de diversas maneiras, ela pode ser executada até em atividades diárias como por
exemplo, uso de bicicletas para locomoção ou uso de escadas ou invés do elevador no dia a dia. Durante o ensino médio, muitos adolescentes deixam de realizar atividades
físicas devido ao grande currículo a ser cumprido na escola, desse modo, ocorre o surgimento de preocupação em relação a redução da quantidade de exercícios nessa
população,por isso motivando a realização do estudo. Esse estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o perfil de atividade física realizada por alunos do ensino médio.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, o qual foi realizado por meio de questionário quantitativo realizado pela via de aplicativo com
alunos do ensino médio entre o primeiro, segundo e terceiro ano. o questionário avaliou desde variáveis diretas em relação a atividade física até questões do dia a dia dos
alunos tendo em vista a observação mais qualificada da quantidade de exercício realizada pelos entrevistados.
Resultados: Foram analisados 62 questionários, os quais demonstraram que 91,9% dos participantes apresentavam idade entre 15 e 20 anos, que 72,6% eram do sexo
feminino e 27,4% do sexo masculino. A respeito das atividades básicas 83,6% afirmaram que realizavam o percurso até a escola em veículos automotivos, apenas 11,5%
iam a pé e 1,6% de bicicleta. A respeito dos entrevistados que usam bicicleta ou se locomoviam andando 43,8% não passavam mais de 15 minutos no percurso, 43,8%
gastavam de 15 a 30 minutos e apenas 12.5% entre 30 e 60 minutos. Se Referindo a atividade física propriamente dita 35,5% afirmaram não realizar nenhuma atividade
física por semana,17,7% 4 vezes por semana ou mais, 16,1% 3 vezes por semana ou mais. Entre as atividades mais realizadas estavam, musculação com 38,6%, depois
dança com 12,8% e futebol com 10,6%.Sobre o motivo para a realização da atividade física se destacaram, reduzir ansiedade e estresse com 43,8%, melhorar a aparência
física 20,8% e 20,8% para melhorar a saúde e previnir doenças já entre os motivos da não realização da atividade os principais foram, não ter tempo com 32,4%, preferir
dar preferência aos estudos com 28,9% e se sentir desmotivado com 28,9%.
Discussão: Os resultados do estudo, comprovam o exposto anteriormente na introdução, a partir do momento em que as duas grandes causas de não realização de
atividade física são associadas a falta de tempo e priorização dos estudos,confirmando de que os adolescentes são sim uma classe de risco para o desenvolvimento do
sedentarismo, da obesidade e de outros problemas. Na análise da rotina, os dados também são concordantes com a literatura em geral, quando afirmam que a maioria das
pessoas nos dias atuais se locomovem por meio de veículos motorizados, deixando de lado atividades que seriam mais saudáveis como ir aos locais a pé ou de bicicleta,
fato que causa ainda mais o aumento do sedentarismo.
Conclusão: Foi observado que a maioria dos adolescentes ainda exercem algum tipo de atividade física, pórem o ensino médio e a rotina intensa de estudos que esse
período apresenta são fatores que influenciam na realização da atividade física,negativamente, sendo assim um fator associado ao sedentarismo dessa população. Além
disso, a rotina dessa população não corrobora para um aumento da atividade física, e uma porcentagem considerável apresentam-se desmotivados para a realização
desse tipo de atividade.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ATIVIDADE FÍSICA DE LESÕES ESPORTIVAS ENTRE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA UNIVERSIDADE
Autores: Palácio YA, Magalhães MLC, Cavalcante FP, Silva GL, Aquino LMM, Freitas EV.
Instituições: Unichristus - Fortaleza - Ceará – Brasil.

Introdução e Objetivo: Atividade física é definida como qualquer movimento corporal com ação do músculo esquelético, que resulta despesa energética. O sedentarismo é um fator que contribui para a aquisição de obesidade, além de estar associado à dores musculoesqueléticas e outras doenças. A prática regular e adequada de
atividades físicas promove a vitalidade, proteção de doenças e melhora a qualidade de vida. Torna-se importante avaliar a frequência de exercícios e a incidência de lesões
relacionadas ao esporte em estudantes universitários, especialmente de cursos da área da saúde, visto que é essencial conhecer e descrever os aspectos relacionados à
saúde desses estudantes, os quais serão profissionais influentes sobre a sociedade no que tange ao cuidado corporal e mental, sendo a análise do perfil dessa população
uma boa maneira de avaliar a importância que esses profissionais poderão dar a prática regular de atividade física para seus pacientes. Objetivo: Avaliar o perfil de atividade
física e das lesões entre estudantes da área da saúde.
Casuística e Método: Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma universidade de Fortaleza- CE. Os dados foram coletados por meio
de um questionário direcionado à avaliação da frequência semanal de atividade física, presença de lesões ou dores ocasionadas por determinada prática esportiva de
estudantes das áreas de psicologia, medicina, odontologia, fisioterapia e nutrição, sendo feita a análise estatística dos dados através de programas específicos.
Resultados: Participaram deste estudo 145 estudantes, com média de idade de 22,02 anos, destes, 62,06% eram do sexo feminino e 37,93% do sexo masculino. Do total,
64,8% praticavam atividade física de maneira regular. A musculação foi a atividade física mais praticada entre os participantes, com 70,2% do total, seguida do Crossfit e
do futsal, ambos com 11,7%. Do total de pessoas que se exercitavam regularmente, 59 (40,7%) já sofreram algum tipo de lesão relacionada ao esporte, sendo as principais regiões acometidas: tornozelo (27,2%), joelho (25,9%) e ombro (16,8%). As outras regiões do corpo tiveram menos de 10% de prevalência. 17,24% dos participantes
afirmaram possuir algum tipo de dor crônica.
Discussão: Estudiosos enfatizam cada vez mais a necessidade de que a atividade física seja parte dos programas mundiais de promoção da saúde. O Colégio Americano
de Medicina Esportiva recomenda 30 minutos de atividade física de intensidade moderada, de maneira contínua ou acumulada, em pelo menos 3x na semana. A prática
regular de atividade física possibilita benefícios como: redução da adiposidade corporal, diminuição da pressão arterial, melhora do perfil lipídico e da resistência à insulina, aumento do gasto energético, da massa e da força muscular, da capacidade cardiorrespiratória, da flexibilidade e do equilíbrio. Sendo um dos principais fatores na
promoção e manutenção da saúde e qualidade de vida da população. Em contra partida, constatamos uma incidência significativa de dor crônica referida, o que reflete a
falta de prevenção e tratamento adequado da dor no esporte. Assim como a moderada prevalência de lesões nesses praticantes, sendo necessário enfatizar a prevenção
de lesões, essas são influenciadas pela escassez de informações e à baixa procura por assistência médica.
Conclusão: Pouco mais da metade dos estudantes declararam praticar atividade física regular, o que demonstra a necessidade de estimular essa prática e de uma melhor
preparação dos alunos de graduação, a medida que ela contribui para que o estudante compreenda benefícios e prejuízos das práticas esportivas. Além disso, ele se torna
envolvido no autocuidado. Isso, de certa forma, auxilia na capacitação do aluno, a fim de que possam intervir efetivamente quando profissionais. Todavia, é importante
enfatizar meios de prevenção de lesões devido ao seu moderado índice de acometimento.

44

AVALIAÇAO DO VO2 MAX - COMPARATIVO ENTRE TESTE ERGOMETRICO E TESTE CARDIOPULMONAR
Autores: Marinho MCFR, Bachur GRC, Buglia S, Buchler RD, Mastrocola LE.
Instituições: Instituto Dante Pazanesse de Cardiologia - Sao Paulo - São Paulo – Brasil.

Introdução e Objetivo: O VO2 reflete a integração entre os sistemas respiratório, cardiovascular e neuromuscular sendo fundamental para a prescrição de treinamento.
Os métodos para sua avaliação podem ser diretos ou indiretos. A medida direta em teste cardiopulmonar (TCP) é padrão ouro, porém de difícil acesso. Desenvolveu-se
protocolos indiretos que determinam esta variável através de equações. Este relato de caso tem por objetivo exemplificar as diferenças na prática clínica entre o VO2max
avaliado pelo teste ergométrico (TE) e TCP.
Casuística e Método: Revisão nas bases de dados e bibliotecas digitais em comparação ao relato de caso.
Resultados: CMP, sexo feminino, 27 anos, sem comorbidades. No método direito foi utilizado protocolo rampa incremental com velocidade máxima 14km/h, inclinação
8.5%; concluídos 12 minutos do TCP, VO2máx de 52.5ml/kg/min. No método indireto foi utilizado protocolo Atleta Médio. Na determinação indireta do VO2max foi utilizada
a formula: 1.8 x Vel x (0,073 + Inc -100) (-3.5 + mets); concluídos 10 minutos, VO2máx estimado 93,67ml/kg/min= 26,76 METS. Em ambos os testes ocorreu exaustão. O
VO2máx através de fórmula foi 56% maior que o VO2máx diretamente no pico do exercício através do TCP. As divergências entre estes dois métodos já foram relatadas na
literatura previamente, porém, com estimativa em 30%, diferença inferior a encontrada. Podem ser explicadas pelo fato do método indireto utilizar fórmulas matemáticas
com valores de variáveis que são indiretamente relacionadas ao VO2max e expostas a muitos fatores externos. A equação proposta por Wasserman e Whipp frequentemente
utilizada não representa nossa população nacional. A fórmula para cálculo do consumo de oxigênio máximo superestima os valores de consumo de oxigênio máximo
medidos diretamente durante um teste com incrementos de intensidade a cada 1 min.
Discussão: Observamos que a prescrição de intensidade de exercício com base no limiar aeróbico (LA) ventilatório e no ponto de compensação respiratória é mais
recomendada para se obter as adaptações benéficas na capacidade cardiopulmonar. A utilização de métodos indiretos de determinação do VO2máx deve ser realizada
de maneira criteriosa e não isolada. Para uma precisa prescrição de intensidade de exercício deve-se utilizar o TCP.
Conclusão: O resultado do estudo demonstra que o VO2máx pelo TE superestimou os reais valores observados no TCP. Por essa razão, o TE apresentou limitações substanciais para a obtenção da real capacidade funcional para uma precisa prescrição de intensidade de exercício.
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL E LESÕES EM TRIATLETAS DO SEXO MASCULINO
Autores: Pivovarsky MLF, de Macedo ACB, Simões BFPMC, Cabral MVD, Santos ES, Gomes ARS.
Instituições: Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: Triathlon é um esporte de endurance composto por três modalidades. A alta intensidade de treinamentos e exigência das competições predispõem a lesões. O Functional Movement Screen (FMS) é um método de avaliação do movimento, em condições dinâmicas e funcionais, por meio de uma sequência
de sete testes com objetivo de identificar deficiências de mobilidade, estabilidade e assimetrias, que podem ser negligenciadas por outros testes e avaliações clássicas.
OBJETIVO: Verificar o perfil e a prevalência de lesões, realizar avaliação funcional de triatletas e relacionar lesões e movimento funcional.
Casuística e Método: Foi realizado um estudo transversal com triatletas adultos do sexo masculino. Para avaliar as lesões e o perfil de treinamento utilizou-se um
questionário semiestruturado. O FMS foi utilizado para identificar déficits funcionais relacionados ao controle motor, mobilidade e estabilidade, sendo que a pontuação 14
foi utilizada como ponto de corte para indicar risco de lesão. Os resultados estão descritos como média±desvio padrão. Para analisar a correlação foi realizada a correlação
de Pearson (p≤0,05) e para verificar o grau de relação foi realizado o teste de regressão linear.
Resultados: Foram avaliados 31 triatletas com idade média de 38,38±10,67 anos (IMC: 25,10±3,23 kg/m²). Entre os triatletas avaliados, 84% (n=26) haviam se lesionado
pelo menos 1 vez, totalizando 69 lesões, com a maioria (68%, n=47) das lesões em membros inferiores (MMII). A média de pontuação total no FMS foi de 16,61 ±2.33 (17;
11-21), sendo que a maioria (84%, n=26) obteve pontuação acima de 14, não apresentando risco de lesão. Não houve relação entre a pontuação total do FMS e lesões.
Porém, o movimento “Trunk Stability Push-up” apresentou correlação moderada com lesões totais em MMII (r=0,479; p=0,006). Quando foram consideradas as lesões
específicas de membro inferior direito, houve correlação com o movimento “Rotary Stability” esquerdo (r=0,373; p=0,039). Houve também correlação entre lesões de
membro superior esquerdo e o movimento “Rotary Stability direito” (r=0,368; p=0,042) e “Rotary Stability” esquerdo (r=0,391; p=0,030). Sendo que o movimento “Trunk
Stability Push-up” pode ser explicado em 13,0% por lesões em MMII, o “Rotary Stability” esquerdo pode ser explicado em 5,2% por lesões de membro inferior direito e em
14,3% por lesões em membros superior esquerdo e por fim, o movimento “Rotary Stability” direito pode ser explicado em 12,6% por lesões de membro superior esquerdo.
Discussão: Em estudo com objetivo de verificar se o FMS poderia predizer lesões de contato em jogadores profissionais de Rugby, não observou-se correlação entre
baixos escores no FMS e a ocorrência de lesões. No entanto, quando os movimentos do FMS foram analisados separadamente, foi encontrada correlação com as lesões de
contato em comparação ao escore total. Estes resultados indicam que os movimentos individuais do FMS podem demonstrar maior correlação com lesões em comparação
ao escore total. Sugere-se que os movimentos do FMS sejam analisados separadamente, além de a necessidade de novos estudos com diferentes esportes, para que se
identifique quais movimentos se relacionam com tipos de lesões em cada modalidade esportiva.
Conclusão: Os triatletas apresentaram alta prevalência de lesões e bom movimento funcional, porém, com compensações. Não houve relação entre a pontuação total
do FMS e lesões prévias, mas houve relações com movimentos isolados de rotação de tronco com lesões em membros superiores e inferiores.

46
AVALIAÇÃO ISOCINÉTICA: A IMPRESCINDIBILIDADE DA TÉCNICA EM PROL DA INTEGRIDADE DO APARELHO MUSCULAR DO ATLETA
Autores: Bezerra RAS, Calheiros EC, Barroso FP, Dias PS, Aleixo LAO, Santos DW.
Instituições: Universidade Estadual do Pará - Belem - Pará - Brasil.

Introdução e Objetivo: O dinamômetro isocinético é uma máquina pela qual o indivíduo realiza uma ação muscular máxima ou submáxima que se acomoda à
resistência do aparelho, sendo a característica principal a velocidade angular constante, a qual auxilia na realização do movimento de acordo com a sua capacidade de
amplitude articular. Assim, a avaliação isocinética tem sido utilizada para determinar o padrão da força e do equilíbrio, promovendo o maior cuidado com a saúde dos
atletas, em alguns casos, por exemplo, relacionados ao retorno às atividades pós-lesão. Nesse sentido, o dinamômetro computadorizado é um instrumento importante,
haja vista que, além da mensuração de variáveis como força, velocidade, potência e fadiga, adicionalmente, pode mensurar dados importantes que poderão ser utilizados
na prevenção das lesões (FERREIRA et al., 2010). O objetivo desse estudo é analisar a indispensabilidade da avaliação isocinética em atletas mediante dados encontrados
na plataforma Scielo, Lilacs, BVS e Pubmed.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo descritivo, que compara a revisão de literatura com o relato de experiência promovido pela Liga Acadêmica de Medicina
Esportiva (LAMEESP) no estádio do Clube de Futebol do Remo. Pesquisou-se nas bases de dados Scielo, Lilacs, BVS e Pubmed artigos sobre a avaliação isocinética, dos
quais foram selecionados três trabalhos, acerca desse tema, pesquisas essas feitas pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, da Revista Brasileira de Medicina
do Esporte e da Universidade de Brasília.
Resultados: Na literatura, os relatos a respeito da relação flexora/extensora nos joelhos sem lesão variam normalmente entre 55% e 77%, valores que variam de acordo
com a individualidade biológica. Outro estudo semelhante de Stafford MG e Grana WA, realizado em jogadores e futebol americano, mostrou que joelhos dominantes
teriam relação de 67% e 82% nas velocidades, respectivamente, de 90°/seg e 300°/seg. Para o melhor estudo do pico de torque e do trabalho, utiliza-se velocidade angular
do tipo lenta, pois quanto menor a velocidade angular maior é o torque ou o trabalho. Neste caso, a velocidade mais usada é a de 60°/seg. Já para a avaliação da potência,
costuma-se usar velocidades de 180°/seg a 300°/seg, estando esta última voltada, principalmente, para os atletas de alto rendimento.
Discussão: A desproporcionalidade muscular é um dos principais fatores para a ocorrência de lesões musculares, sobretudo em esportes de alta intensidade. Devido ao
dinamômetro isocinético manter a velocidade angular durante o movimento, o seu uso para prevenção de lesão muscular é de suma importância pelo fato de relacionar
os músculos agonistas e antagonistas de um determinado movimento. Essa relação entre esses músculos geram informações relacionadas à proporcionalidade entre
os grupos musculares e, consequentemente, ao equilíbrio muscular. Apesar de ser muito importante, a grande problemática frente ao uso do dinamômetro isocinético
em atletas é o alto custo do aparelho e a dificuldade em ter acesso a essa tecnologia, como é o caso dos times da região Norte do Brasil. Nessa perspectiva, durante a
extensão oferecida pela LAMEESP, em Belém no Pará, foi-se observado que, muitas vezes, não é realizado o trabalho no início da temporada, sobre a capacidade muscular
do atleta, gerando uma maior propensão à lesão dos atletas.
Conclusão: Diante disso, é válido ressaltar que o aparelho isocinético mediante auxílio do dinamômetro é essencial no equilíbrio entre grupos musculares de agonistas
e antagonistas para prevenção de lesão no início de temporada, bem como na avaliação do retorno às atividades esportivas pós-lesão, por exemplo. Ademais, deve-se
reiterar a importância da avaliação pontual nos grupos musculares, considerando-se as suas amplitudes, o deslocamento angular e o trabalho realizado.
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CARACTERIZAÇÃO DA INTENSIDADE DO EXERCÍCIO FÍSICO AGUDO REALIZADO COM EXERGAMES
Autores: da Silva WF, Morais NS, Costa TG, do Amaral LC, Santos DAT, de Lira CAB.

Introdução e Objetivo: Os jogos eletrônicos ativos, conhecidos como exergames (EXGs), surgiram como uma alternativa para estimular a prática de atividade física
regular e diminuir o comportamento sedentário da população. Apesar do interesse crescente da comunidade científica pelos EXGs, a literatura ainda carece de estudos que
caracterizem a intensidade do exercício realizado com os EXGs e que a comparem com a intensidade do exercício tradicionais supervisionados por profissional de educação
física (PEF). Portanto, o objetivo do presente estudo foi comparar a intensidade de exercício realizado com os EXGs com a intensidade de exercício supervisionado por PEF.
Casuística e Método: Trinta e seis homens (23,0±2,9 anos) participaram do estudo. Cada participante compareceu ao laboratório em três visitas (separadas por 24-48
horas). Na primeira visita, os participantes foram submetidos à anamnese. Na segunda e terceira visitas, os participantes realizaram, em ordem aleatória, uma sessão de
exercício com o EXGs e uma sessão de exercício supervisionada por PEF. Na intervenção com EXG, os participantes foram submetidos a uma sessão de exercício com o
Xbox 360, sendo aplicado o protocolo de treinamento Sports Athlete do jogo Hollywood Workout. Esse protocolo é composto por aquecimento (uma série constituída
pelos seguintes exercícios: jog [25 reps.], trunk crosses [20 reps.], jumping jacks [40 reps.] e ice skaters [12 reps.]), parte principal (três séries, com 37 segundos de recuperação
entre as séries, constituídas pelos seguintes exercícios: push ups [12, 15 e 15 reps.], skater lunges [16, 24 e 24 reps.], bicycle crunches [25, 25 e 25 reps.]) e parte final (uma
série constituída pelos seguintes exercícios: punches [25 reps.], jump rope [40 reps.], side shuffes [20 reps.] e mountain climbers [25 reps.]). Na sessão de exercício supervisionada por PEF, o participante realizou a mesma sequência de exercícios da intervenção com EXG, entretanto foi supervisionado por PEF. A intensidade do exercício foi
avaliada pelos seguintes parâmetros: carga interna pelo método de Edwards e porcentagem da frequência cardíaca máxima (%FCmax) mantida durantes as duas sessões.
Resultados: A carga interna durante o exercício supervisionado por PEF (5644,0±1165,6) foi 11% maior que no exercício realizado com EXG (5093,0±1045,6) (p=0,018).
A %FCmax durante o exercício supervisionado por PEF (74,6±5,3%) foi 3% maior que no exercício realizado com EXG (72,4±5,9%) (p=0,018). Entretanto, para os dois tipos
de exercício a intensidade da sessão foi caracterizada como moderada de acordo com os critérios do American College of Sports Medicine (ACSM).
Discussão: Estratégias para diminuir o comportamento sedentário da população são desejáveis uma vez que é alta a quantidade de pessoas que não atingem a quantidade de exercício recomendada. Neste contexto, a literatura aponta que os EXGs são ferramentas úteis. Encontramos que quando a mesma sequência de exercício dos
EXG foi realizada supervisionado por PEF, a intensidade do exercício foi maior. Entretanto, em termos práticos, as duas sessões de exercício podem ser classificadas como
moderada, de acordo com os critérios do ACSM. Estudos anteriores mostraram os efeitos benéficos da alta supervisão sobre a força muscular e tais resultados podem ser
atribuídos a maior intensidade de exercício realizada pelo indivíduo quando supervisionado. Portanto, os nossos achados não estão de acordo com a literatura pelo fato
dos exercícios serem caracterizados como moderado. Finalmente, é lícito supor que o engajamento em um treinamento com EXG (pelo menos com o protocolo adotado
no presente estudo) na maioria dos dias da semana por, no mínimo, 150 minutos pode ser uma estratégia para melhora da aptidão física.
Conclusão: Tanto o exercício realizado com EXG quanto o supervisionado por PEF são caracterizados como moderados. Portanto, os EXGs podem ser alternativas
interessantes para a melhora da aptidão física.

48
CARACTERIZAÇÃO DE ATLETAS DO BASQUETE JUVENIS E DO SEXO MASCULINO EM TREINAMENTO EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA
Autores: Haddad CRR, Faria AG, Barreto G, Guedes MC, Marson FAL.
Instituições: Instituto Mood - Campinas - São Paulo - Brasil.

Introdução e Objetivo: O entendimento descritivo de marcadores populacionais de atletas que realizam a atividade direcionada ao rendimento é de extrema importância para viabilizar no melhor resultado individual e de equipe, com o menor grau possível de problemas relacionados a lesão e/ou outros problemas de maior
gravidade. Nesse contexto, no estudo, realizamos uma completa avaliação dos atletas de uma mesma equipe, nas categorias sub 12 e sub 16, modalidade basquete, em
uso de um questionário e do teste de força muscular.
Casuística e Método: Um total de 54 atletas foram incluídos e todos eram pertencentes a mesma equipe, no entanto, eram de diferentes faixas etárias. A idade foi
medida em anos e os demais marcadores foram avaliados mediante o uso de um questionário e estão descritos na sessão resultados do resumo. O teste de força muscular
foi avaliado no equipamento Kineoâ (Globus, USA). Análise estatística foi realizada pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Alpha=0,05.
Resultados: No estudo foram incluídos apenas atletas do sexo masculino. A idade teve mediana de 13,15 (amplitude de 10,17 a 16,21) anos. Na análise descritiva, os
seguintes achados foram encontrados [n/N (%)]: (i) dominância de membro superior para o lado esquerdo em 7/54 (13%) participantes; (ii) uso de medicamentos em
9/54 (16,7%) participantes [2 em uso de antialérgico e demais individualmente em uso de: mucolitico, ácio fólico, analgésico, corticosteroide, Omega 3, hormônio de
crescimento, sem informar]; (iii) alteração de humor constante durante os treinos em 2/54 (3,8%) participantes; (iv) queda de rendimento durante o treino em 7/54 (13%)
participantes; (v) dor nos treinos em 25/54 (46,3%) participantes [sendo a maior prevalência de dor no joelho e tornozelo]; (vi) presença de instabilidade articular em 4/54
(7,4%) dos participantes [2 no lado direito e 2 em ambos os lados]; (vii) presença de sinais visíveis de lesão em 3/54 (5,6%) participantes [2 no tornozelo e uma tendenopatia
bilateralmente]; (viii) desvio de postura em 13/54 (24,1%) dos participantes [5 escolioses e 8 alterações de posicionamento do ombro]. Na associação entre da presença de
desvio de postura com o teste de teste de força muscular houve diferença entre os grupos para o Isocinético Leg Extension – força média (%) no momento da potência
do teste (S4; p-value = 0,021) [Desvio: (sim) 18,77, n = 13; (não) 30,27, n = 41] e Isocinético Leg Curl – pico de força (%) no momento da força do teste (S2; p-value = 0,029)
[Desvio: (sim) 35,81, n = 13; (não) 24,87, n = 41]. Na associação entre da presença de dor com o teste de teste de força muscular houve diferença entre os grupos para o
Isocinético Leg Curl – trabalho (%) no momento da força do teste (S2; p-value = 0,043) [Dor: (sim) 22,84, n = 25; (não) 31,52, n = 29] e dinâmico Leg Extension Excêntrico com
pico de velocidade (%) (p-value = 0,027) [Dor: (sim) 31,50, n = 24; (não) 22,21, n = 28] e potência média (%) (p-value = 0,030) [Dor: (sim) 21,58, n = 24; (não) 30,71, n = 28].
Discussão: O conhecimento sobre marcadores epidemiológicos e físicos dos atletas em fase de treino permitem no melhor entendimento a respeito do rendimento
individual e sobre o risco para lesões e/ou problemas de maior gravidade. Dessa forma, em nosso estudo, ficou evidente o elevado acometimento dos atletas em treinamento, em fase juvenil, principalmente pela presença de dor aos treinos e desvio de postura, fatores que foram estatisticamente associados a marcadores do teste de
função muscular.
Conclusão: Dados epidemiológicos, funcionais e descritivos de atletas juvenis, em fase de treinamento, podem direcionar para o maior entendimento do rendimento
diferencial e viabilizar no menor risco para lesões futuras, reduzindo, dessa forma, o risco para o término precoce de uma carreira promissora e, em grupo, viabilizar no
melhor rendimento do time.
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CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE FORÇA MUSCULAR COM DINAMÔMETRO PORTÁTIL EM HOMENS SAUDÁVEIS DE DIFERENTES
FAIXAS ETÁRIAS
Autores: Drummond FA, Silva HGR, Soares DS.
Instituições: Instituto de Medicina do Esporte de Porto Alegre - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil.

Introdução e Objetivo: A força muscular é uma das principais valências físicas e está associada com a qualidade de execução de movimento nas atividades de vida
diária e o desempenho esportivo. Sabe-se que o desequilíbrio muscular pode ser um fator determinante para desencadear lesões, portanto, classificar os níveis de força
é de fundamental importância para a tomada de decisão na terapêutica e na prescrição de exercício físico. O objetivo do estudo foi classificar a força muscular de uma
amostra composta de homens hígidos de diferentes faixas etárias.
Casuística e Método: Foram incluídos no estudo 52 homens entre 20 a 69 anos de idade, submetidos à dinamometria de rotina em um centro de medicina esportiva
da cidade de Porto Alegre. Na avaliação os indivíduos foram posicionados em decúbito ventral e orientados a executar os movimentos de extensão e flexão dos joelhos
em um ângulo inicial de 90º e 180º graus, respectivamente, contra resistência. A medida de força pico, em quilogramas, foi realizada com um dinamômetro portátil da
marca Lafayette Manual Muscle Testing System Modelo 01165. Os indivíduos foram categorizados por diferentes faixas etárias e classificados por percentis (10, 25, 50, 75,
90 e 95). O software estatístico utilizado foi o SPSS v.21.
Resultados: Para a extensão dos joelhos os percentis 10, 25, 50, 75, 90 e 95 para sujeitos entre 20 a 29 anos foram, respectivamente: 21,00; 27,20; 29,95; 35,95; 40,85.
Entre 30 a 39 anos: 21,95; 27,52; 31,40; 40,17; 46,00; 48,30. Entre 40 a 49 anos: 22,52; 29,35; 33,30; 35,65; 38,79; 40,99. Entre 50 a 59 anos: 20,39; 22,85; 25,25; 30,02; 31,51;
32,87. Entre 60 a 69 anos: 14,10; 14,85; 23,00; 29,80. Para a flexão dos joelhos os percentis 10, 25, 50, 75, 90 e 95 para sujeitos entre 20 a 29 anos foram, respectivamente:
25,35; 26,90; 29,70; 33,87; 39,00. Entre 30 a 39 anos: 22,00; 25,32; 28,85; 33,52; 38,45; 39,92. Entre 40 a 49 anos: 23,23; 24,77; 27,95; 30,65; 33,97; 36,10. Entre 50 a 59 anos:
19,81; 21,97; 26,20; 29,92; 33,75; 35,48. Entre 60 a 69 anos: 16,80; 17,15; 21,10; 24,15.
Discussão: No presente trabalho apresentamos dados atualizados da classificação de força muscular de homens saudáveis, a fim de preparar tabelas de dados normativos, uma vez que temos poucos dados sobre este assunto na literatura. É importante destacar a alta correlação de valores, praticidade e baixo custo, quando comparado
com o padrão-ouro. Um estudo clássico que comparou o dinamômetro portátil com o dinamômetro isocinético encontrou uma correlação de 0,91 dos valores de força,
mostrando uma alta confiabilidade na aquisição dos dados. Outro estudo comparou dois diferentes dinamômetros portáteis para avaliação da força e poder isométrico de
membros inferiores, foi encontrado uma correlação de 0,75 entre os instrumentos para força pico. Também houve correlação forte para força pico (0,86 e 0,78) e moderada
para taxa de desenvolvimento de força (0,61 e 0,69) para os movimentos de extensão e flexão de joelhos, respectivamente. Desta maneira, estes novos valores podem
contribuir para o direcionamento de uma melhor conduta clínica de profissionais de saúde na área do movimento humano.
Conclusão: Esta nova classificação irá auxiliar no direcionamento das condutas clínica dos profissionais de saúde da área do exercício e do esporte. Sugerimos a realização
de mais estudos com os testes de função muscular por dinamometria manual digital para gerar um banco de dados com maior consistência.

50
COLAPSO HEMODINÂMICO EM ATLETA DE ALTA PERFORMANCE
Autores: Gustin EC, Rezende PHG, Santos HTF, Silva FH, Franco MC.
Instituições: Faculdade de medicina da Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia - Minas Gerais - Brasil.

Introdução e Objetivo: A cardiopatia ventricular arritimogênica (CVA), é geralmente referida como cardiopatia ventricular direita arritmogênica / displasia (CVDA/D),
uma cardiomiopatia geralmente hereditária e de padrão autossômico dominante que pode ser classificada em três subtipos: forma dominante clássica direita, a mais
comum; forma biventricular e esquerda dominante. Mutações em genes que codificam proteínas do disco intercalado, causam instabilidade elétrica e mecânica do miocárdio devido à atrofia da musculatura ventricular por perda cumulativa de miócitos e infiltração por tecido fibrogorduroso. É mais comum em homens que em mulheres
(3:1), tem prevalência de 1:2000. É uma das principais causas de morte súbita cardíaca (MSC) em jovens adultos menores de 35 anos. Se apresenta com taquiarritmias
ventriculares (TV) ou MSC. O objetivo desse trabalho é relatar caso de paciente com taquicardia ventricular monomórfica sustentada (TVS) consequente à CVA e que teve
como desfecho a implantação de Cardio-Desfibrilador Implantável (CDI).
Casuística e Método: Revisão em bases de dados e bibliotecas digitais, e análise de prontuário.
Resultados: M.M.C.F., 26 anos, masculino, ciclista de alta performance, foi trazido para hospital terciário em fevereiro de 2011 com taquicardia, precordialgia, dois episódios
prévios de síncope e colapso hemonâmico. Não apresentava distúrbios hidroeletrolíticos, ácido-básico e hormonais. Foi submetido à avaliação invasiva e não invasiva que
evidenciou em eletrocardiograma ritmo sinusal perturbado por raras extrassístoles ventriculares polimórficas isoladas e alterações primárias da repolarização ventricular
na parede ínfero-lateral. Ecocardiograma e Ressonância Nuclear Magnética evidenciaram coração estruturalmente normal com fração de ejeção preservada (67%). Tilt
Test negativo. Eletrocardiograma de alta resolução positivo para potenciais tardios e coronárias sem lesões obstrutivas em cineangiocoronariografia. Entretanto, estudo
eletrofisiológico invasivo proporcionou a indução de TVS de alta frequência com instabilidade hemodinâmica, levando à hipótese diagnóstica de Cardiopatia Arritmogênica
Ventricular Idiopática. Dessa maneira, por se referir a paciente jovem e com crises durante esforço, optou-se pela implantação de CDI para prevenção de MSC.
Discussão: A CVA é uma doença caracterizada, do ponto de vista anatomopatológico, por substituição fibrogordurosa do miocárdio ventricular direito, podendo também
afetar o ventrículo esquerdo. As manifestações clínicas mais comuns são: arritmia ventricular (AV), insuficiência cardíaca (IC) direita e MSC. Exercícios de endurance estão
associados com desenvolvimento da doença e há estudo que comprova aumento da MSC em atletas com CVA em comparação com não-atletas. O paciente em questão
possuía dois fatores de risco, anormalidades de repolarização e síncope de origem indeterminada. Ao estudo eletrofisiológico invasivo, houve indução de TSV, aventando-se o diagnóstico de CVA, corroborada pelos Critérios Força-tarefa. Como tratamento, optou-se pelo implante de CDI como prevenção secundária de MSC, indicação
classe IIA. Outras medidas terapêuticas passíveis de serem adotadas são: beta-bloqueadores, antiarrítmicos e ablação por radiofrequência. Na tentativa de prevenir futura
IC, recomenda-se atividades de alto componente estático, em detrimento do dinâmico.
Conclusão: Pacientes com CVA apresentam sintomas durante a 2ª e a 5ª décadas de vida. Os sintomas se devem às AV sendo mais comum a ocorrência de síncope,
palpitações, dor torácica típica e dispneia. IC ocorre tardiamente. O implante de CDI reduz substancialmente o risco de MSC e o afastamento de esportes competitivos
é de suma importância.
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COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SONO EM JOGADORES DE FUTEBOL DA BASE DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO SUBMETIDOS
A DIFERENTES NÍVEIS DE CARGA DE TREINAMENTO
Autores: Dutra GA, Jotta B, Silva DVC, Eiras F, Peixoto ABC, Tannure MA.
Instituições: Clube de Regatas do Flamengo - Rio de Janeiro - RJ- Brasil.

Introdução e Objetivo: A influência do exercício físico sobre a qualidade e tempo total do sono tem sido tema de pesquisa em diferentes populações, desde atletas até
desportistas amadores. O futebol pode ser considerado um esporte de alto rendimento com grande demanda física e calendário competitivo congestionado, implicando
na obrigação de processos recuperativos eficientes. No processo de periodização do treino, a quantificação e controle das cargas de treinamento objetiva qualificar o
atleta para um bom desempenho físico esportivo durante o jogo. O objetivo deste presente trabalho foi comparar os níveis de eficiência percentual do sono (ES) e carga
de treino física de jogadores de futebol de base em seus dias de treino e jogos.
Casuística e Método: Participaram voluntariamente desse estudo 11 atletas de futebol de base das categorias SUB 20 e SUB 17 com médias de idade 18 (±1,7) anos,
massa corporal de 76.3 (±7,4) kg e estatura de 182,2 (±2.5) cm. A avaliação da qualidade do sono foi realizada através da quantificação da ES por meio do método activigraphy. Esse método utiliza acelerômetros para quantificar a movimentação e variabilidade da frequência cardíaca em sistema de pulseira. A quantificação da carga foi
realizada através do método que se baseia no produto da percepção subjetiva de esforço (0 a 10) e tempo de execução em minutos do treinamento (PSEsessão). Essa
variável fornece informações do componente interno da carga, relacionado à intensidade individual percebida pelo atleta, frente ao treinamento imposto. Um total de 23
dias de jogo e 40 dias de treinamento foram coletados. Utilizou-se o Testet para amostras independentes na comparação das médias de carga de treinamento e ES entre
os dias de treino e jogo. A PSE do atleta foi coletada até 30 minutos após o jogo ou treino, sendo multiplicada pelo tempo em minutos, enquanto a ES foi mensurada
na noite sequencial ao treino.
Resultados: Os valores médios de eficiência percentual do sono nos dias de treino são maiores que os dias de jogo, no entanto essa diferença não apresenta significância
estatística. Os dados de carga se mostram diferentes estatisticamente (p<0.05). obs: Não foi possível anexar a tabela.
Discussão: Ausência de significância estatística na comparação dos valores médios de jogo e treino se encontra em acordo com estudos que revelam pouca alteração
na eficiência do sono após treinamento físico em jogadores de futebol juvenil. Alguns destes trabalhos reportam pouca alteração nos padrões de eficiência de sono em
dias de treinamento realizados no início da noite (entre 4:30–6:30 p.m.) em comparação a dias de folga ou sem treinamento. Essa característica pode explicar parcialmente
a semelhança dos dados de ES entre dias de treino e jogo, uma vez que a maioria dos jogos em categorias de base é realizado na mesma faixa de horário mencionada ou
até mesmo pela manhã em horário semelhante ao treino. Desse modo, é possível que embora a carga do jogo tenha sido maior, a mesma não tenha influenciado na ES,
devido a distância entre os horários das partidas e a hora de dormir. Essa hipótese se baseia em pouca alteração homeostática dos mecanismos fisiológicos reguladores
do sono, tais como os níveis hormonais relacionados ao clico circadiano, devido a distância entre os eventos analisados. Além disso é sabido que níveis de exposição a luz
possuem papel fundamental na fisiologia do sono, ressaltando que a similaridade entre horários, assim como a distância temporal entre os eventos pode ter influenciado
no desfecho observado.
Conclusão: Jogadores em categoria de base apresentam valores semelhantes de ES em dias de jogo e treino, embora a demanda física deste primeiro seja superior. Apesar
dos resultados indicarem uma semelhança entre a ES associada aos dias de jogo e treino, a literatura tem ressaltado a importância de práticas higiênicas individualizadas
e eficiente na promoção da melhor qualidade do sono em populações atléticas, incluindo jogadores de futebol de base.

52
COMPARAÇÃO DA INTENSIDADE DE DIFERENTES SEÇÕES DE TREINAMENTO DO CROSSFIT
Autores: Santos DAT de Sousa BAH, Medeiros KJA, Cabral JF, Ribeiro RA de Lira CAB.

Introdução e Objetivo: O treinamento de CrossFit envolve diferentes padrões de movimentos dentro de uma única sessão. Esses exercícios são agrupados em sessões
de treino chamadas Workouts of the Day (WOD’s), geralmente envolvendo uma combinação de movimentos realizados em um formato de circuito com pouco ou nenhum
período de descanso. Apesar de apresentar nomenclaturas sugerindo as características fisiológicas, pouco se sabe sobre a intensidade dos WOD’s. O objetivo desse estudo
foi comparar a intensidade de três tipos diferentes de WOD: ginástica (G), condicionamento metabólico (CM) e levantamento peso (LP).
Casuística e Método: A amostra foi constituída por 23 homens (28,8±6,2 anos; 86,3±11,1 kg; 1,80±0,07 m; 26,7±2,8 kg/m2) que realizaram três WOD’s no intervalo de 48 a
72 horas. O G consistia em completar o maior números de séries de 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squats em 20 min. O CM, no qual o número máximo de double-unders
foi executado em 8 séries de 20 segundos com 10 segundos de recuperação entre as séries; e finalmente o LP consistia em um número de máximas repetições de power
clean em 5 min, com a carga de 40% de 1RM do participante. A concentração de lactato (mmol/L) foi avaliada pré e pós a realização de cada WOD. A maior frequência
cardíaca (FCm) (bpm), média (FCméd) e percepção subjetiva de esforço (PSE) (6-20) foram avaliadas durante a realização dos WOD’s e por último a percepção subjetiva
de desconforto (PSD) (0-10) foi avaliada após 30 minutos da realização do WOD. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk seguido da ANOVA para amostras independentes ou
do teste Kruskal-Wallis e quando necessário o pos hoc de Tukey ou Dunn, respectivamente. Foi adotado o índice de significância de 5%. Os resultados são expressos em
média e desvio padrão (para as variáveis paramétricas) ou mediana e intervalo interquartil (para as variáveis não paramétricas).
Resultados: Houve diferença significativa na FCméd, concentração de lactato pós e PSE entre os três WOD’s. Para o G, a FCméd, a concentração de lactato pós e a PSE foi,
respectivamente, 154,4±13,1; 14,9±3,3; 17,0 [15,0–17,0]), para o LP foi, respectivamente, 135,5±19,5; 12,9±4,8; 15,0 [15,0–17,0]) e para o CM foi, respectivamente, 120,2±16,6;
10,3±2,8; 13,0 [12,0–15,0]. Para a PSD foram encontradas diferenças significativas entre LP (5,0 [5,0–7,0]) e CM (3,0 [2,0–5,0]) (p=0,017) mas não entre o G (5,0 [3,0–7,0) com
os outros WOD’s. Não foram encontradas diferenças significativas na FCm e na concentração de lactato pré entre os WOD’s.
Discussão: O conhecimento das características fisiológicas de um determinado tipo de exercício é útil para a prescrição objetiva do exercício. Neste contexto, uma das
medidas mais amplamente utilizada para a determinação da intensidade do exercício é a resposta da frequência cardíaca durante a sessão de exercício. No presente
estudo, encontramos que a FCméd dos WOD´s investigados foram correspondentes a 80,9%, 71,1% e 62,9% (G, LP e CM respectivamente) da frequência cardíaca máxima
prevista para a idade, com diferenças estatisticamente significante entre os WOD’s. De acordo com os critérios do American College of Sports Medicine (ACSM), o WOD
G corresponde a exercício de intensidade vigorosa e os WOD’s LP e CM correspondem a intensidade moderada. Similarmente, quando adotamos os critérios do ACSM
verificamos que a PSE dos WOD´s G e LP correspondem a exercício de intensidade vigorosa e o WOD CM corresponde à intensidade moderada. É bem estabelecido que
ao final de um teste de esforço progressivo máximo a concentração de lactato é maior que 8mmol/L. Nos três WOD´s a concentração de lactato média foi maior que o
valor mencionado anteriormente. Portanto, é lícito supor que os voluntários realizaram os WOD´s para o maior desempenho possível.
Conclusão: O WOD G é o de maior intensidade seguido do LP e por último o CM. Os resultados sugerem que técnicos e atletas podem utilizar os parâmetros avaliados
para prescrição de treinamento nos WOD’s.

28

Suplemento – Rev Bras Med Esporte – Vol. 25, No 5 – Set/Out, 2019

ANAIS DO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - 2019
53
COMPARAÇÃO DO ESTADO DE HUMOR EM ATLETAS PRATICANTES DE ESPORTES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Autores: Rosseto PP, Indiani MAM, Casseb SG, Carvalho FS, Araujo MP.
Instituições: UNIFESP - São Paulo -SP– Brasil.

Introdução e Objetivo: As exigências do esporte podem provocar nos atletas a síndrome do excesso de treinamento, que envolve a desproporção entre a o volume
e intensidade do treino e a capacidade de recuperação do organismo. Este desequilíbrio compromete aspectos físicos e emocionais. Estudos demonstram a importância
das habilidades mentais para o rendimento esportivo, e que os estados de humor em atletas podem variar em magnitude e duração. Este trabalho teve como objetivo
comparar o perfil de humor em atletas praticantes de modalidades individuais e coletivas.
Casuística e Método: Foram avaliadas 34 mulheres atletas, com média de idade de 27 ± 10 anos, praticantes de diferentes modalidades esportivas. Para o propósito
do estudo, as atletas foram divididas em: esporte individual (natação, atletismo, triathlon) ou coletivo (handebol e futebol). Ansiedade e depressão foram analisadas pelo
Inventário de Beck, e a detecção precoce do excesso de treinamento pela Escala de humor de Brunel. Os dados foram analisados de forma descritiva por porcentagem,
média, e desvio padrão. A comparação entre os grupos dos questionários de Beck foi feita pelo teste do qui-quadrado e a comparação dos componentes da escala de
humor de Brunel pelo teste de Mann-Whitney. Considerou-se p≤0,05.
Resultados: O resultado do inventário de Beck para ansiedade, mostrou que 58,82% não tiveram este sintoma. Ansiedade leve foi relatada por 41% das atletas e somente 11,8% tiveram ansiedade grave. Em relação ao estado depressivo, 67,6% não apresentaram sintomas depressivos, 23,5% apresentaram nível leve de depressão, e
11,8% nível grave. Em relação aos estados de humor, vigor apresentou média de 9,3±3,5; tensão 6,02±4,8; fadiga 5,8± 3,8; confusão 4,5±4; raiva 3,2±3,6 e depressão 3,2±
3,8. Comparando-se as atletas praticantes de esporte individual com as atletas de esportes coletivos, não houve diferença estatisticamente significante para ansiedade
(p=0,08) e depressão (p=0,1). Entretanto, as atletas praticantes de esporte coletivo apresentaram maior valor no fator confusão confusão mental quando comparadas as
atletas de esportes (26,6±4,5 vs 8±2,5; p=0,01).
Discussão: Notou-se que a maioria das atletas atendidas não apresentam estados depressivos ou ansiosos. Essa condição encontrada favorece a prática esportiva competitiva. Uma minoria apresentou sintomas depressivos e ansiosos graves, necessitando de acompanhamento para clarificar seu quadro emocional e possível intervenção.
Em relação aos seis estados de humor obtidos pela escala de Brunel, o ideal para o esporte é preponderância do vigor sobre os outros componentes, e foi o encontrado.
As outras cinco dimensões, relacionadas ao humor negativo, apresentaram suas médias levemente alteradas, contudo ainda em níveis que não demonstram necessidade
de intervenções específicas. Ao comparar as atletas praticantes de esporte individual com as de esporte coletivo, o componente de estado de humor, confusão, mostrou-se
maior entre as de esporte coletivo. Entendem-se como confusão mental sentimentos de incerteza, instabilidade para controle de emoções e atenção. Este aspecto pode
estar relacionado à coesão do grupo, importante no esporte coletivo, e com impacto no estado emocional.
Conclusão: Mulheres atletas praticantes de esporte coletivo apresentam alteração de humor quando comparadas às praticantes de esportes individuais.

54
COMPARAÇÃO DO ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES INGRESSANTES E CONCLUINTES DE UM CURSO DE MEDICINA DE UMA FACULDADE
PÚBLICA COM METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM
Autores: De Toni GG, Mascarenhas AN, Rezende GB, de Deus MLA.
Instituições: Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal (ESCS/FEPECS-DF) – Brasília - DF – Brasil.

Introdução e Objetivo: O Estilo de Vida (EV) envolve hábitos e padrões de comportamento que possuem grande influência na saúde e é determinante no desenvolvimento e evolução de doenças crônicas e agravos. O Ensino Superior (ES) é um período de mudanças para os estudantes universitários, capaz de exacerbar ou criar
novos hábitos potencialmente de risco. Tal fenômeno é recorrente mesmo em estudantes da área da saúde nos últimos anos de curso, grupo estudantil teoricamente
mais informado sobre os resultados de comportamentos deletérios. Objetivo: comparar o EV entre estudantes ingressantes e concluintes do curso de medicina de uma
faculdade pública com metodologias ativas de aprendizagem do Distrito Federal.
Casuística e Método: 150 alunos do curso de medicina participaram do estudo, sendo 85 do 1º ano e 65 do 6º. Foram avaliadas as variáveis idade, sexo, cor, residir
com familiares e presença de trabalho remunerado. O EV foi avaliado por meio do questionário FANTASTIC (WILSON e CILISKA, 1984), graduado de 0 a 100 e composto
por 25 questões multidimensionais (likert 0 a 4). Foram incluídos todos os estudantes que responderam à pesquisa na data de coleta.
Resultados: a taxa de resposta foi de 80,3% para o 1º ano e 82,2% para o 6º ano. As médias de idade foram de 21.3 (±3.88) e 25.8 (±3.26) anos, respectivamente. Predominam mulheres (53,6% e 58,4%), pessoas solteiras (91,4% e 86,5%) e autodeclaradas brancas (64,63% e 40%) ou pardas (25,6% e 49,2%), que moram com os pais (63,4% e
60%) e que não possuem trabalho remunerado extra-acadêmico (81,79% e 87,5%). O grupo ingressantes apresentou escore total do EV significativamente maior em relação
aos concluintes (69,0 ±9,56 vs 64,66 ±10,38; t = 2,62, p<0,01). Na avaliação isolada dos 25 itens que compõe o questionário de EV, os alunos ingressantes apresentaram
níveis significativamente melhores nos itens: uso de tabaco (3,86 ±0,56 vs 3,46 ±1,08; t = 2,90 p < 0,01), abuso ou exagero de remédios (3,77 ±0,55 vs 3,55 ±0,79, t = 1,97
p < 0,05), ingestão de cafeinados (3,05 ±0,70 vs 2,55 0,84, t = 3,83, p < 0,01); ingestão de álcool (3,86 ±0,46 vs 3,52 ±1,09, t = 2,53 p < 0,05); dirigir após beber (3,6 ±1,2
vs 2,28 ±1,92, t = 4,96, p < 0,01); praticar sexo seguro (3,50 ± 0,93 vs 2,77 ± 1,45, t = 3,63, p < 0,01). O item dar e receber afeto foi o único com escore estatisticamente
significativo maior entre os concluintes (3,63 ±0,92 vs 3,23 ±0,60, t = -3,02, p < 0,01). Ambos os anos apresentaram escores baixos e sem significância estatística para
os itens sensação de estar com pressa (1,37 ±1,03 vs 1,27 ±1,09, t = 0,52 p = 0,59), atividade física vigorosa (1,28 ±1,5 vs 1,61 ±1,43, t = -1,39, p = 0,16) e atividade física
moderada (1,59 ±1,36 vs 1,61 ±1,38, t = - 0,10 p < 0,91).
Discussão: o nível médio de qualidade de vida é compatível com o de outros estudos com universitários do curso de medicina, sendo menor, no entanto, que o de
outros cursos de ES. A literatura mostra uma tendência à piora do EV ao longo do ES, conforme os resultados encontrados em nosso estudo. A maior propensão de jovens
universitários a iniciar ou elevar o uso de álcool, tabaco, drogas, cafeinados e remédios bem como praticar sexo desprotegido no período da universidade foi também
constatada em nosso trabalho. O melhor resultado em dar e receber afeto entre os concluintes pode ter relação com a metodologia ativa de aprendizagem na qual estes
estudantes estão inseridos, a qual proporciona maior engajamento interpessoal em atividades e vivências práticas em grupo.
Conclusão: O EV dos acadêmicos ingressantes é significativamente melhor que o dos alunos concluintes, o que pode apontar um aumento de comportamentos de risco
à saúde ao longo do curso. Foco especial deve ser dado à prevenção ao uso de tabaco e álcool, a prática inadvertida de hábitos de risco, sexo desprotegido e à mistura de
álcool e direção. Assim, há evidência para que as instituições de ES promovam programas de orientação de EV saudável, visando a prevenção de agravos e doenças crônicas
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COMPARAÇÃO ENTRE A PSE DO PREPARADOR FÍSICO COM A PERCEBIDA POR ATLETAS DA EQUIPE COPAGRIL FUTSAL
Autores: Silva KA, Hartmann A.

Introdução e Objetivo: As exigências referentes à carga externa no futsal afetam o equilíbrio do meio interno, promovendo alterações (carga interna) em parâmetros
como: a concentração de lactato, a frequência cardíaca (FC) e a percepção subjetiva do esforço (PSE) BARBERO, et.al., (2008) CASTAGNA, et.al., (2009). Desta maneira a carga
externa imposta ao atleta pode ser similar, mas a carga interna do organismo pode ser diferente (IMPELLIZZERI et al. 2010). Nestes casos há a necessidade de se conhecer
a carga interna nas respostas fisiológicas, proporcionada pelo estresse impostos pelas cargas de treino (IMPELLIZZERI et al., 2004). O objetivo foi Investigar a percepção
subjetiva de esforço (PSE) do Preparador Físico com a percebida por atletas de futsal.
Casuística e Método: A amostra foi composta por 16 atletas Liga Nacional do sexo masculino com media de idade de 27,12±3,64 anos e 1 preparador físico, pertencentes à equipe Copagril do Município de Marechal Cândido Rondon – PR. Como critérios de inclusão no estudo, os atletas deveriam ter experiência de pelo menos 2 anos
de prática na modalidade; competirem em nível Estadual e Nacional, além de assinarem a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao longo da execução do
programa de treinamento dos sujeitos foram acompanhadas pessoalmente quatro sessões ( 1 microciclo) de treinamento do período competitivo no ginásio de esporte
Ney Braga em Marechal Cândido Rondon – PR. Aproximadamente 30 minutos após o final de cada sessão foi apresentada ao preparador físico e aos atletas a Escala de
Percepção Subjetiva de Esforço da Sessão (PSE de Borg (1982) modificada por Foster et al. (2001). Para a análise estatística os dados foram tabulados no programa Microsoft
Excel 2013 e analisados a partir do programa SPSS versão 20.0 A normalidade foi verificada por meio do teste Shapiro – Wilk e, em seguida, aplicou-se o teste T pareado.
Resultados: O valor médio da PSE estimada pelos atletas foi de 7,27±2,01, variando entre 3 a 10. Por outro lado, a média da PSE reportada pelo preparador foi de
7,25±1,25, com variações entre 6 a 9 pontos. Em todas as sessões de treino foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre o valor da PSE reportado
pelos participantes e o percebido pelo preparador físico, sendo que nas duas primeiras sessões os valores de PSE reportados foram inferiores ao esperado e, nas duas
últimas, foram maiores que o planejado.
Discussão: Foster et al., (2001) apresentam uma classificação para os valores de PSE, sendo estes: fácil ou leve (PSE < 3), moderada (PSE de 3 a 5 pontos) e difícil (PSE >
5). A partir dessa classificação, nota-se que as sessões planejadas tinham de modo a direcionar altas cargas aos atletas. Todas as sessões de treino apresentaram diferenças
significativas entre o valor reportado e o percebido pelo preparador, estando dentro da classificação ‘’ difícil’’, assim como proposto. Conforme apontam Viveiros et al., (2011),
dentre os motivos que podem ter levado às diferenças entre a PSE de técnicos e atletas, salienta-se a falta de comunicação, fator também destacado por Foster et al., (2001).
A diferença entre os valores de PSE reportados pelo preparador físico com os sujeitos deste estudo, bem como na investigação realizada por Cruz et al., (2017) com atletas
de atletismo e Viveiros et al., (2011), com atletas de judô, justificam a utilização de métodos de monitoramento para um melhor planejamento das cargas externas aplicadas.
Conclusão: Conclui-se que foram aplicadas altas cargas de treinamento no período competitivo investigado. Embora tanto as cargas planejadas pelo preparado quanto
a percebida pelos jogadores estivessem dentro da classificação “difícil”, coerente com o período de treino dos mesmos, foram verificadas diferenças significativas entre os
valores de PSE reportados pelo preparador e atletas durante as sessões de treino.

56
COMPORTAMENTO NUTRICIONAL E PERFIL BIOQUÍMICO SÉRICO DE RATOS SUBMETIDOS A SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA E
TREINAMENTO RESISTIDO
Autores: Carvalho MR, Mendonça MLM, Duarte EF, Filiú WFO, Martinez PF, Oliveira-Junior SA.
Instituições: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo Grande - Mato Grosso do Sul – Brasil.

Introdução e Objetivo: A creatina é associada com aumento da oferta de energia, sendo utilizada principalmente com o propósito de maximizar os efeitos do treinamento resistido sobre a massa e força muscular. Entretanto, o consumo crônico de creatina pode desencadear distúrbios metabólicos e hormonais em diferentes tecidos.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da associação entre treinamento resistido e suplementação com creatina no comportamento nutricional e perfil
bioquímico sérico de ratos.
Casuística e Método: Ratos Wistar (n=60) foram distribuídos em quatro grupos: Controle (C), Creatina (CR), Exercício Físico (EF) e Exercício Físico e Creatina (ECR). Os
grupos C e EF foram tratados com dieta comercial padrão, enquanto CR e ECR receberam dieta acrescida de 2% de creatina. Os animais EF e ECR foram submetidos a
protocolo de treinamento físico resistido de escalada, 3x/semana, durante 12 semanas. Foram analisados ingestão hídrica e comportamento nutricional. Para avaliação
do perfil bioquímico, foram analisadas concentrações séricas de colesterol total e frações, triglicérides, albumina, proteína total e glicose. As variáveis foram avaliadas com
emprego de Two-Way ANOVA e teste post hoc apropriado. O nível de significância foi considerado 5%.
Resultados: Considerando o consumo de água, o exercício físico repercutiu em menor ingestão hídrica (C: 40,0±2,4; CR:40,5±3,3; EF:34,7±6,2; ECR:37,3±2,6 ml/dia)
no grupo EF e ECR quando comparados aos seus respectivos controles. A ingestão alimentar (C:2191±149; CR:2032±105; EF:2015±177; ECR:1959±113 g/dia) e ingestão
calórica foram menores no grupo EF e CR que no grupo C. A eficiência energética (C:1,99±0,19; CR:2,18±0,24; EF:1,77±0,28; ECR:1,91±0,23 kcal/dia) foi menor em C e ECR
do que em CR e menor em EF do que em C. O EF apresentou maior massa corporal quando comparado ao grupo C (C:410±39; CR:409±36; EF:374±51; ECR:387±36 g).
No que diz respeito à taxa de adiposidade, não houve diferença significativa entre os grupos (C: 3,23±0,79; CR: 2,96±0,33; EF: 2,77±0,67; ECR: 2,93±0,56 %). Em relação ao
perfil bioquímico, não foram constatadas alterações significativas relacionadas aos níveis de glicemia, colesterolemia, lipidemia e proteína total. No entanto, o grupo ECR
apresentou maior conteúdo de albumina em comparação ao CR (C:2,30±0,17; CR:2,22±0,16; EF:2,34±0,14; ECR:2,41±0,15).
Discussão: Considerando os resultados nutricionais, verificou-se menores medidas de ingestão alimentar e calórica no grupo EF e CR em comparação ao C. Possivelmente,
a inibição de apetite apresentada pelo grupo exercitado, tenha suporte hormonal, considerando que exercícios mais intensos promovam maiores graus de supressão do
apetite. Além disso, a redução da ingestão alimentar e calórica no grupo CR, podem ser explicadas pelo maior conteúdo de proteína contido na composição da ração. De
forma geral, as proteínas repercutem efeito na saciedade, possivelmente por uma maior liberação de hormônios inibidores de apetite pelas células intestinais em decorrência
da alta ingestão proteica. Em relação ao perfil bioquímico sérico, é possível observar que o grupo ECR apresentou maior conteúdo de albumina em comparação ao CR. É
documentado que o aumento da concentração de albumina sérica após o exercício pode ser devido ao fluxos de proteína e volume diminuído de líquido intravascular
resultante do deslocamento de líquido de espaços intravasculares para extravasculares, o que pode explicar o aumento do nível sérico de albumina por influência do
exercício no grupo ECR, quando comparado ao grupo CR.
Conclusão: A combinação da creatina e do treinamento resistido não promoveu alteração no comportamento nutricional. No entanto, foi capaz de aumentar o conteúdo
de albumina sérica. Apoio financeiro: CNPq (Proc. 420495/2016-9); CAPES (Fonte de Financiamento: 001)
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CONDROPATIA PATELAR E MENISCOPATIA - RELATO DE CASO DE UM ULTRAMARATONISTA
Autores: Cirilio PB, Vieira TRS, Maia JG, Campos AL, Domingos MYM, Daher SS.
Instituições: Instituto do Servidor Público Estadual - São Paulo-SP- Brasil.

Introdução e Objetivo: Dor e lesões de joelho são comuns em corredores pela realização de exercícios repetitivos ou por alterações na intensidade ou duração do
treinamento. Nos (ultra)maratonistas é maior o risco de lesões por uso específico do gesto esportivo, como lesões ligamentares e de cartilagem. O objetivo foi verificar se
a corrida de mais de 42 quilômetros (Km) agrava as lesões de joelho e se seria um fator impeditivo para a finalização da prova, bem como fornecer subsídios ao médico
do esporte para melhor avaliar e orientar o paciente com queixa de dor.
Casuística e Método: Relato de caso de um paciente do sexo masculino, 61 anos, maratonista, sem comorbidades, avaliado no ambulatório de medicina esportiva com
queixa de dor recorrente em face posterior de joelho direito. O paciente participa como atleta amador de corridas de rua há 14 anos, realiza provas de 10, 21 e 42km. Está
em preparação para a Comrades Marathon, composta por 90 km. Já realizou 2 aplicações de ácido hialurônico. Possui ressonância magnética (RM) do joelho acometido,
evidenciando lesões em menismo medial e condropatia patelar. Ao exame: leve desproporção do trofismo de vasto lateral e sóleo, com maior desenvolvimento a direita.
Crepitação patelar presente na flexo-extensão do joelho. Demais testes provocativos do joelho direito sem alterações. Orientado quanto à integridade da articulação de
joelho direito, à alteração no exame de imagem e quanto à analgesia, o paciente mostra-se confiante diante da avaliação e das condutas; e relata estar ainda mais motivado
para a competição. Após a prova, novas avaliações são realizadas e não são evidentes alterações importantes da articulação do joelho direito.
Resultados: Hagemann et al. avaliaram, através de RM, lesões em joelhos de corredores da Comrades. Nele, foi demonstrado que não há alterações relevantes nas lesões
meniscais entre as imagens pré e pós-prova, nem mesmo houve aparecimento de sintomas entre os que tinham lesões meniscais pré-existentes. Todos os corredores
participam de programas intensivos de treinamento antes de uma ultramaratona. É esperado que lesões antigas e lesões típicas de uso excessivo nas inserções do tendão
patelar e quadríceps fossem detectadas nos exames pré-competição, assim como no caso apresentado. Diante disso, o número de corredores que demonstraram lesões
em suas avaliações pós-corrida, mas não pré-corrida, é pequeno.
Discussão: No paciente em estudo, nenhuma lesão ligamentar adicional foi detectada após a corrida. O paciente informa não apresentar nenhuma queixa atual,
apenas que o principal fator limitante durante a corrida foram parestesias em músculos da perna direita e desconforto gástrico devido ao déficit calórico pós-corrida. É
demonstrado que a presença de lesão antiga não predispõe a alterações agudas, e mudanças acontecem mesmo sem lesão antiga prévia (5-11). Tais achados corroboram
com o relato do corredor em estudo, o qual nega ter havido incremento na dor ou outros sintomas no joelho mesmo após nove horas e 43 minutos de corrida, tempo
gasto para completar os 90km. Lesões por excesso de uso na (ultra)maratona geralmente tendem a diminuir ou a se resolver após um descanso de cerca de 4 semanas.
Porém, não há protocolos de treinamento realizado pelos corredores nesse período - um viés e sugestão para que novos estudos desenvolvam protocolos para idosos.
A consulta médica pré e pós participação, o exame físico detalhado consitui uma importante ferramenta para diagnóstico de lesões, bem como permite a liberação com
confiabilidade para a prática esportiva.
Conclusão: Não foram encontradas evidências de que a presença de lesão antiga contribua para a incidência ou a extensão da lesão por uso excessivo e não se constitui
fator limitante para a finalização de (ultra)maratonas. Para a liberação do paciente é de extrema importância a realização de um exame físico completo e detalhado para
que a lesão inicial, por si só, não comprometa a participação na competição.

58
CORRELAÇÃO E CONCORDÂNCIA ENTRE OS MARCADORES DO TESTE DE FORÇA MUSCULAR (KINEOÂ) DE ACORDO COM O USO DOS
MÓDULOS ISOCINÉTICO E VISCOSO EM ATLETAS DO BASQUETE MASCULINO
Autores: Guedes MC, Faria AG, Barreto G, Haddad CRR, Marson FAL.
Instituições: Instituto Mood - Campinas - Sao Paulo – Brasil.

Introdução e Objetivo: O teste de força muscular (TFM) é crucial no entendimento da dinâmica do exercício tendo aplicabilidade em diferentes modalidades esportivas.
No Kineo (Globus), 2 módulos (isocinético e viscoso), podem ser aplicados. Nesse contexto, avaliamos atletas do basquete masculino e correlacionamos e realizamos a
análise de concordância entre ambos os módulos do Kineo em uso do pico de força (Kg), força média (Kg) e trabalho (J).
Casuística e Método: Um total de 54 atletas do sexo masculino foram incluídos. A idade foi medida em anos e o TFM foi avaliado no Kineo (isocinético e viscoso).
No Kineo foram avaliados os seguintes parâmetros: isocinético leg extension (ILE); isocinético leg curl (ILC); viscoso leg extension concêntrico (VLEC); viscoso leg curl
concêntrico (VLCC). Análise estatística foi realizada pela correlação de Spearman e pelo Bland-Altman (concordância). Alpha=0,05. Os dados foram adquiridos de todos os
atletas e, dessa forma, não foram usadas técnicas para missing data. Os dados foram avaliados pela comparação entre os módulos tendo 3 parâmetros mensurados: lado
esquerdo; lado direito; déficit percentil entre ambos os lados. Adicionalmente, para o módulo isocinético, 3 momentos foram avaliados, a saber: força, potência; resistência.
Resultados: A idade teve mediana de 13,15 (amplitude de 10,17 a 16,21) anos. No estudo não houve concordância entre os módulos avaliados para a força média,
exceto por uma concordância entre os módulos para o lado esquerdo em uso do ILE (momento de força). Para a força média, houve 3 concordâncias na relação entre
ambos os módulos, sendo elas: (i) ILC e VLCC – momento de potência; (ii) ILE e VLEC – momento de resistência; (iii) ILC e VLCC – momento de resistência. Finalmente,
quanto ao trabalho, no momento de análise de força no módulo isocinético, houve concordância com o módulo viscoso para Entension e Curl, independentemente se
do lado direito, esquerdo ou de acordo com o déficit entre lados; ainda em relação ao déficit, houve concordância com VLEC e VLCC, no momentos de análise de potência
e resistência no isocinético. Na análise de correlação entre os módulos observamos resultados que descrevem a correlação forte e muito forte entre ambos os módulos
havendo um grande número de testes com valor de correlação superior a 0,70. Para o ILE versus DLEC observarmos: (i) 3 correlações muito fortes [força média perna
esquerda (Rho=0,929) e direita (Rho=0,957) + trabalho perna direita (Rho=0,948) no momento de força do ILE]; (ii) 15 correlações fortes; (iii) 9 ausências de correlação
sendo todos os valores atribuídos ao déficit entre lados. O mesmo foi observado para na correlação entre ILC e DLCC, no entanto, um déficit apresentou correlação fraca
para a força média no momento de força do ILE (Rho=0,325). Concomitantemente, como muito forte correlação entre ILC e DLCC temos força média: perna esquerda
(Rho=0,902) e direita (Rho=0,908) no momento de força do ILE + perna esquerda (Rho=0,904) no momento de potência do ILE].
Discussão: No esporte, o estudo da TFM é de extrema importância. Numerosas ferramentas estão disponíveis e dentre elas destacamos o Kineo que apresenta elevada
versatilidade e que tem como diferencial a possibilidade do estudo pelo uso do módulo viscoso que confere um teste de resistência. Curiosamente, observamos em
nossos achados que ambos os módulos apresentam uma correlação factível de ser aplicada na rotina de testes. No entanto, existe uma ausência de concordância entre
os marcadores obtidos pelo uso dos diferentes módulos, apesar de haver uma concordância quanto ao trabalho executado.
Conclusão: No estudo houve correlação positiva e significativa entre os marcadores obtidos no uso dos módulos isocinético e viscoso no TFM avaliado pelo sistema
Kineoâ em atletas do basquete masculino. No entanto, a concordância ocorreu principalmente para o trabalho e no momento de força do teste, bem como, em relação
ao déficit para os demais momentos, a saber, potência e resistência.
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CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E A QUALIDADE DE VIDA ENTRE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE
GOIÂNIA COM SOBREPESO
Autores: Marques VA, Alves RR, Silva WA, Santos DdAT, Silva NP, Vieira CA.
Instituições: Universidade Federal de Goias - Goiânia - Goias – Brasil.

Introdução e Objetivo: A qualidade de vida está relacionada a parâmetros subjetivos que geralmente estão ligados as condições de saúde e a fatores que influenciam
na capacidade do indivíduo viver de forma plena. Dentre uma das alternativas para a melhora da qualidade de vida é a prática de exercícios físicos. Sabe-se que a pratica
regular de exercícios pode ser uma estratégia mais saudável, em comparação as estratégias farmacológicas, para a melhora da qualidade de vida, principalmente pois ela
está relacionado com o ganho de força, que exerce uma influência positiva em alguns domínios da qualidade de vida. Analisar a relação dos níveis de força de preensão
manual e qualidade de vida em servidores da Guarda Municipal de Goiânia com sobrepeso.
Casuística e Método: Participaram do estudo 707 servidores divididos entre os cargos operacionais (CO) (n=558) e administrativo (CA) (n=149). Todos os procedimentos
foram aprovados pelo CEP (CAAE: 56907716.5.0000.5083). Para a realização do teste de preensão manual, foi utilizado um dinamômetro digital do modelo (modelo EH101,
E.clear®). Os voluntários realizaram três tentativas com 3-5s de contração voluntária máxima com cotovelo a 90°, com estímulo verbal, alternando lado direito e esquerdo
e um minuto de intervalo de repouso entre as tentativas. Eles posicionavam-se sentados com os pés no solo e costas apoiadas na cadeira, com ângulo de 90° para as
articulações do quadril e joelho. Foi registrada a maior medida alcançada. Para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o SF-36 (Medical Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health Survey). É um questionário multidimensional formado por 36 itens, englobados em 8 escalas ou componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor,
estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta um escore final de 0 a 100, no qual zero corresponde a pior estado geral
de saúde e 100 a melhor estado de saúde. A análise estatística foi utilizado o teste de Kolgomorov-Smirnov seguido do teste de Mann-Witney, com significância de 5%.
Resultados: A força de preensão manual da mão direita apresentou baixa correlação significativa com os domínios da capacidade funcional (r = 0,127 e p= 0,001), e na
função social (r= 0,131, p= 0,001). Já na força de preensão manual da mão esquerda, apresentou uma baixa correlação significativa com a capacidade funcional (r = 0,158,
p= 0,000), com as limitações dos aspectos físicos ( r= 0,125, p= 0,001) e com a função social ( r= 0,120, p= 0,001).
Discussão: Estes resultados são importantes pois demonstra que os níveis de força apresentam uma relação com alguns domínios da qualidade de vida, que o incentivo
a prática de exercício físico é a principal forma de melhorar os níveis de força e consequentemente aumentar a qualidade de vida dos servidores da Guarda Municipal
de Goiânia e consequentemente, teremos um aumento do bem-estar, da satisfação e uma melhora no estado geral de saúde de uma forma globalizada. Por isso se faz
necessária a implantação na rotina destes funcionários a implantação de programas de exercício físico para estes servidores, afim de uma melhora dos níveis de qualidade
de vida e redução do IMC.
Conclusão: A força de preensão manual direita apresenta correlação baixa significativa com os domínios da capacidade funcional e com os aspectos sociais da qualidade
de vida. Já a força de preensão manual da mão esquerda, apresenta baixa correlação com a capacidade funcional, função social, limitação dos aspectos físicos da qualidade
de vida, em servidores da Guarda Municipal de Goiânia com sobrepeso.

60

CORRELAÇÃO ENTRE FORÇA, POTÊNCIA, FLEXIBILIDADE, COORDENAÇÃO, COMPOSIÇÃO CORPORAL E CONDICONAMENTO AERÓBIO
DE ATLETAS DE HANDEBOL
Autores: Brandão BM, Taglietti M, Martin JP, Martini GS, Porfirio GY.

Introdução e Objetivo: Na atualidade, os exercícios físicos de alta intensidade e condicionamento se tornaram de extrema importância na melhoria diária dos atletas de
alta performance. Dentre os esportes que necessitam dos ganhos proporcionados por uma preparação física rígida, destaca-se o handebol. O handebol é uma modalidade
esportiva coletiva, representada por uma grande variedade de ações, manipulativas, locomotoras, além de constante contato com outros jogadores. Exigindo um ótimo
condicionamento físico, controle postural, movimentações em alta velocidade e força. Ao longo do tempo, este esporte passou por diversas mudanças, havendo uma
maior exigência física. Dessa forma, o estudo buscou avaliar e correlacionar o nível de desempenho das atletas do handebol feminino nos aspectos caracterizados como
essenciais para gerar uma melhor performance e desempenho das atletas, tendo em conta a força muscular, potência, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo transversal composto pelas 13 atletas do time de Handebol feminino da cidade de Cascavel-PR. Foram excluídas as atletas
que se encontravam com lesões musculoesqueléticas. A avaliação física foi composta de testes padronizados pela literatura que incluem os testes de salto de Sargent
Jump Test e salto horizontal; teste de força muscular para preensão palmar; composição corporal através da bioimpedância tetrapolar, capacidade aeróbia pelo teste de
Bruce; flexibilidade com o uso do banco de Wells e teste de coordenação de Knox. Os participantes realizaram os testes no início do ano/temporada de treinamento. O
estudo cumpriu as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Os dados quantitativos foram testados de acordo com a distribuição
de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e foram apresentados em média de desvio padrão. Para a verificação das correlações entre as variáveis foi empregado o teste
de correlação de Pearson. O software empregado foi o SPSS Versão 24.0 e o nível de significância empregado foi de 5%.
Resultados: Houveram correlações estatisticamente significativas entre a gordura corporal e a distância do salto horizontal (r=-0,468; R2=0,22; P=0,02) e no Squat Jump
Test (r=-0,617; R2=0,38; P=0,025); entre a porcentagem de massa magra e os valores do Squat Jump Test (r=0,619; R2=0,38; P=0,024); entre os valores de flexibilidade e o
salto horizontal (r=-0,593; R2=0,35; P=0,033) e entre os valores da taxa metabólica basal e os valores do Counter Jump Test (r=-0,838; R2=0,70; P=0,000).
Discussão: O presente estudo buscou relacionar o condicionamento das atletas, desde o âmbito de composição corporal, seus desfechos motores e aeróbicos ao desempenho direto das atletas dentro de quadra. Os principais achados do presente estudo mostram correspondência significativa entre a gordura corporal e seus saltos,
tanto vertical quanto horizontal. Uma partida de handebol exige um ótimo controle postural, movimentações em alta velocidade, força, além de constantes saltos. Com
relação aos saltos, exige-se uma alta intensidade e curta duração, com ênfase nas capacidades motoras particulares de cada atleta. Sendo assim, o estudo mostrou que
no contexto do handebol essas respectivas características apresentam uma direta relação com a composição corporal e condicionamento físico das atletas.
Conclusão: Houve associações inversamente proporcionais entre os desfechos de gordura corporal e os saltos horizontal e vertical e, diretamente proporcionais entre
composição corporal e salto vertical, além de associações entre flexibilidade e salto horizontal.
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CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E RENDIMENTO ACADÊMICO EM ALUNOS DE MEDICINA DURANTE O PRIMEIRO
ANO NA GRADUAÇÃO
Autores: Paladino GM, Paladino VM, Raider L, Couto VL, Babinski CG.
Instituições: Centro Ensino Superior de Valença- Valença - Rio de Janeiro – Brasil.

Introdução e Objetivo: O primeiro ano de graduação de um estudante de medicina é um período crítico relacionado ao desenvolvimento e ajustamento acadêmico,
uma vez que ele é submetido a exigências da vida universitária e ao estresse inerente ao cenário da profissão. Como potenciais benefícios do exercício físico, tem sido
referido, entre outros, que este aumenta a assertividade, o funcionamento e a eficiência intelectual. Sendo assim, mostra-se evidente a influência da atividade física na
minimização dos impactos negativos desse cotidiano no rendimento acadêmico desse acadêmico. O presente estudo objetiva comparar o nível de atividade física de
estudantes de medicina ao ingressarem na graduação e ao final do primeiro ano letivo.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo longitudinal composto por 100 acadêmicos que ingressaram no 1° período de Medicina, em março/2017, no Centro de
Ensino Superior de Valença. Há uma avaliação anual e contínua até o fim da graduação, em que um dos parâmetros avaliados é o nível de atividade física pela aplicação
do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). A avaliação do Rendimento Acadêmico é através da média aritmética das notas de todas as disciplinas cursadas.
Ao final do 1° ano de graduação, a amostra foi reduzida para 91 pois 9 acadêmicos se transferiram de Faculdade. Para associação variável quantitativa (Rendimento Acadêmico) e qualitativa (IPAQ) utilizou-se de correlação (ETA).
Resultados: Apenas 2,7% da variação do rendimento acadêmico se deve ao IPAQ. Assim, vimos que a correlação entre estas duas variáveis são muito baixas.
Discussão: O presente estudo demonstrou que a atividade física não teve influência significante na melhora do rendimento acadêmico, diferente do estudo realizado
por Costa (2007), que concluiu que o exercício físico gera benefícios no campo psicológico, aumenta o rendimento acadêmico, memória e estabilidade emocional. Outros
estudos afirmam que a atividade física tem relação com a cognição e afirmam que existe uma influência nos campos da concentração, comportamento em sala de aula
e memória de trabalho. Afirmando também, que vários fatores podem gerar estresse e influenciar no desempenho acadêmico, como a nutrição, atividade profissional,
sono, assiduidade e a própria prática de atividade física. A mentalidade em relação ao exercício físico e ao desempenho acadêmico mostra-se mutável uma vez que Simão
(2005) afirma existir uma relação positiva entre tais fatores e que os alunos que participam das atividades apresentam melhores parâmetros com relação aos quesitos
competência escolar e aceitação social. Entretanto, já antes no século XX o mesmo autor publicou que a atividade física extracurricular não influenciava no rendimento
acadêmico. No estudo realizado por Esteban-Cornejo et al. (2015), 75% das referências relataram associação entre atividade física e cognição. Onze trabalhos constataram
associação positiva em relação ao desempenho acadêmico, dois estudos acharam associação negativa e quatro não encontraram relação alguma. Apesar de existirem
inúmeros artigos demonstrando uma relação entre atividade física e rendimento acadêmico, no Centro de Ensino Superior de Valença essa afirmação não pode ser constatada e futuras pesquisas precisam ser desenvolvidas, a fim de explicitar os fatores que influenciaram no rendimento acadêmico.
Conclusão: Como demonstrado, a relação entre IPAQ e o rendimento acadêmico é muito baixa. Portanto, os 97,3% de variação do rendimento acadêmico podem
estar coligados a outros fatores, que devem ser esclarecidos. Como citado na discussão esses podem estar relacionados ao estresse inerentes à profissão e à natureza do
aprendizado médico, que envolvem situações de dor, sofrimento e morte.

62
CORRELAÇÃO PARCIAL CONTROLADA PELA IDADE ENTRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL (BIOIMPEDÂNCIA) E O TESTE DE FORÇA
MUSCULAR (KINEOÂ - MÓDULO ISOCINÉTICO E VISCOSO) EM ATLETAS DO BASQUETE MASCULINO
Autores: Barreto G, Faria AG, Guedes MC, Haddad CRR, Marson FAL.
Instituições: Insituto Mood - Campinas - São Paulo – Brasil.

Introdução e Objetivo: A composição corporal (CC) pode atuar como fator determinante para o rendimento no esporte e este pode ser mensurado pelo teste de
força muscular (TFM). Dessa forma, nós avaliamos atletas do basquete masculino e com idade entre 10 a 16 anos, e correlacionamos a CC com marcadores do TFM.
Casuística e Método: Um total de 54 atletas do sexo masculino foram incluídos. A idade foi medida em anos e a CC avaliada pela bioimpedância no InBodyâ. Concomitantemente, o TFM foi avaliado no sistema Kineoâ (módulo isocinético e viscoso). Um total de 44 marcadores foram avaliados na CC, incluindo a composição de
massa magra (total e segmentar) e de gordura (total), análise músculo-gordura e de obesidade, taxa AEC (proporção de água extracelular em relação à água corporal
total), escore da InBody, balanceamento corporal, taxa metabólica basal (TMB), conteúdo mineral ósseo e de água (corporal, intracelular e extracelular) e massa celular.
Os dados foram avaliados pelo valor relativo. No Kineoâ foram avaliados dois módulos e os seguintes parâmetros: (i) isocinético leg extension (ILE); (ii) isocinético leg curl
(ILC); (iii) viscoso leg extension excêntrico (VLEE); (iv) viscoso leg extension concêntrico (VLEC); (v) viscoso leg curl excêntrico (VLCE); (vi) viscoso leg curl concêntrico (VLCC).
Análise estatística realizada pela correlação parcial controlada pela idade. Alpha=0,05. No resumo, nós apresentamos correlação classificada de no mínimo moderada e
valor estatisticamente significante para ambos os lados aferidos no TFM.
Resultados: A idade teve mediana de 13,15 (amplitude de 10,17 a 16,21) anos. Na correlação parcial controlada para a idade entre a CC e marcadores do Kineoâ destacamos por módulo: [ILE] índice de massa corpórea (IMC, Kg/m2), pontuação total na CC, TMB (Kcal) e grau de obesidade (%), com pico de força (Kg), força média (Kg),
pico de potência (W), potência média (W) e trabalho (J) nos três momentos de mensuração do TFM (força, potência e resistência); [ILC] IMC e TMB com pico de força,
força média, pico de potência, potência média e trabalho nos três momentos de mensuração do TFM (força, potência e resistência) + pontuação com pico de força, força
média, pico de potência, potência média e trabalho em dois momentos de mensuração do TFM (potência e resistência) + grau de obesidade com força média, potência
média e trabalho nos três momentos de mensuração do TFM (força, potência e resistência); [VLEE] IMC, pontuação total na CC e TMB com pico de força, força média, pico
de potência, potência média e trabalho; [VLEC] IMC (exceto para força média), pontuação total na CC (exceto para picos de potência e força) e TMB (exceto para pico
de potência) com pico de força, força média, pico de potência e trabalho; [VLCE] IMC com pico de velocidade (o/s), velocidade média (o/s), pico de força, força média,
pico de potência, potência média + TMB com pico de força, força média, pico de potência, potência média e trabalho + nível de gordura visceral com pico de potência
e potência média + grau de obesidade com pico de potência e potência média; [VLCC] IMC com pico de força + TMB com pico de força, força média, pico de potência,
potência média e trabalho.
Discussão: No esporte, a CC é um importante marcador que necessita ser acompanhado e pode ser associado a predisposição do atleta a numerosas condições e fatores
preditivos de risco de lesão e de rendimento. Dessa forma, curiosamente nos nossos achados descrevemos numerosas correlações “moderadas” entre os marcadores de
CC e TFM. As correlações são indicativas, no geral, de aumento de força, potência e trabalho com o aumento do IMC, TMB e pontuação do exame da CC.
Conclusão: A CC é um marcador diretivo na análise do TFM avaliado pelo sistema Kineoâ (módulo isocinético e viscoso), em atletas do basquete masculino.
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DEFICIÊNCIA RELATIVA DE ENERGIA NO ESPORTE (RED-S) - RELATO DE CASO
Autores: Maia JG, Werutsky CA, Vieira TRdS, Cirilo PB, de Miranda VQ, Daher SS.
Instituições: IAMSPE - São Paulo - São Paulo – Brasil.

Introdução e Objetivo: A deficiência relativa de energia no esporte, conhecida internacionalmente como RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport), é uma síndrome
que se inicia pela baixa disponibilidade energética LEA (low energy availability), junto ou não a um transtorno alimentar, levando a distúrbios de taxa metabólica, função
menstrual, saúde óssea, imunidade, síntese proteica e cardiovascular, dentre outros prejuízos para a performance aeróbica e anaeróbica, e em atletas de ambos os sexos.
A disponibilidade energética (DE) é calculada pela subtração da energia consumida pela energia gasta pelo esporte, em quilocalorias, num mesmo dia, divida pela massa
livre de gordura. Sendo assim a energia disponível para manter a saúde e o desempenho ideais. Valores abaixo de 30 kcal/kg de massa livre de gordura/dia, representam
um fator de risco para o RED-S. Nos esportes, a prevalência relatada de LEA no atletismo feminino e masculino está entre 18% e 58%, com a maior prevalência entre
atletas do sexo feminino, e em provas de resistência e salto. Seu tratamento deve focar diretamente na causa da LEA, com o ajuste nutricional visando uma DE maior ou
igual a 45kcal/kg de massa livre do gordura/dia, além de uma abordagem multidisciplinar.
Casuística e Método: M.E.M.F, 32 anos, solteira, católica, branca e funcionária pública. Antecedentes pessoais: ansiosa. Nega uso de medicamentos. Ciclos menstruais
irregulares e baixa ingesta calórica diária. Sono irregular. Maratonista amadora, com pace de 4:48min/km em meia maratona. Treino semanal: Corrida: 13.2 km/1h, 4 vezes/
semana Musculação: 1 hora de circuito de força com 80% da RM, 5 vezes/semana Natação: 2500 metros de nado livre/1 h, 3 vezes/semana.
Resultados: Queixa de dor em região calcânea esquerda crônica. Nega traumas no período. Ao exame apresentava somente leve dor a palpação do calcâneo esquerdo.
Ressonância magnética de calcâneo esquerdo com fratura e áreas de edema ósseo. Bioimpedância com percentual de gordura de 15% e DE <30 Kcal/kg. Densitometria
óssea com osteopenia. Foi feito o acolhimento da paciente, encaminhando-a à psicologia do esporte. Sugerido interrupção dos treinos, imobilização com robot foot e
readequação do plano alimentar habitual.
Discussão: As fraturas por estresse representam até 10% das lesões ortopédicas e até 20% lesões em medicina esportiva, com uma incidência entre atletas do sexo
feminino de 13%. A prevalência de osteopenia em atletas é de 22-50% e de 0-13% na população geral; já a de osteoporose é de 12% contra 2,3% na população geral.
Menos de 50% dos médicos, treinadores, fisioterapeutas e componentes da equipe foram capazes de identificar os componentes do RED-S. O diagnóstico de RED-S dado
pela osteopenia, é tardio e portanto com recursões fisiológicas significativas, e as vezes até irreversíveis, necessitando de um tratamento muito mais demorado e minucioso.
Cabe a toda a equipe multidisciplinar da área da saúde o conhecimento do RED-S, inclusive levando ao conhecimento do próprio atleta, para que assim esse diagnóstico
se dê de forma cada vez mais precoce, sem chegar ao extremo de uma fratura por estresse. Com o ajuste da DE, após dias ou semanas observa-se uma recuperação clínica
do paciente. Porem a recuperação da regularidade menstrual se dá após meses e a recuperação da densidade mineral óssea pode demorar até alguns anos.
Conclusão: Não podemos deixar uma condição clínica relativamente prevalente, que é passível não somente de tratamento como também de prevenção, ser diagnosticada apenas pela sua alteração tardia de fratura de estresse. Por isso a importância do conhecimento do assunto pelos diversos profissionais de saúde e atletas de forma
abrangente, conscientizando-os para uma atuação na identificação e no tratamento da causa; não tratando apenas as consequências. Concluindo, não podemos deixar
que ainda perdure esse pensamento errôneo em que: “ser mais magro leva a performances de corrida mais rápidas”, dito por Tenforde.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA CONTROLE DO CICLO MENSTRUAL EM ESPORTISTAS (SPORTPERIOD®)
Autores: Kazuyoshi ISF, Sales IM, dos Santos AC, de Araújo MP.

Introdução e Objetivo: O uso de aplicativos móveis (Apps) na área da saúde está em grande expansão. Eles contribuem para coleta de dados, tomada de decisão,
suporte clínico e controle de doenças. Na Medicina do Exercício e Esporte, os Apps tem sido usado no controle do doping, avaliação e acompanhamento de concussão,
prescrição de exercício e dieta. Em mulheres, existem aplicativos para controle do ciclo menstrual, mas nenhum associado à frequência, intensidade, tempo e tipo de esporte.
O objetivo deste estudo foi criar um aplicativo móvel para controle do ciclo menstrual em atletas para que a mesma registre de forma rápida múltiplos fatores que possam
interferir no desempenho esportivo, facilitando o entendimento, acompanhamento do ciclo e a programação do período menstrual em relação ao calendário competitivo.
Casuística e Método: O aplicativo SportPeriod App foi realizado sob forma operacional Android (Google), um sistema open-source. Foi usado o editor de textos de
código aberto Atom com integração ao Android SDK, e ao JDK (Java SE Development Kit), com ajuda ao desenvolvedor o Ionic, que faz uso das linguagens de programação AngularJS e Apache Cordova para realizar as operações lógicas e enviar dados para o banco de dados. Para guardar informações foi empregado servidores na
nuvem equipados com um sistema de gerenciamento de dados nomeado MySql, que utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language). Para gerenciar as tabelas
da aplicação com segurança e criptografia dos dados dos foi utilizado o MD5 (Message-Digestalgorithm 5), Foi empregado como linguagem de marcação o HTML
(HyperTextMarkupLanguage). Realizou-se os testes das funcionalidades do aplicativo no próprio editor de texto Atom, que possui um emulador próprio. O aplicativo está
disponível para download gratuito na Playstore.
Resultados: Ao fazer o cadastro no aplicativo, a usuária informa dados como idade, modalidade esportiva, altura, peso e percentual de gordura corporal. Pelo autorrelato, ela marca os determinados sintomas: fluxo menstrual, sangramento, diarreia, cólica, cefaleia, mastalgia, corrimento, uso de suplemento, uso de anticoncepcional
e uso de medicamentos. As assertativas marcadas ficam salvas no referido dia e podem ser consultadas a qualquer momento. São informações que contribuem para a
avaliação do estado nutricional e metabólico da atleta e para identificar possíveis distúrbios relacionados à intensidade dos treinos. Há também uma página na qual estão
disponibilizadas informações sobre o ciclo menstrual e as principais alterações que podem ser encontradas em atletas.
Discussão: Aplicativos de promoção de saúde têm muitas vantagens: são relativamente baratos, atingem um grande número de indivíduos, têm como ser acessado
de vários lugares; não expõem os usuários; disponíveis 24h; fornecem informações atualizadas e conteúdos a qualquer momento; utilizam materiais visuais (gráficos,
vídeos) e feedback instantâneos Os aplicativos têm se mostrado como importante meio de comunicação e têm sido acessado em maior frequência por usuários do sexo
feminino, fazendo dessa ferramenta uma importante forma de disseminação de educação e informação para o nosso público-alvo. Os dados também podem auxiliar
os treinadores, ajudando no desenvolvimento do plano de treino da atleta. Além disso, o Sportperiod, se torna uma fonte importante de informação para o Médico do
Esporte responsável pelo acompanhamento da atleta.
Conclusão: O aplicativo SportPeriod permite o controle do ciclo menstrual em esportistas, funcionando como excelente ferramenta para profissionais da área da saúde
e do esporte na melhora da performance da atleta.
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DIAGNÓSTICO DE PONTE MIOCÁRDICA EM PACIENTES ASSINTOMÁTICOS E PRATICANTES DE ATIVIDADE FISICA REGULAR. QUAL A
MELHOR CONDUTA?: RELATO DE CASO
Autores: Assunção JR, Cotini PVR, Cotini MR, Figueiredo AS, Brasil LR, Sacre SO.

Introdução e Objetivo: A patologia conhecida como ponte miocárdica (PM) consiste em um achado congênito que acomete majoritariamente a artéria descendente
anterior esquerda no qual um ou mais feixes de miocárdio sobrepõe um segmento de artéria coronária epicárdica. A incidência dessa doença corresponde até 25%
da população e está relacionada com eventos cardiovasculares tais como: isquemia miocárdica, aterosclerose e morte súbita. Assim, o objetivo do presente trabalho é
apresentar a importância da conduta em relação ao diagnóstico de ponte miocárdica em casos assintomáticos. Pela sua classificação como patologia “benigna”, a conduta
terapêutica entra em questionamento. Cuidados devem ser tomados para que o médico possa avaliar a evolução patológica da doença, pois é notória a presença da PM
como fator desencadeante, mesmo que raro, para possíveis eventos cardiovasculares.
Casuística e Método: As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do prontuário médico, entrevistas com o paciente e revisão de
literatura. No presente caso, paciente masculino, 48 anos, praticante de atividade física regularmente (principalmente treinos de corrida de média e longa distância 3 a 4x
por semana), previamente hígido e assintomático foi diagnosticado em 2014 com PM após exame de Angiotomografia Computadorizada de Artérias Coronárias. Ademais
realizou-se outros exames como: teste ergométrico, eco com estresse físico e cintilografia miocárdica. Desde então, o paciente foi submetido a conduta terapêutica com
betabloqueador, medicação de primeira linha usada em casos sintomáticos. E segue com determinada conduta mantida há 5 anos.
Resultados: Após diagnóstico de PM e a instituição de terapia indicada, o paciente evoluiu sem queixas e mantém acompanhamento anual (ainda assintomático). Sem
qualquer alteração em seu ritmo de atividade física.
Discussão: A PM em sua grande maioria possui curso benigno e assintomático. A presença de angina é típica nos quadros sintomáticos. No entanto também podem
ser encontrados na literatura outras manifestações como: taquicardia ventricular induzida por exercícios e até mesmo morte súbita. A associação de uma doença silenciosa com fatores predisponentes como o uso de determinados agentes ergogênicos e o tipo de esporte praticado, podem causar um desequilíbrio principalmente em
indivíduos não praticantes de atividade física regular como arritmias, ruptura de placas ateroscleróticas e morte súbita. Por outro lado, fatores positivos são observados
em indivíduos praticantes de atividades físicas regulares: prevenção da doença arterial coronariana, alterações positivas no perfil lipídico, emagrecimento, redução da
frequência cardíaca e da pressão arterial de repouso gerando alterações cardiovasculares que reduzem o risco de morte súbita. O exame padrão ouro para o diagnóstico
é a cineangiocoronariografia, sendo a angiotomografia de coronárias também um bom método diagnóstico. O manejo do paciente com PM, leva em consideração o
quadro clínico. Sendo indicado para o paciente não sintomático modificação de fatores de risco, considerar terapia antiplaquetária em caso de aterosclerose com posterior
seguimento do paciente para detecção precoce de sintomas. Entretanto o tratamento para pacientes sintomáticos e/ou com teste funcional positivo é farmacológico.
Conclusão: Sendo esclarecido o fato de que a PM pode ocasionar, mesmo que eventualmente, possíveis eventos cardiovasculares, a necessidade terapêutica farmacológica é questionada e pouco abordada em casos assintomáticos, promovendo, consequentemente, a dubiedade sobre a melhor conduta a se seguir em pacientes com
ausência de sintomas. No entanto é resguardada a importância médica em identificar indivíduos predispostos e avaliar os riscos e benefícios para que se possa indicar a
frequência, intensidade e qual atividade física pode ser praticada para esses pacientes.
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DIFERENÇA DA QUALIDADE DO SONO DE HOMENS E MULHERES TRIATLETAS
Autores: Sinisgalli RB, Andrade MDS.

Instituições: Departamento de Fisiologia, Disciplina de Neurofisiologia e Fisiologia do Exercício, Universidade Federal de São Paulo - SP - Sao Paulo - Brasil.
Introdução e Objetivo: O desempenho físico e esportivo são altamente dependentes de uma recuperação suficiente, desta forma o sono de atletas está se tornando
um tópico de crescente interesse. Há evidências científicas que apontam para um sono inadequado em atletas de elite, o que pode estar associado ao fato do sono ser
vulnerável ao estresse físico e emocional. Também há evidências de que homens e mulheres apresentam diferentes respostas a este estresse. Considerando que o triathlon
é uma modalidade esportiva que imprime, aos seus atletas, um nível de estresse evidente, faz-se necessário conhecer as características do sono de seus praticantes. Desta
forma, o objetivo do estudo foi comparar características do sono de atletas, homens e mulheres, praticantes de triathlon em nível competitivo amador.
Casuística e Método: Uma amostra de 947 atletas (733 homens – 77%), foi submetida a um questionário online, enviado via email, com duração de aproximadamente
1 minuto, com o intuito de avaliar o perfil de sono de triatletas amadores. O questionário se baseava em três questões, uma em relação a duração do sono, outra em
relação a dificuldade para iniciar o sono e, por fim, em relação a freqüência de despertares noturnos, sendo considerado aceitável, até 3 vezes.
Resultados: Os homens apresentaram 39,7±8,0 anos, 76,5±9,3kg e 176,8±6,8cm. As mulheres apresentaram 38,7±7,7 anos, 59,2±6,2kg e 164,0±6,2cm. A porcentagem
de homens que dormem entre 4 e 6 horas (51%) foi significativamente maior do que a porcentagem de mulheres (42%). Por outro lado, mais mulheres dormem entre 7
e 8 horas (54%) em relação aos homens (47%). A maioria dos homens (85,3%) e das mulheres (84%) não referiu dificuldade para iniciar o sono, sem diferença significativa
entre os sexos. A minoria dos triatletas também referiu mais do que três despertares noturnos (homens 16,3% e mulheres 17,4%) também sem diferença entre os sexos.
Discussão: Em uma busca ativa na literatura em relação a qualidade do sono entre mulheres e homens sedentários, foi evidenciado que os homens apresentavam duração
de sono, de, em média, 34 minutos inferior a das mulheres. No presente estudo, não avaliamos o número exato de horas de sono, mas possivelmente a diferença entre
os sexos foi maior do que estes 34 minutos evidenciado para os sedentários. Ainda comparando nossos resultados com dados da literatura, observa-se que a frequência
de sintomas de má qualidade do sono foi menor nos triatletas do nos sedentários.
Conclusão: Homens triatletas relatam dormir menos horas por noite, do que as mulheres e, apesar de não haver diferença entre os sexos com relação a dificuldade de
iniciar o sono e, quanto ao fato de despertar mais do que três vezes por noite, há um número considerável de atletas que apresentam estas características, o que pode
significar um prejuízo para a desempenho esportivo e para a saúde do triatleta.
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DIFERENÇAS ENTRE INDICADORES DE CARGA DE TREINAMENTO DE TITULARES, RESERVAS E NÃO RELACIONADOS DURANTE
MICROCICLO COM DOIS JOGOS EM ATLETAS DE FUTEBOL SUB17
Autores: Novack LF, Conde JHS, Weber BP, Bueno C, Osiecki R.
Instituições: Coritiba Foot Ball Club - CURITIBA - Parana - Brasil, Universidade Federal do Paraná – UFPR / Centro de Estudos da Performance Física – CEPEFIS - Curitiba - PR - Brasil.

Introdução e Objetivo: Recentemente, o calendário competitivo congestionado, comum no futebol profissional, passou a ser realidade nas categorias de base, as
quais corriqueiramente realizam dois jogos dentro de um mesmo microciclo. Neste sentido, é importante o controle das cargas de treinamento para que os atletas não
tenham carga muito elevada que impacte no desempenho dos jogos e aumente o risco de lesões, mas que também não tenham carga muito baixa que os deixem
destreinados. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi comparar indicadores de carga de treinamento dos titulares (grupo 1 - G1), reservas (grupo 2 - G2) e não
relacionados (grupo 3 - G3).
Casuística e Método: Vinte e nove atletas tomaram parte no estudo (idade: 16,5 ± 0,6 anos). Cada um foi dividido em um de três grupos de acordo com a convocação do primeiro jogo da semana estudada, grupo 1 – titulares (n = 10); grupo 2 – reservas (n = 6) e grupo 3 – não relacionados (n = 13). Os goleiros foram excluídos e
somente os jogadores de linha foram analisados. A carga de treino foi calculada pela multiplicação da carga externa (duração da atividade em minutos) pela carga interna
(percepção subjetiva de esforço da sessão – PSEs), a qual foi coletada 30 minutos após o fim dos treinamentos e jogos. A carga semanal foi calculada pela soma das
cargas durante a semana; a monotonia pela divisão da média pelo desvio padrão das cargas da semana e o strain pela multiplicação da carga semanal pela monotonia.
Para a comparação dos grupos foi utilizada ANOVA One-Way e post hoc de Tukey quando houve diferenças. A significância foi fixada em p ≤ 0,05. Todos os dados foram
tratados no software estatístico SPSS 20.0®.
Resultados: A carga de treino semanal foi significativamente menor no G2 comparados aos G1 (p = 0,016 e G3 (p = 0,004). Contudo, a carga semanal do G1 não foi
diferente do G3 (p = 0,88). A monotonia foi significativamente maior no G3 comparado ao G1 (p = 0,0001) e G2 (p = 0,001). Porém, o G1 não diferiu do G2 (p = 0,773).
Similarmente, o strain do G3 foi significativamente maior comparado ao G1 (p = 0,006) e G2 (p = 0,0001), que não foram diferentes entre si (p = 0,163).
Discussão: Na literatura científica é dada maior atenção ao controle de treinamento dos titulares, por outro lado, o grupo dos reservas carece de muita atenção. Nossos
resultados demonstram que, em uma semana com dois jogos no futebol juvenil, a carga de treino, a monotonia e o strain foram menores para este grupo. A preocupação
é de que este grupo, com a repetição deste padrão, sofra queda de desempenho físico. Neste sentido, é importante criar estratégias que permitam a este grupo manter
o condicionamento. Uma das possibilidades é a realização de uma sessão de treinamento imediatamente após a partida com os atletas que não participaram do jogo e
com os atletas que atuaram por poucos minutos. É importante que esta sessão de treino favoreça ações de alta intensidade para elevar a carga de treinamento semanal.
Conclusão: O presente estudo mostrou diferenças significativas entre os indicadores de carga de treinamento dos grupos titulares, reservas e não relacionados no futebol
juvenil, demonstrando a importância da criação de estratégias para a manutenção do condicionamento físico do grupo reserva.
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DISFUNÇÃO SEXUAL EM CICLISTA
Autores: Zocoler CAS, Nascimento SFC.
Instituições: INSPIRAR - São Paulo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: Hoje em dia a prática de atividade física está relacionada com índices elevados de qualidade de vida e prevenção de doenças crônicas como
estresse, depressão, hipertensão diabetes e distúrbios sexuais. Essas patologias não estão somente associadas a baixa qualidade de vida como também estão intimamente
ligadas à saúde sexual. O objetivo do estudo é investigar possíveis alterações da função sexual em praticantes de ciclismo, no qual esse trabalho foi aprovado pelo CAAE
95547818.3.0000.5221.
Casuística e Método: A amostra foi composta de 24 voluntários com idade entre ≥30 e ≤60 anos, sendo 12 no grupo adulto (GY) e 12 no grupo de meia idade (GMY)
com homens e 35,47 anos para as mulheres. Os voluntários responderam uma anamnese na qual foi perguntado sobre uso de banco com abertura escrotal (BAE), se
relata parestesia na região escrotal (PAR) durante o pedalar e se usa estimulante sexual farmacológico (ESF) e o questionário Quociente Sexual para homens (QS-M)
avalia aspectos como desejo e interesse sexual (DIX), Autoconfiança (AUT), Qualidade da ereção (QE), Controle da ejaculação (CE), Capacidade de atingir o orgasmo (CAO)
e Satisfação que o homem obtém (SH) e que proporciona a sua parceira (PP) com pontuação 0 (nunca) -5 (sempre) sendo . Para análise dos resultados foram separados
em 2 grupos sendo grupo adulto e grupo de meia idade. Para analise estatística foram utilizados Kolmogorov-Smirnov, o coeficiente de correlação de Pearson e teste T
de Student entre grupos sendo valor significativo estatístico P ≥ 0,05. O programa estatístico utilizado será o SPSS versão 20.0.
Resultados: O GY idade 34,92±4,40 anos e IMC 27,02±3,14 Kg/m2 e o GMY idade entre 51,89±4,98 anos e o IMC 29,03±2,62 Kg/m2. Uso de BAE foi de 75% do GY e 80%
do GMY, foram relatados PAR 25% para GY e 65% GMY e uso de ESF 20% GY e 80% GMY, quanto os pontuação do QS-M o GY 75,08±6,71 e GMY 67,42±10,99 (P=0,049). O
GY apresentou DIS 4,00 ±0,95, AUT 3,91±0,51,QE 3,36±0,62, CE 3,08±0,99, CAO 3,5±1,13, SH 3,83±0,99 e PP 3,87±0,78 e o GMY apresentou DIS 4,75±0,45, AUT 4,00±0,60,
QE 3,16±0,87, CE 2,25±1,61, CAO 2,67±1,61SH 4,00±0,94 e PP 4,20±0,72.
Discussão: Os resultados nos apontam que o GY e GMY estão classificado como sobre peso segundo o valores IMC, ambos os grupos fazem uso de BAE e ambos grupos
apresentam PAR sendo mais apresentado no GMY, foi demostrado que o GMY apresentou o maior numero de usuários de ESF, porem não obtivemos uma relação entre
o uso de ESF e idade, porem ouve relação entre GMY e uso de ESF, o QS-M apresentou uma resultado bom a regular sobre a satisfação sexual. Porem no aspecto DIS o
GMY apresentou de forma significativa o interesse e desejo sexual.
Conclusão: Ambos os grupos dos ciclistas apresentam alteração grau de regular a bom quanto a satisfação sexual, não tendo como relação a PAR, esse uso pode estar
associado à satisfação da parceira, apontado pelo PP no grupo adulto e no grupo de meia idade pode estar associado a CE e CAO levando a uma satisfação PP.
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DISPOSITIVOS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM ATLETAS DE CROSSFIT®
Autores: Gützlaff de Julio M, Ejnisman B, Garbiere ML, Rossi F, Oliveira Brito LG, Poli de Araujo M.
Instituições: Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo - SP- Brasil, Universidade Estadual de Campinas - Campinas - SP- Brasil, Universidade Federal de São Paulo - São Paulo -SP– Brasil.

Introdução e Objetivo: O CrossFit® é um programa de exercícios funcionais, realizados com alta intensidade, no menor intervalo de tempo possível. A modalidade tem
demonstrado melhora em variáveis físicas (aumento da força e resistência) e psicológicas (melhora da ansiedade, aumento da motivação e relação pessoal). Contudo, por
ser um esporte de alta intensidade e alto impacto, ele pode levar a perda involuntária de urina interferindo na concentração e desempenho. O objetivo deste estudo foi
avaliar o uso de dispositivos específicos para incontinência urinaria durante o treino de CrossFit®.
Casuística e Método: Estudo transversal, observacional, por meio de questionário autro-administrado enviado por aplicativo digital multimodal, mutiplataforma, com alto
grau de usabilidade. Participaram da pesquisa 402 atletas, com média de idade de 32±7 anos e que treinavam em média 5 horas por semana (mínimo de 1 hora e máximo
de 12 horas). O questionário tinha perguntas gerais sobre: paridade, experiência no CrossFit® e frequência de treino por semana; e perguntas específicas sobre: perda de
urina durante o treino e qual protetor anti-incontinência utilizava (nenhum, protetor diário, absorvente, protetor específico anti-incontinência ou pessário vaginal). A análise
estatística foi realizada por meio do software GraphPad Prism 4. Inicialmente, todas as variáveis foram estudadas descritivamente. A comparação das variáveis qualitativas
foi feita pelo teste do Qui-quadrado e a comparação das variáveis quantitativas por meio do teste de Mann-Whitney. Considerou-se p <0,005 como nível de significancia.
Resultados: A maioria das participantes eram nulíparas (64%) e com experiência de mais de um ano de prática (60%). A prevalência de incontinência urinária durante o
CrossFit® foi de 39% . Destas, a maioria (56%) usavam protetor diário durante o treino, 35% não usavam nenhum dispositivo anti-incontinência e 8% absorvente. Somente
duas atletas utilizavam dispositivos específicos para incontinência urinária: uma atleta usava calcinha anti-incontiência e outra usava pessário vaginal. A ocorrência de
incontinência urinária esteve fortemente relacionada com a idade (p=0,0003) e a paridade (p=0,005).
Discussão: A prevalencia de incontinencia atética varia de 0% (golfe) até 80% (trampolim acrobatico). Em praticantes de CrossFit, estudo recente aponta para uma prealencia ao redor de 30%, resultado concorde ao nosso estudo. Segundo a literatura, 81% das mulheres consideram normal a perda involuntária de urina e acreditam que
este sintoma seja “natural” do pós-parto e do envelhecimento. Menos da metade destas pacientes procuram algum tipo de ajuda médica, e desconhecem a possibilidde
de tratamento conservador, como os exercícios para os musculos do assoalho pélvico e a utilização de pessários vaginais. Ao analisar os dados obtidos pelo questionário
aplicado nesse estudo, 64% das atletas não utilizavam dispositivos anti-incontinência específicos (56% utilizavam protetor diário e 8% absorvente comum) e 35% não
utilizam dispositivos. Apenas uma praticante de CrossFit usava pessário vaginal, que deve ter sido prescrito por um profissional da saúde com conhecimento na área. Tais
dados levantam a hipótese de que a acessibilidade dessas atletas ao conhecimento sobre a incontinência urinária e tratamento adequado seja muito restrita, podendo
representar um fenômeno que aconteça em outros esportes de impacto, além do CrossFit, contemplado nessa pesquisa. Tornando a incontinência urinária um empecilho na vida de mulheres esportistas e um potencial fator para o abandono de atividade física, contribuindo para o sedentarismo e reclusão dessa mulher incontinente.
Conclusão: Embora a prevalência de incontinência atlética em praticantes de CrossFit seja elevada, o uso de dispositivos específicos para incontinência urinaria ainda
são pouco utilizados.

70
ECONOMIA DE CORRIDA APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA COM ISQUIOTIBIAIS EM JOGADORES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DE CAMPO
Autores: de Almeida AM, Santos-Silva PR, Annichino MF, Pedrinelli A, Hernandez AJ.
Instituições: Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP - São Paulo - SP- Brasil.

Introdução e Objetivo: A economia de corrida é a quantidade de energia necessária para manter uma certa velocidade de corrida, medida como o consumo de
oxigênio necessário para correr a uma determinada velocidade. A economia de corrida pode ser determinante para diferenciar o desempenho de atletas. O objetivo deste
trabalho é avaliar a economia de corrida em jogadores profissionais de futebol com lesão do LCA e seis meses após a reconstrução do LCA, em comparação com um
grupo controle de jogadores profissionais de futebol saudáveis.
Casuística e Método: Vinte jogadores com lesão do LCA foram submetidos à reconstrução do LCA com enxerto de isquiotibiais. A economia de corrida foi avaliada
antes e seis meses após a cirurgia, e os resultados foram comparados ao grupo controle grupo de controle de 13 jogadores de futebol saudáveis que estavam realizando
avaliações de rotina em nossas instalações. O teste de economia de corrida foi realizado em uma esteira motorizada (Cosmos, Pulsar, Alemanha), a uma velocidade de
9 km/h por 10 minutos. A quantidade de oxigênio consumido (VO2) foi medida com um sistema computadorizado de análise de trocas gasosas (CPX / ULTIMA, MGC
Diagnostics, Saint Paul, MN, EUA). O consumo médio de VO2 medido de 8 a 10 minutos do teste foi usado para calcular a economia de corrida. As reconstruções do LCA
foram realizadas por artroscopia com enxerto de tendões semitendinoso e grácil. Os déficits de pico de torque do músculo extensor e flexor do joelho, em comparação
com o membro oposto, foram medidos com um dinamômetro isocinético (Biodex System 3 Pro, Biodex Inc. NY, EUA) com cinco repetições a 60/s.
Resultados: Os indivíduos foram semelhantes quanto à idade e composição corporal. Os valores de economia de corrida foram menores em jogadores com deficiência
do LCA do que seis meses após a reconstrução do LCA (208,8 ± 15,5 vs 217,6 ± 16,9 mL / kg / km, p = 0,05). Houve uma diferença estatisticamente significativa nos
resultados comparando atletas com LCA antes e após a reconstrução do LCA (p = 0,05), mas não houve diferença comparando-os ao grupo controle (212 ± 22,8 mL / kg
/ km). Os pacientes apresentavam déficits significativos de extensão do joelho no lado acometido em comparação ao grupo controle tanto no pré-operatório quanto no
pós-operatório. No entanto, os déficits de flexão do joelho foram significativos apenas no período pós-operatório.
Discussão: Observamos dois achados neste artigo. Primeiro, a economia de corrida em jogadores com lesão do LCA não foi significativamente diferente de um grupo
controle de jogadores saudáveis. Segundo, a economia de corrida foi significativamente pior seis meses após a reconstrução do LCA em comparação com o pré-operatório.
Valores mais altos representam pior economia de corrida e, observamos valores aumentados após a reconstrução do LCA. Estudos com jogadores de futebol indicam que
melhor economia de corrida contribui para maior capacidade de esforço prolongado. Entretanto, a economia de corrida é muito útil para diferenciar atletas com VO2max
semelhante, mas apresenta limitações ao comparar atletas com diferentes capacidades aeróbias. Em outro estudo, mostramos que o VO2max foi significativamente reduzido em jogadores de futebol com lesão do LCA e melhorou significativamente seis meses após a reconstrução do LCA, embora tenha sido significativamente menor
do que no grupo controle. De fato, foi demonstrado que o aumento do VO2max está relacionado ao aumento da economia de corrida. No entanto, isso não invalida o
importante conceito de economia de corrida, pois melhorar seus aspectos específicos pode melhorar o desempenho esportivo.
Conclusão: Em conclusão, a economia de corrida foi significativamente pior seis meses após a reconstrução do LCA do que antes da cirurgia em jogadores profissionais
de futebol com lesão do LCA. Há necessidade de melhorar a economia de corrida por fatores biomecânicos e treinamento específico.
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EFECTOS DEL EJERCICIO AERÓBICO Y DE RESISTENCIA EN EL FITNESS CARDIORRESPIRATORIO, MÚSCULO Y GRASA CORPORAL TOTAL
EN PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD SOMETIDOS A UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE 6 MESES
Autores: Cabrera DA, Benavides C, Cazar N, Moreno M, Viteri MP, Mafla S.
Instituições: CLINICA SOM – Equador.

Introdução e Objetivo: La falta de actividad física generalizada en la población ha generado un aumento exponencial y significativo de las enfermedades crónicas
no transmisibles, así como patología osteomuscular y enfermedades metabólicas como obesidad. Existen factores modificables y no modificables en un individuo para la
mejora y el mantenimiento general de su salud. Entre los factores modificables que generan un mayor impacto positivo en su salud se encuentran el abandono de tabaco,
cambios en el estilo nutricional cotidiano y el inicio o mejora de la actividad física de forma controlada y programada. El sobrepeso y la obesidad son estados metabólicos
de acumulación grasa multifactoriales y la importancia del ejercicio regular en estos estados ha sido ampliamente confirmada en varios estudios a nivel mundial. OBJETIVO:
Examinar el fitness cardiorrespiratorio, la grasa corporal total y el músculo en sujetos con sobrepeso y obesidad sometidos a un programa de entrenamiento combinado
entre ejercicio aeróbico y de resistencia durante 24 semanas de forma controlada.
Casuística e Método: Estudio descriptivo de cohorte transversal. Muestra de 24 pacientes (54% mujeres y 46% hombres) con sobrepeso y obesidad diagnosticada, con
una media de edad de 37.9 años. El protocolo de ejercicio aeróbico fue de 5 veces por semana de 45 minutos con intensidad de 60 a 75% de frecuencia cardiaca, con 4
días de entrenamiento de resistencia para grupos musculares en 3 series de 8 repeticiones por grupo al 50% de 1RM. Para la determinación de Vo2Max se utilizó un test
progresivo maximal con equipo FitmateMed – Cosmed; el porcentaje de grasa corporal, masa muscular y grasa total y segmental, se determinó mediante uso de InBody 770.
Resultados: Después de 24 semanas de entrenamiento el consumo en el pico de oxígeno máximo (Vo2Max) aumentó (p<0.05) de 31.57 a 40.02 ml/min/kg. La media
de peso muscular de la muestra se mantuvo similar al final del proceso (media inicial de 27.43 kg y media final de 27.22 kg); el porcentaje de grasa corporal total bajó de
36.89% a 30.09% en la media con una modificación promedio del índice de masa corporal al inicio de 28.8 a 25.82. Se observó una correlación lineal indirecta significativa
entre Vo2Max y grasa corporal total al final de 24 semanas (p 0.01) confirmada por coeficiente de Pearson, así como una correlación lineal indirecta significativa entre la
media de peso muscular y el porcentaje de grasa corporal total al final del periodo (p 0.01). Se confirma una correlación directa significativa entre el peso muscular y la
tasa metabólica basal al final del periodo (p 0,001).
Discussão: El objetivo de este estudio fue implementar un programa mixto de entrenamiento aeróbico de 5 días a la semana por 45 minutos de sesión con intensidad
del 60 al 75% de frecuencia cardiaca y 4 días de entrenamiento de resistencia en 3 series de 8 repeticiones al 50% de 1RM en pacientes con sobrepeso y obesidad para
mejorar el fitness cardiorrespiratorio, disminuir la grasa corporal total y mantener el músculo corporal total. Lo interesante de este estudio, fue que el protocolo utilizado
fue específico para mantener el nivel de músculo corporal total, sin una variación entre el inicio y el final del programa, lo que enfocó básicamente una mejoría en la
disminución de la grasa corporal total, aumento de Vo2Max y mejoría en parámetros como grasa del tronco. A diferencia de otros estudios, el total de tiempo de ejercicio
aeróbico fue de 220 minutos a la semana, distribuidos y 4 días de entrenamiento de resistencia.
Conclusão: Este estudio demostró que el protocolo controlado de 220 minutos de ejercicio aeróbico a la semana distribuidos en 5 días, con intensidad del 60 a 75% de
frecuencia cardiaca y 4 días de entrenamiento de resistencia de grupos musculares al 50% de 1RM para todos los grupos musculares, fue efectivo en disminuir la grasa
corporal total, aumentar la Vo2Max y mantener el nivel de músculo en las 24 semanas del programa.
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EFEITO AGUDO DE DIFERENTES INTENSIDADES DE EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO EM MARCADORES INFLAMATÓRIO EM ADULTOS JOVENS
Autores: Fonseca VF, Pozzolo BA, Guedes AA, Oliveira GL, Dietrich D, Ulbrich AZ.
Instituições: Universidade Federal do Paraná - Curitiba - PR – Brasil.

Introdução e Objetivo: A prática de exercícios físicos aeróbios, tanto de resistência quanto de curta duração, desencadeia perturbações no sistema imunológico, com
elevações transientes de citocinas pró e anti-inflamatórias. No entanto, embora haja elevações transientes de marcadores inflamatórios, atletas e indivíduos com maiores
níveis de atividade física têm menores níveis de citocinas pró-inflamatórias quando comparado com indivíduos sedentários. Dessa forma, objetivou-se analisar o efeito agudo
de diferentes intensidades de exercício aeróbio em marcadores pró e anti-inflamatórios de adultos jovens aparentemente saudáveis com níveis de atividade física distintos.
Casuística e Método: Dezoito estudantes universitários voluntários foram submetidos a duas sessões de exercício físico aeróbio, sendo a primeira a 65 a 70% da frequência
cardíaca (FC) estimada e, sete dias após, a uma segunda sessão a 80 a 85% da FC. Antes e após cada sessão, foi coletado o sangue venoso para análise das interleucinas 6
(IL-6) e 10 (IL-10) por meio de Kit Milliplex. Avaliou-se o nível de atividade física por questionário. Para comparar os momentos e os grupos das variáveis hemodinâmicas e de
esforço, foi utilizado Anova two way. O resultado das citocinas foi comparado por meio de Teste t de Student para medidas repetidas. Foram considerados critérios de exclusão
a prática de exercício físico, o uso de bebida alcoólica nos dias anteriores às sessões, a presença de alterações osteomusculares e a ausência em um dos dias de avaliação.
Resultados: O estudo demonstrou que a IL-6 não diminuiu de forma significativa quando comparados os momentos nas sessões. A IL-10 reduziu significativamente (p=0,033)
na sessão de 65-70% FC, mas não na de 80-85% FC. O delta de variação da IL-10 apresentou tendência (p=0,053) de maior redução a 65-70% FC quando comparado com
80-85% FC. Não houve diferenças no efeito agudo do exercício quando comparados os níveis de atividade física.
Discussão: Estudos de metodologia distintas deste mostraram elevação aguda da IL-6 e diferenças na elevação quando comparados níveis de atividade física distintos.
Acredita-se que esse resultado pode ser devido a, respectivamente, a diferença de metodologia e ao perfil dos voluntários deste estudo (jovens adultos aparentemente
saudáveis), diferente do perfil do estudo que demonstrou diferenças de resultado a depender do NAF. Contrariamente a nossa hipótese, houve redução significativa
de 228% da IL-10 na sessão de 65-70% FC, resultado não observado na sessão de 80-85% FC. Esses resultados sugerem que valores limítrofes da mesma intensidade de
exercício aeróbio podem produzir respostas imunológicas distintas. Hipotetiza-se, também, que a queda da interleucina 10 pode ter relação com a prática regular de
atividade física da maioria dos sujeitos da pesquisa.
Conclusão: Nesse estudo, evidenciou-se que duas faixas diferentes de exercício intenso podem induzir respostas inflamatórias diferentes, conforme evidenciado pela
redução significativa da IL-10 na faixa de 65-70% FC. Destaca-se também que não houve diferença na resposta ao exercício físico em indivíduos com moderado e alto
níveis de atividade física.
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EFEITO AGUDO DE TREINO TÉCNICO TÁTICO NA TEMPERATURA DA PELE EM ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO: RELAÇÃO ENTRE
DEFESA E ATAQUE
Autores: Tuono AT, Vieira NA, Paranhos V, Gonçalves AL, Pelegatti R, Borin JP.
Instituições: Grupo de Pesquisa em Teoria e Metodologia do Treinamento Esportivo - FEF UNICAMP - Campinas - Sao Paulo - Brasil, Sociedade Esportiva Palmeiras - Vinhedo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: O número de mulheres praticantes de futebol de alto rendimento aumentou muito nos últimos anos, apresentando resultados expressivos.
Particularmente no Brasil, a organização do treinamento tem merecido atenção, pois ainda são poucos os estudos que apontam para entendimento das respostas das
sessões de treinamento Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito agudo de uma sessão de treinamento técnico tático ofensivo (TTO), na temperatura da
pele de membros inferiores, dominante e não dominante, em atletas de futebol feminino nos setores ofensivo e defensivo.
Casuística e Método: Participaram do experimento 18 atletas de elite do futebol brasileiro (22,9 ± 4,3 anos, 1,6 ± 0,06 m, 58,3 ± 2,7 kg) que disputam o Campeonato Brasileiro A2 e o Campeonato Paulista da primeira divisão de forma simultânea, sendo nove atletas do setor defensivo (SD) e nove do ofensivo (SO) (CAEE: 00348818.1.0000.5404).
Foram coletadas imagens termográficas (câmera FLIR®Systems Inc. EUA, modelo E8) dos membros inferiores, separados em dominantes e não dominantes, no plano anterior
(quadríceps e tibiais) e posterior (isquiotibiais e panturrilhas), antes (M0) e após (M1) uma sessão de TTO com duração de 51 minutos. Verificou-se a normalidade dos dados
por meio do teste estatístico Shapiro-Wilk, e a seguir, foi aplicado o teste T-Student para dados normais. Foi adotado nível de significância de p <0,05.
Resultados: Os principais resultados apontam: i) no SD houve alteração significativa na temperatura de tibiais (p<0,05), isquiostibiais (p<0,05) e panturrilhas (p<0,01)
em membros dominantes e não dominantes em M1 em relação a M0; ii) no SO, não houve alteração significativa da temperatura em nenhuma das regiões analisadas em
M1 em relação a M0; iii) no SD, houve assimetria térmica em tibiais em M1 (p<0,01) sendo a temperatura mais elevada encontrada no membro dominante; iv) no SO, foi
encontrada assimetria em quadríceps dominante em M0, e manteve-se em M1 (p<0,5).
Discussão: A partir dos objetivos traçados e dos resultados obtidos, foram encontradas alterações na temperatura da pele nas atletas do SD, assim como assimetria
térmica em tibiais após a sessão para o mesmo grupo. Guimarães e Paoli (2001) afirmam que o desempenho de jogadores de futebol tanto no setor defensivo quanto
ofensivo depende das características técnicas de cada jogador, e, que cada setor exige características diferenciadas de ações específicas. Gonçalves et al. (2017) apontam
que o setor defensivo apresentou maior eficiência nos princípios técnicos e táticos fundamentais na fase ofensiva em jogos simulados, evidenciando o baixo desempenho
e alto número de erros na fase defensiva.
Conclusão: A realização da sessão de TTO causou alterações significativas na temperatura de tibiais, isquiostibiais e panturrilhas no SD. Quanto a assimetria térmica entre
membros dominante e não dominante, TTO parece ter influenciado no SD na região de tibiais (p<0,05). Sendo assim, a termografia infravermelha mostra-se um método
a ser utilizado no controle e monitoramento da organização do treinamento no futebol feminino.
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EFEITO DA CRIOTERAPIA POR IMERSÃO NA FORÇA MUSCULAR DO MÚSCULO QUADRICEPS APÓS A FADIGA AGUDA
Autores: Gaspar-Junior JJ, Anghinoni AP, Barbosa FSS, Cruz ADFC, Martinez PF, Oliveira-Junior AS.
Instituições: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - CAMPO GRANDE - Mato Grosso do Sul - Brasil, Universidade Federal de Rondônia - Ariquemes - Rondonia - Brasil

Introdução e Objetivo: A força muscular pode ser caracterizada como a capacidade de gerar tensão ou resposta a uma resistência por meio da ação muscular. Assim,
os músculos do quadríceps desempenham papel fundamental na extensão do joelho; porém, em condições de sobrecarga, o quadríceps está sujeito a queda no rendimento podendo, inclusive, sofrer fadiga. Considerando-se que a crioterapia por imersão (CI) é um método de recuperação pós-esforço (RPE) muito utilizado no âmbito
esportivo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da CI na força muscular de músculos do quadríceps após fadiga aguda.
Casuística e Método: Participaram do estudo 18 atletas com faixa etária entre 15 e 20 anos, pertencentes a categorias de base de equipes de futebol e basquete. Os
voluntários foram distribuídos em três grupos: grupo recuperação passiva (GRP), grupo CI 5°C (GCI5) e grupo CI 10°C (GCI10). A força isométrica máxima (FIM) do membro
inferior dominante foi previamente determinada por meio de contração isométrica voluntária máxima (CIVM), realizada em cadeira extensora equipada com célula de
carga. Na seção seguinte, após a execução de uma CIVM pré-exaustão, todos os voluntários realizaram um protocolo de exaustão (40% da FIM). Na sequência, enquanto
GCI5 e GCI10 foram expostos a resfriamento em um tonel com água gelada nas temperaturas de 5ºC e 10ºC, respectivamente, o GRP foi mantido em repouso. Para avaliar
o efeito dos diferentes métodos de RPE, foram tomadas medidas de CIVM nos momentos 0, 15, 30 e 60 minutos após o teste de exaustão. Os valores de força (kgf ) foram
obtidos em uma janela de 0,5 segundo (software Miotec.Suite 1.0) e considerados em termos de variação relativa (%) do momento pré-exaustão. Os resultados foram
analisados por meio de análise de variância (Two-Way RM ANOVA) e teste post-hoc de Bonferroni. O nível de significância foi estabelecido em p<0,05.
Resultados: Na análise descritiva foi possível observar redução da FIM nas CIVM pós exaustão em todos os grupos, entretanto, de modo mais acentuado, no GRP. Diferenças significativas foram encontradas na comparação entre grupos (p=0,047). Na comparação de grupos dentro dos momentos, GRP mostrou força significativamente
maior do que GCI5° na CIVM de 60 minutos (GRP 5,49±8,18; GCI5 -10,44±5,65%; p=0,037). Não foram observadas diferenças nas demais comparações entre grupos.
Discussão: Esse decréscimo de força em resposta a um teste de exaustão utilizado com a finalidade de induzir à fadiga muscular está associado com alterações nas
propriedades de geração de força do aparato muscular contrátil. Essas alterações podem ser, em parte, atribuídas ao acúmulo de produtos metabólicos. Componentes
tais como, íons de hidrogênio, adenosina difosfato e fosfato inorgânico afetam de modo adverso o estado funcional do retículo sarcoplasmático e do aparato contrátil. Em
estudos prévios, o resfriamento muscular demonstrou prejudicar a produção de força muscular, o que já ocorreria com a redução da temperatura central a valores abaixo
de 27°C. Além disso, outras pesquisas demonstraram que fadiga e resfriamento muscular reduziram a velocidade de condução nervosa, comprometendo o processo de
contração muscular, justificando a não recuperação da força muscular máxima após CI.
Conclusão: Os protocolos CI de 5ºC e 10ºC com 10 minutos de duração não promoveram recuperação da força muscular do músculo do quadríceps após fadiga aguda.
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EFEITO DA CRIOTERAPIA POR IMERSÃO SOBRE O EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO A PARTIR DO STAR EXCURSION BALANCE TEST
Autores: Anghinoni AP, Gaspar-Júnior JJ, Barbosa FSS, Taciro C, Martinez PF, Oliveira-Júnior SA.
Instituições: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - Brasil, Universidade Federal de Rondônia - Ariquemes - Rondonia - Brasil

Introdução e Objetivo: O star excursion balance test (SEBT) é um teste muito utilizado na prática clínica para avaliar o equilíbrio e propriocepção de membros inferiores
(MMII), podendo inclusive constatar possíveis riscos de lesão musculoesquelética. Além disso, tem baixo custo e alta confiabilidade. Por outro lado, a crioterapia por imersão
(CI), método terapêutico utilizado tanto para a reabilitação quanto recuperação, tem atuação primordial no sistema nervoso, principalmente em relação à velocidade de
condução nervosa (VCN). O objetivo do estudo foi avaliar, por meio do SEBT, os efeitos da CI no equilíbrio e propriocepção.
Casuística e Método: A amostra foi composta por 18 atletas de futebol e basquete com idade entre 15 e 20 anos. Foram divididos em três grupos: grupo controle (GC),
grupo CI 5°C (GCI5) e grupo CI 10°C (GCI10). A força isométrica máxima (FIM) do membro inferior dominante foi previamente determinada por meio de contração isométrica
voluntária máxima (CIVM), realizada em cadeira extensora equipada com célula de carga. Todos os voluntários foram, então, submetidos a um protocolo de exaustão de
40% da FIM. Posteriormente, enquanto GCI5 e GCI10 foram expostos a resfriamento em um tonel com água gelada nas temperaturas de 5ºC e 10ºC, respectivamente, o
GRP foi mantido em repouso. Para avaliar o efeito dos diferentes métodos de RPE, o SEBT foi realizado antes da exaustão e em 0, 15 e 30 minutos após a indução de fadiga.
Os resultados foram analisados por meio de análise de variância (Two-Way RM ANOVA) e teste post-hoc de Bonferroni. O nível de significância foi estabelecido em p<0,05.
Resultados: Foram encontradas diferenças significativas na comparação de momentos, fixado o grupo (p=0,005). No GRP, o alcance pelo SBET foi maior no M4 em
comparação ao M1 (M1, 67,2÷6,8; M4, 70,3÷8,8 cm; p=0,019). Nas demais comparações, não foram constatadas diferenças significativas.
Discussão: O teste de exaustão não afetou significativamente no equilíbrio dos atletas. O esforço requerido no SEBT está associado com gestual e desempenho esportivo dos participantes. Nessa perspectiva, o teste de exaustão pode ter influenciado, de forma positiva, o sistema sensorial aumentando a cinestesia, sentido de posição
e equilíbrio. Assim, a junção desses dois fatores pode ter contribuído na preparação da musculatura para melhor execução do teste. Dessa forma, houve aumento do
alcance do GRP no M4. Por outro lado, quando utilizado a CI, seja a 5ºC ou 10°C, não verificou-se qualquer alteração significativa no desempenho no SEBT. Sabe-se que o
resfriamento causa uma diminuição na VCN e, com isso, pode afetar na resposta motora reduzindo o equilíbrio. Em contrapartida, as condições propostas nesse estudo
não foram capazes de causar alterações nos resultados do SEBT.
Conclusão: O protocolo de fadiga acompanhada por diferentes protocolos de CI, de 5ºC e 10°C, durante 10 minutos, não afetaram no equilíbrio e propriocepção em
atletas de basquete e futebol.
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EFEITO DE 12 E 24 SEMANAS DE EXERCÍCIOS AERÓBIOS E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E
MARCADORES CARDIOMETABÓLICOS EM MENINOS COM EXCESSO DE PESO
Autores: Leite N, Menezes-Junior FJ, Corazza PRP, Milano-Gai GE, Lopes WA, Radominski RB.
Instituições: Universidade Estadual de Maringá - Maringá - Paraná - Brasil, Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: A intervenção multidisciplinar é terapêutica eficaz para a redução dos fatores de risco cardiometabólicos em adolescentes com excesso de
peso. No entanto, não existe consenso quanto ao tempo necessário para que modificações no perfil antropométrico e cardiometabólico sejam observadas. Este estudo
teve como objetivo avaliar o efeito de 12 e 24 semanas de Exercício Físico (EF) Aeróbio + Orientação Nutricional (ON) sobre medidas antropométricas e fatores de risco
cardiometabólicos em meninos.
Casuística e Método: Vinte e seis meninos com excesso de peso entre 10 e 16 anos iniciaram o programa de exercícios, com adesão de 88% em 12 semanas (12sem:n=23)
e 69% em 24 semanas (24sem:n=18). As variáveis foram coletadas no início (Basal), em 12sem e 24sem. Avaliaram-se massa corporal (MC), estatura, índice de massa corporal (IMC), IMC escore z (IMC-z), circunferência abdominal (CA), razão cintura-estatura (RCEst), estágio puberal, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), frequência
cardíaca repouso (FCrep) e máxima (FCmáx), pico máximo de oxigênio (VO2pico) em protocolos de esteira e bicicleta. Foram dosados glicose, insulina, triacilglicerol (TG),
colesterol total (CT), high density lipoproteins (HDL-c) e low density lipoproteins (LDL-c). Após 2 horas de sobrecarga de glicose, mensuraram-se glicemia (Gli120) e insulinemia (Insu120). Cada sessão de EF foi composta de 45 min de ciclismo indoor, 45 min de caminhada e 20 min de alongamento. Nas primeiras 4 semanas a intensidade
variou entre 35 e 55% da FCreserva, que aumentou de forma progressiva até 75% (12ª semana) e 85% (24ª semana). A frequência foi de 3 vezes por semana, totalizando 72
sessões. ON consistiu em uma sessão a cada dois meses, totalizando três sessões. Utilizou-se ANOVA Two Way e correlação de Pearson, considerando significativo p<0,05.
Resultados: Foi identificado efeito clínico muito benéfico para redução de medidas antropométricas (Cohen d=0,91 [0,71-1,12]) com reduções na MC, CA, RCEst, IMC
e IMC-z (p<0,001) após 12 e 24 semanas, com reduções significativas entre a 12sem e 24sem para RCEst (p=0,012), IMC (p=0,003) e IMC-z (p=0,003). Houve aumento do
VO2pico após 12 (p=0,029) e 24 semanas (p=0,006), não sendo significativo entre 12 e 24 semanas (p=0,082), porém demonstrando ser muito benéfico (Cohen d=0,95).
Com relação às avaliações sanguíneas, foi identificado efeito clínico benéfico (Cohen d=0,61 [0,14-0,94]) para reduções significativas após 12 e 24 semanas para insu120
(p=0,021), e aumento no HDL-c (p=0,003), sem diferenças significativas entre as semanas 12 e 24. A redução do TG ocorreu somente após 12 semanas (p=0,005), enquanto
que as concentrações de Gli120 (p=0,008), colesterol total (p=0,017) e LDL (p<0,001) reduziram somente após 24sem.
Discussão: A intervenção multidisciplinar baseada em EF+ON possibilitou melhorias no perfil antropométrico, aptidão cardiorrespiratória e cardiometabólico em meninos
com excesso de peso. Em 12sem e em 24sem, as medidas antropométricas reduziram, o VO2pico e o HDL-c aumentaram, porém, a ampliação para 24sem possibilitou a
diminuição do colesterol total e LDL-c. Observou-se que a intervenção EF+ON produziu efeito clínico muito benéfico para a redução da adiposidade geral e central, assim
como aumento na aptidão cardiorrespiratória e no HDL-c, reforçando a importância da prática regular de atividades físicas programadas.
Conclusão: Conclui-se que a prática regular de exercícios aeróbios de 300 min por semana e ON, em longo prazo, representou maior efeito clínico nas medidas antropométricas, aptidão cardiorrespiratória e marcadores cardiometabólicos, modificações importantes para o restabelecimento da saúde em meninos com excesso de peso.
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EFEITO DE 12 SEMANAS DE TREINO MULTICOMPONENTE COM ÊNFASE EM EXERCÍCIOS DE AGILIDADE EM INDIVÍDUOS DE 50 A 69 ANOS
Autores: Wiggers E, Rodrigues K, Sobrinho AC, Almeida MLd, Rodrigues G, Bueno Jr.CR.

Introdução e Objetivo: A agilidade sofre declínio com o envelhecimento, contribuindo para a debilidade na aptidão funcional do idoso. O treino multicomponente
é uma prática evidenciada como benéfica para idosos por trabalhar diferentes capacidades físicas em uma mesma sessão de treinamento, demonstrando melhora na
qualidade de vida, interação social e variáveis de saúde. É possível que um treinamento de agilidade acrescido ao treino multicomponente promova maiores ganhos com
relação às capacidades físicas. A literatura acerca da ênfase em agilidade no treinamento multicomponente é inexistente, necessitando de investigações. O objetivo do
estudo foi avaliar o efeito do treinamento multicomponente associado ou não a uma prática de treino de agilidade sobre capacidades físicas de indivíduos de 50 a 69 anos.
Casuística e Método: 59 indivíduos de 50 a 69 anos foram divididos em três grupos: grupo de treinamento multicomponente e agilidade (TMA), grupo de treinamento
multicomponente (TM) e grupo controle (GC). Os participantes realizaram sessões de 90 minutos de treinamento multicomponente ou treinamento de agilidade, duas
vezes por semana, durante 12 semanas. Avaliamos medidas antropométricas, porcentagem de gordura e pressão arterial. Para avaliação da agilidade utilizamos o timed
up and go (TUG) e o teste de agilidade de Osness, e para a funcionalidade motora a bateria de testes de Rikli e Jones. A análise estatística foi realizada pelo teste Anova
de 2 vias para medidas repetidas, seguido do post-hoc de Tukey, com nível de significância de 5%.
Resultados: Os gruposTMA e TM resultaram em melhoras estatisticamente significantes para pressão arterial sistólica, massa corporal, porcentagem de gordura corporal
e força muscular (testes de sentar e levantar e flexão e extensão de cotovelo). Apenas o grupo TMA apresentou melhoras na circunferência da cintura (CC) e nos testes
de agilidade e caminhada de 6 minutos. O grupo controle apresentou piora na CC.
Discussão: O programa de intervenção mostrou maiores ganhos no grupo TMA em relação aos grupos TM e GC, o que é benéfico, pois resulta na prevenção de problemas
de saúde pública, redução de quedas e menor incidência de doenças crônicas. Um bom nível de agilidade depende de outras capacidades físicas, como força muscular,
flexibilidade e velocidade. Como esses componentes sofrem uma redução com a idade, a agilidade também é alterada. Apesar da diminuição da agilidade, verifica-se que
idosos fisicamente ativos apresentam níveis mais altos deste componente quando comparados a idosos inativos. Uma pesquisa recente realizada por Almeida et al. (2018,
em revisão), analisou a associação entre as capacidades físicas e testes funcionais - a agilidade foi a capacidade física que se associou com todas as demais capacidades
avaliadas. Os autores afirmam que é inovador este resultado com relação à agilidade e sugerem que seja testado se o treino com ênfase em agilidade resulta em maiores
benefícios em parâmetros de saúde em mulheres idosas, o que foi realizado no presente estudo.
Conclusão: Apenas o grupo de treinamento multicomponente associado ao treino de agilidade resultou em melhoras estatisticamente significantes na circunferência da
cintura, agilidade e na capacidade cardiorrespiratória, sugerindo maior eficiência ao se enfatizar esta capacidade física em programas de exercício físico para esta faixa etária.

78
EFEITO DE DIFERENTES SESSÕES DE TREINAMENTO DO CROSSFIT SOBRE OS NÍVEIS DE ANSIEDADE – ESTADO
Autores: de Araújo MAS, Castro JLR, Silva WA, Alves RR, de Lira CAB, Santos DAT.
Instituições: Instituto de capacitação profissional INSAUDE - Goiânia - GO – Brasil.

Introdução e Objetivo: O CrossFit é uma modalidade de treinamento que é composta por exercícios físicos constantemente variados realizados em alta intensidade.
É organizado em sessões chamadas de Workouts of the Day (WOD’s), onde os exercícios geralmente são executados em formato de circuito, de forma rápida, repetida e
com pouco ou nenhum intervalo de recuperação. Apesar de diversas pesquisas demonstrarem os benefícios dessa modalidade em aspectos fisiológicos, pouco se sabe
sobre o efeito do CrossFit em aspectos psicobiológicos, como a ansiedade. Assim, o objetivo desse estudo foi comparar o efeito de três tipos diferentes de WOD: ginástica
(G); condicionamento metabólico (CM); e levantamento de peso (LP), sobre os níveis de ansiedade-estado.
Casuística e Método: A amostra foi constituída por 23 homens (28,8±6,2 anos; 86,3±11,1 kg; 1,80±0,07 m; 26,7±2,8 kg/m2; 33,65±7,44 ansiedade-traço) que realizaram
três WOD’s com intervalo de 48 a 72 horas. O G consistia em completar o maior números de séries de 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squats em 20 min. O CM, no qual
o número máximo de double-unders foi executado em 8 séries de 20 segundos com 10 segundos de recuperação entre as séries. O LP consistia em realizar um número
de máximas repetições de power clean em 5 minutos, com a carga de 40% de 1 RM do participante. O Inventário de Ansiedade Estado (IDATE) foi aplicado pré e pós a
realização de cada WOD. A percepção subjetiva de esforço (PSE) (6-20) foi avaliada ao final da realização dos WOD’s. Foi utilizado o teste Shapiro-Wilk seguido da ANOVA
de duas vias (WOD x tempo) para comparar as médias intragrupos e intergrupos e quando necessário o pos hoc de Bonferroni. Foi realizado o teste Kruskal-Wallis seguido
do pos hoc de Dunn para comparação da PSE entre os WOD’s. Foi adotado o índice de significância de 5%. Os resultados são expressos em média e desvio padrão (para
as variáveis paramétricas) ou mediana e intervalo interquartil (para as variáveis não paramétricas).
Resultados: Os níveis de ansiedade-estado foram de 30,57±6,79, 29,78±6,5 e 29,65±6,82 pré intervenção e 33,83±6,86, 34,04±8,53 e 31,13±7,85 pós intervenção para
os WOD’s G, CM e LP respectivamente. Houve efeito do tempo (pré x pós) [F(1,132) = 5,891; p = 0,017] sobre os níveis de ansiedade-estado. Entretanto, não houve efeito
do WOD [F(2,132) = 0,822; p = 0,442] e não foram encontradas interações entre tempo e WOD [F(2,132) = 0,433; p = 0,649]. Houve diferença significativa na PSE entre os
três WOD’s. A PSE foi 17,0 [15,0–17,0], 15,0 [15,0–17,0] e 13,0 [12,0–15,0] para os WOD’s G, CM e LP respectivamente.
Discussão: É evidenciado o efeito ansiolítico promovido pelo exercício físico, auxiliando tratamentos psicoterapêuticos e farmacológicos na redução da ansiedade.
Entretanto para se obter os efeitos ansiolíticos do exercício é necessário considerar a intensidade. É consolidado na literatura que a intensidade moderada promove tal
benefício. Existem diversas formas de se classificar a intensidade do exercício, como por exemplo, a frequência cardíaca e a PSE. De acordo com os critérios do American
College of Sports Medicine (ACSM) para a classificação da intensidade dos exercícios a partir da PSE verificamos que os WOD´s G e LP corresponderam à intensidade
vigorosa enquanto o WOD CM está limítrofe à intensidade moderada. Intensidades mais altas e curtos períodos de descanso estão associados à maior percepção subjetiva
de esforço, podem influenciar nas respostas psicobiológicas e estão associadas a um aumento da ansiedade-estado, justificando assim os resultados encontrados.
Conclusão: Ambos os WOD’s realizados foram de intensidades acima das recomendadas para promoverem efeito ansiolítico. Os resultados sugerem que os WOD’s
investigados não são os exercícios mais apropriados para indivíduos ansiosos.
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EFEITO DO AUMENTO NA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA SOBRE OS MARCADORES CARDIOMETABÓLICOS EM MENINOS COM
EXCESSO DE PESO APÓS 24 SEMANAS DE TREINAMENTO AERÓBIO
Autores: Leite N, Menezes-Junior F, Milano-Gai GE, Lopes WA, Radominski RB.
Instituições: Universidade Federal do Paraná - Curitiba - PR – Brasil.

Introdução e Objetivo: O pico do consumo de oxigênio (VO2pico) é considerado o padrão-ouro para avaliação da aptidão cardiorrespiratória (APCR). A APCR reflete
a capacidade global dos sistemas cardiovascular e respiratório e a capacidade de realizar exercícios prolongados. A baixa APCR na juventude está associada a maior taxa
de fatores de risco cardiometabólicos. O objetivo deste estudo foi examinar a associação entre as alterações na APCR e a redução dos marcadores cardiometabólicos em
meninos com excesso de peso após 24 semanas de exercícios físicos.
Casuística e Método: Treze meninos participaram de 24 semanas de treinamento aeróbio moderado contínuo, 3 vezes por semana. O treinamento foi composto por
aquecimento, 45 minutos de cliclismo indoor, 45 minutos de caminhada e resfriamento. A intensidade do treinamento foi progressiva, modificada a cada 4 semanas,
iniciando com faixa de 35-55% até atingir 85% da frequência cardíaca reserva. Foram avaliados: peso, estatura, circunferência da cintura (CC), índice de massa corporal
escore z (IMC-z), pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e frequência de repouso (FCrepouso). O VO2pico foi aferido em cicloergômetro com análise direta dos
gases, expresso em valores absolutos e relativos à massa corporal. Os biomarcadores cardiometabólicos foram: Colesterol total (CT) e frações, glicose (GLI) e insulina (INSU).
Calculou-se a resistência insulínica pelo Homeostatic Metabolic Assessment (HOMA-IR) e sensibilidade pelo Quantitative Insulin Sensitivity Check Index (QUICKI). Para
análise estatística, foram calculadas as mudanças pré e pós (Δ) exercício para todas as variáveis, sendo utilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson para verificar
as associações entre as mudanças no VO2pico e as alterações nos marcadores cardiometabólicos, considerando a significância de p<0,05.
Resultados: Após 24 semanas, reduziram peso e FCrepouso (p=0,005), CC e IMC-z (p<0,001), aumentaram VO2pico absoluto e relativo (p<0,001) e carga máxima (p=0,005),
reduziram CT (p=0,017), LDL-c (p=0,005) e aumentaram o HDL-c (p<0,001). Foram identificadas associações inversas e fortes entre o ΔVO2pico relativo e ΔCC (r=-0,678;
p=0,011), ΔIMC-z (r=-0,666; p=0,013), ΔPAS (r=-0,590; p=0,034), ΔINSU (r=-0,737; p=0,004), ΔHOMAIR (r=-0,740; p=0,004), bem como direta e forte com ΔQUICKI (r=0,621;
p=0,024). Para o ΔVO2pico absoluto, foram observadas associações inversas e moderadas com a ΔPAS (r=-0,593; p=0,033), ΔTG (r=-0,587; p=0,035) e forte com ΔCT (r=0,760; p=0,003). Além disso, com o Δcarga máxima foram observadas associações fortes e inversas com a ΔCC (r=-0,669; p=0,012), ΔIMC-z (r=-0,600; p=0,030), ΔPAD (r=0,707; p=0,007), ΔFCrepouso (r=-0,642; p=0,018), ΔINSU (r=-0,766; p=0,002), ΔHOMAIR (r=-0,760; p=0,003), bem como moderada e direta com ΔQUICKI (r=0,588; p=0,034).
Discussão: A APCR é considerada um dos principais marcadores de saúde em crianças e adolescentes, sendo importante preditor de doenças relacionadas à obesidade
e síndrome metabólica precoce. O treinamento proposto neste estudo corrobora com as diretrizes internacionais de prática de atividade física moderada-vigorosa para
crianças e adolescentes. Os dados deste estudo reforçam a importância da avaliação da APCR na infância e adolescência como forma de diagnóstico de fatores de risco
cardiometabólicos, assim como a prática de exercícios é o principal meio para aumentar a APCR, revelando-se como fundamental componente em programas para
redução de peso e comorbidades associadas à obesidade.
Conclusão: Conclui-se, com base nos resultados após 24 semanas de programa de treinamento físico aeróbio contínuo e moderado, que as mudanças no VO2pico
absoluto, relativo e na carga máxima no teste de esforço foram significativamente associadas às reduções nos biomarcadores cardiometabólicos associados à obesidade.
Portanto, programas de exercícios físicos se destacam como estratégias na prevenção e tratamento das comorbidades em meninos com excesso de peso.

80
EFEITOS DA BIOCERÂMICA NA RECUPERAÇÃO MUSCULAR DE DIABÉTICOS TIPO 1 DURANTE PROTOCOLO DE TREINAMENTO
RESISTIDO
Autores: Lorenzetti LB, Barazetti LK, Campos F, Varoni P, Nunes RFH, Flores LF.
Instituições: Unioeste - Foz do Iguaçu - PR - Brasil, Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis - SC – Brasil.

Introdução e Objetivo: No diabetes mellitus tipo 1, o estado de hiperglicemia crônica leva o organismo ao estresse oxidativo, sendo esse o principal causador das
complicações decorrentes da doença. Para o tratamento combina-se insulinoterapia, dieta adequada e exercício físico. O objetivo do estudo foi avaliar a ação da biocerâmica associada a quatro semanas de um protocolo de exercícios físicos resistidos em diabéticos do tipo 1 em variáveis de desempenho muscular e de estresse oxidativo.
Casuística e Método: A prática de exercício físico leva ao aumento do estresse oxidativo, sendo este encontrado em diabéticos tipo 1 por consequência da doença.
Objetivando melhorar a recuperação muscular, a radiação infravermelha sob a forma de biocerâmica é apresentada como alternativa por seus efeitos biológicos, levantado
questão acerca de seus efeitos em um grupo de diabéticos tipo 1 durante realização de protocolo de exercícios resistidos. Treze homens diabéticos tipo 1 iniciaram o
estudo, alocados de forma aleatória em grupo controle (GC) e grupo biocerâmica (GB). Os grupos realizaram o mesmo protocolo de exercício físico resistido durante quatro
semanas, consistindo em oito exercícios realizados em formato de circuito a 70% de 1RM, sendo um set na primeira semana, dois na segunda, e três na terceira e na quarta
semanas do estudo. O GB usou uma camiseta impregnada de biocerâmica todas as noites durante o período da intervenção, o GC usou camiseta placebo; o controle
do uso foi realizado por meio de aplicativo de celular. Foram realizadas avaliações antropométricas, de hemoglobina glicada (Hb1Ac), de desempenho neuromuscular
por meio de testes de salto (CMJ e SJ), teste de 1RM agachamento e ainda teste de 1RM supino, e avaliações de estresse oxidativo pela mensura dos níveis de TBARS, de
carbonil, e das enzimas superoxidase (SOD) e catalase (CAT), na semana antecedente e na semana subsequente a intervenção. Seis participantes finalizaram o estudo.
Resultados: Os dados antropométricos apresentaram pequenas variações pós-intervenção em ambos os grupos, GC n=3 e GB n=3, com aumento da média do IMC.
A Hb1Ac apresentou Δ% de 1,19 no GC e Δ% -2,41 no GB, com redução no valor médio da Hb1Ac no GB. Nas avaliações de desempenho muscular, ambos os grupos
apresentaram resultados maiores após a intervenção, com valores de Δ% CMJ no GC 2,03 e no GB 34,82; Δ% SJ no GC 7,11 e no GB 21,10; Δ% 1RM agachamento GC 11,73,
e GB 12,50; Δ% 1RM supino GC 11,17, e no GB 19,18. As avaliações do estresse oxidativo apresentaram valores médios de TBARS maiores no GC, com Δ% 129,67 enquanto
o GB teve Δ% -1,48; carbonil teve redução nos valores médios em ambos os grupos após a intervenção. As enzimas SOD e CAT apresentaram valores médios menores
após a intervenção no GC, com Δ% de -45,77 para a SOD e Δ% -27,93 para a CAT. No GB, ambas as enzimas apresentaram concentrações superiores após a intervenção,
com Δ% de 65,44 para a SOD e Δ% 43,11 para a CAT.
Discussão: Apesar do número limitado de participantes no estudo, os resultados encontrados nos valores de Hb1Ac sugerem uma melhora relacionada ao uso da camiseta de biocerâmica, e marcadores de desempenho muscular tiveram possível resposta positiva ao protocolo de exercícios proposto, com resultados de Δ% melhores no
GB. Os principais achados deste estudo foram relacionados ao estresse oxidativo, com redução dos valores médios de TBARS, de SOD e de CAT no GB após a intervenção.
Variações individuais nas análises das variáveis foram encontradas em ambos os grupos.
Conclusão: Os resultados indicam um possível efeito benéfico do uso da camiseta com biocerâmica sobre hemoglobina glicada, marcadores de desempenho muscular
e sobre o estresse oxidativo, mesmo considerando a limitação de apenas três participantes em cada grupo ao final do estudo.
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EFEITOS DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL EM ATLETAS AMADORES DE FUTEVÔLEI
Autores: Santos LLM, Azevedo SAD, Ovando RGM, Roberto EPO, Pinto VP, Escobar FB.

Introdução e Objetivo: A Liberação Miofascial (LM) é um recurso manual, que consiste em uma manobra de pressão sobre um seguimento corporal, com a intenção
de atingir todas as estruturas faciais das mais superficiais as mais profundas, tem o objetivo de melhorar a mecânica muscular facilitando o movimento e gestos motores.
Assim, houve o interesse de realizar uma pesquisa sobre a resposta da LM em atletas de futevôlei, visto que as funções motoras de um jogador devem estar todas em seu
funcionamento perfeito, jogadores amadores que não tem um controle de treinamento e uma periodização adequada, podem vir a ter algum tipo de lesão ou dor ao
longo das sessões de treinamentos diários nos grupos musculares mais exigidos da modalidade. Assim, o objetivo do estudo consta na observação da ação da LM sobre
os membros inferiores (glúteos, isquiotibiais, gastrocnêmico e solear), para confirmar a teoria de que a LM traz a melhora de gestos motores.
Casuística e Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal, do tipo exploratória, realizada em um centro de treinamento de futevôlei situado na cidade
de Campo Grande – MS. Participaram da pesquisa 10 indivíduos do sexo masculino praticantes de futevôlei amador. Para a coleta de dados utilizou-se uma tabela para
mensurar a percepção subjetiva de gesto motor, buscando identificar os benefícios da utilização da técnica de LM no pré – treino. O tempo estipulado sobre a musculatura
alvo foi de 30 segundos em cada perna, e 180 segundos em ambas as pernas, a forma de aplicação escolhida foi a de auto liberação miofascial (ALM), com a orientação da
forma correta para se aplicar o protocolo. Os atletas foram instruídos a começarem a ALM da região do solear subindo para as demais áreas, com pressão sendo aplicada
sobre a musculatura com o peso do próprio atleta estimulando assim a musculatura correspondente. A técnica foi realizada utilizando um rolo cilíndrico uniforme de
espuma, com 40cm e diâmetro por 100cm, durante 10 dias consecutivos de treino.
Resultados: A partir dos resultados obtidos, utilizando o método de ALM no pré-treino e coleta da percepção subjetiva do gesto motor no pós-treino durante 10 sessões
de treinamento, considerando que as médias dos 10 indivíduos (I) participantes foram I1 (4,2); I2(2,0); I3(4,5); I4(1,0); I5(3,8); I6(4,5); I7(4,0); I8(3,8); I9(3,4); I10(5,0), observou-se
que as médias abaixo de 3,5 foram consideradas de pouca relevância na melhora do gesto motor, e resultados que obtiveram média acima de 3,8 foram considerados
relevantes na melhora do gesto motor dos atletas. Assim, no geral, foi possível constatar que 30% da amostra tiveram resultados considerados de pouca relevância, já 70%
dos indivíduos avaliados obtiveram bons resultados na melhoria do gesto motor nos seus exercícios do treinamento de futevôlei diários.
Discussão: O efeito positivo da ALM sobre a percepção subjetiva do gesto motor pode ser dependente da duração do estímulo e ainda permanece em questão. Os
resultados encontrados no estudo podem ser justificados pela alta taxa de mobilização mecânica dos tecidos fasciais, após a utilização da ALM, pela ativação dos mecanorreceptores. A liberação miofascial é conhecida mais como uma massagem para aliviar tensões, muito usada para liberação de ponto gatilho, apesar de seu uso não
se limitar somente a isso, pode ser usada como uma forma de alongamento antes dos treinos de futevôlei, podendo ser tão eficiente quanto o próprio alongamento.
Conclusão: Pode-se concluir, que a técnica de ALM foi capaz de influenciar de forma positiva no pré treino de futevôlei e apresenta uma significativa melhora do gesto
motor dos atletas avaliados. Entretanto, existe a necessidade de pesquisas que apontem os resultados da utilização da ALM em outras modalidades esportivas e de maneira
crônica, para que se estabeleça um maior padrão científico para a utilização dessa técnica no esporte.

82
EFEITOS DE QUATRO SEMANAS DE TREINO SOBRE O DESEMPENHO NOS TESTES DE 2000, 6000 METROS E 30 MINUTOS EM REMADORES
AMADORES
Autores: da Silva FBM, Barreto RO, Barbosa DÁ, Martins CHS, Castro TdM, Gomes AC.
Instituições: Departamento Náutico, Club de Regatas Vasco da Gama - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil, Instituto Sport Training-IST. Academia Brasileira de Treinadores-ABT Rio de Janeiro - RJ – Brasil.

Introdução e Objetivo: O efeito do treino após aplicação dos exercícios geral, especial e competitivo em remadores não estão amplamente definidos; assim como
os percentuais relacionados à distância e à velocidade de prova, para determinar o volume e a qualidade do treino. O objetivo desse estudo foi comparar os efeitos de
quatro semanas de treino sobre o desempenho em remoergômetro dos remadores do Club de Regatas Vasco da Gama.
Casuística e Método: Participaram do estudo 14 remadores do sexo masculino, todos com mais de um ano de experiência competitiva na modalidade. Foram
utilizados os testes ergométricos do Sistema Nacional de Avaliação do Remador (SNAR), que são distribuídos ao longo de cada temporada e é uma das exigências da
Confederação Brasileira de Remo (CBR). Os testes analisados nesta pesquisa foram a velocidade nos 2000 metros (T_2 km), 6000 metros (T_6 km) e 30 minutos (T_30
min) no remoergômetro. No ano de 2019, foram estipuladas pela CBR cinco datas para o SNAR. O estudo aproveitou o SNAR_1, no mês de janeiro, e o SNAR_2, em fevereiro de 2019. Ainda foi analisado o teste de 30 segundos (T_30 s) no remoergômetro, que serve de controle da capacidade anaeróbia. O treino é organizado por um
mesociclo de quatro semanas, com 36 sessões de treinamento, 12 sessões de descanso e quatro dias de folga, perfazendo um total de 2760 horas de treino. Dentro do
mesociclo, o exercício geral (EG) atingiu 13,04%, o especial (EE) 13,04%, o competitivo (EC) 52,18% e 21,74% foi destinado a preparação dos músculos estabilizadores e ao
alongamento. A velocidade de treinamento nos EE e EC foi definida a partir da velocidade competitiva (VC) de cada embarcação, entre 95% a 115%VC e 75% a 95%VC,
respectivamente. O EG que envolve o treinamento de força e saltos foi entre 80% a 85% 1RM. Na análise inferencial foram testadas a normalidade e homocedasticidade
das variáveis com os testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. As análises foram processadas por meio do programa SPSS, os resultados descritos em média e
desvio-padrão, considerando-se o nível de significância de 5% (p<0,05). A comparação das variáveis observadas antes e após o treinamento para cada grupo foi realizada
utilizando-se o teste t de Student, para amostras pareadas, e o d de Cohen o tamanho do efeito.
Resultados: Após o treinamento, os T_6 km (pré: 4,46±0,23; pós: 4,57±0,14;p>0,05; d = 0,68), T_30 min (pré: 4,35±0,15; pós: 4,42±0,16;p>0,01; d = 0,82) e T_30 s (pré:
180,00±11,25; pós: 183,14±11,37;p>0,01; d = 0,85) apresentaram melhora significativa, não ocorrendo no T_2 km (pré: 4,93±0,19; pós: 4,98±0,22;p=0,09; d = 0,50), sendo
apresentados a média e o desvio-padrão do pré e pós-treinamento, juntamente com a significância estatística e tamanho do efeito.
Discussão: O remoergômetro é considerado importante indicador da potência e capacidade anaeróbia e aeróbia. Neste estudo, a velocidade do T_30 min, do T_6 km
e a potência do T_30 s aumentaram em resposta à distribuição dos percentuais da velocidade competitiva do barco, do remoergômetro e da força dentro do mesociclo,
sugerindo que essa estrutura é benéfica para a potência anaeróbia e a capacidade aeróbia dos remadores estudados. Já o T_2 km apresentou melhora sem significância,
mas o tamanho do efeito se apresentou moderado. Para a potência aeróbia, a análise demonstrou sem relevância estatística, porém provas de velocidade qualquer
melhora na velocidade é significativa.
Conclusão: Assim, conclui-se que o mesociclo proporcionou aumento da potência e capacidade aeróbia e, também, da potência anaeróbia, evidenciada pelo aumento
da velocidade e potência, demonstrado pelos T_2 km, T_6k m, T_30 min e T_30 s, respectivamente.
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA EM FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Autores: Silveira JP, Theves T, Soares DS, Drummond FA.
Instituições: CIME - Centro do Exercício - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil, Instituto de Medicina do Esporte de Porto Alegre - Porto Alegre - Rio Grande do Sul – Brasil.

Introdução e Objetivo: Nenhuma outra doença, na sociedade ocidental afeta mais em termos de morbidade, mortalidade e custos financeiros que as doenças cardiovasculares (DCV). As DCV são uma causa importante na incapacidade física e de invalidez que contribuem significativamente para as despesas com saúde pública.
Na maioria das vezes as DCV têm uma estreita relação com o estilo de vida, bem como fatores fisiológicos e bioquímicos modificáveis. Nas últimas décadas, têm-se
reconhecido que os programas de reabilitação cardíaca (PRC) são a base nos cuidados de pacientes com DCV, sendo aceito por todas as organizações de saúde, tendo
como pilares a modificação do estilo de vida e controle dos fatores de risco associados as DCV. O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto de um PRC em fatores
de risco associados as DCV em pacientes cardiopatas.
Casuística e Método: Sessenta e um pacientes foram acompanhados, por um período médio de 9,27±5,40 meses, em um PRC. Foram analisadas as seguintes variáveis:
capacidade cardiorrespiratória (CCR), duplo produto (DP), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), percentual de gordura corporal (%G), circunferência da cintura (CC),
resistência muscular localizada de membros inferiores (RML-MMII) e flexibilidade. Foram calculadas as diferenças das médias, desvio-padrão e intervalo de confiança. O teste t
pareado foi usado para calcular a diferença das médias e dispersão. Um p valor ≤0,05 foi considerado como significativo. O software utilizado para as análises foi o SPSS v21.
Resultados: O grupo de pacientes que participou do PRC aumentou a CCR em 0,83 METs (IC 95%: 0,31 - 1,37; p = 0,003), não sendo observadas alterações no DP (p =
0,617) e PAS (p = 0,557). No entanto, a PAD reduziu 2,80 mmHg (IC 95%: 0,20 – 5,39; p = 0,035). Observamos uma diminuição do %G de 1,3% (IC 95%: 0,42 – 2,17; valor de
p = 0,004) e na CC de 1,34 cm (IC 95%: 0,26 – 2,42; p = 0,016). Para RML-MMII observou-se aumento na média das repetições em 5,00 (IC 95%: 3,90 - 6,09; valor p <0,001).
Na presente amostra não observamos a melhora da flexibilidade (p=0,266).
Discussão: No presente estudo observamos uma melhora da CCR de 0,83 METs. Estudos anteriores mostram que o risco de morte por causas cardíacas é inversamente
proporcional à CCR medida em um teste em esteira. O aumento da CCR de 1 MET diminuiu o risco de evento cardiovascular em 25% e para mortalidade em 10%. Também,
observamos uma redução da pressão arterial diastólica que é um importante marcador de risco para DCV. Outro fator importante é a mudança na composição corporal
observada na amostra, com redução significativa do %G e CC. Evidências indicam que existe uma forte associação entre altos níveis de gordura corporal e gordura visceral com maior incidência de doenças crônico-degenerativas, incluindo as DCV. Além disso, foi observada melhora na RML-MMII dos indivíduos. Sabemos que a melhora
ou a manutenção da força e resistência muscular está associada a redução de quedas, melhora no desempenho das atividades da vida diária, desta forma tornando os
indivíduos mais independentes.
Conclusão: Um PRC auxilia no controle de fatores de risco associados as DCV como a capacidade cardiorrespiratória, pressão arterial diastólica e composição corporal.

84

EFEITOS DO TREINAMENTO AGUDO NA FUNÇÃO PULMONAR EM DIFERENTES MODALIDADES DE ATLETAS DE KARATÊ
Autores: Taglietti M, Ferreira BP, Moreschi V.
Instituições: Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG - Cascavel - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: O karatê é uma arte marcial japonesa. É uma forma de luta, na qual o praticante utiliza seu próprio corpo (mãos, pés, cotovelos e joelhos)
como arma. O Karatê exige movimentos com grande velocidade e potência. Sua prática promove adaptações benéficas na aptidão cardiorrespiratória, como também, é
uma das formas de prevenção de problemas cardiopulmonares. O objetivo foi analisar o efeito do treinamento agudo sobre a função cardiorrespiratória dos atletas, do
faixa roxa a faixa preta.
Casuística e Método: Trata-se de estudo longitudinal, realizado na cidade de Três Barras do Paraná– PR, onde foi analisada a função cardiorrespiratória de 24 atletas
de karatê de contato, com média de idade de 18,7±5,7 anos, sendo a maioria do gênero feminino (57,7%), do estilo Daido Karatê, nas modalidades do kihon e do kumite,
conforme o nível de graduação dos atletas. Os testes foram realizados pré e pós-treinamento, no qual consistia em duas fases: Kihon Gueiko, no qual consiste de técnicas
de soco isolados e técnicas de chutes isolados, e Rensoku Waza, que são técnicas de combinação de socos, combinação de chutes e combinação de socos e chutes, sem
intervalos entre as técnicas, com contagem de 20 repetições cada técnica. Após um descanso de 5 minutos, começaram a segunda parte, o Kumite. Os atletas foram
divididos em duplas conforme suas graduações e lutaram por 3 rounds de 3 minutos cada com 30 segundos de descanso entre eles. Os testes avaliados envolveram
a manovacuometria, o pico de fluxo expiratório e a espirometria, conforme as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Os dados foram testados
quanto a distribuição de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e foram apresentados em média e desvio padrão. Para comparação entre os grupos foi empregado o
teste t para amostras pareadas. O nível de significância empregado foi de 5% e o software empregado foi o SPSS versão 24.0. o estudo seguiu as diretrizes para pesquisas
com seres humanos.
Resultados: Houve aumento estatisticamente significativo para a força muscular expiratória com diferença da média de 13,1cm/H20 P=0,012 e aumento do pico de fluxo
expiratório de 4,7 L/min P=0,08 ao final do treinamento de karatê. Para os demais desfechos não houve diferenças estatisticamente significativas.
Discussão: Este melhoramento da capacidade respiratória também pode ser encontrado em muitas pesquisas realizadas enfatizando o efeito crônico do exercício,
todavia em pesquisas que ressaltam o efeito agudo do exercício, esse evento ainda não foi detectado, principalmente com o parâmetro espirométrico do pico de fluxo
na modalidade de karatê. Camargo e Queiroz (2002) relataram que o exercício físico aumenta a capacidade pulmonar total devido ao aumento da frequência respiratória.
Afirmaram que promovendo uma melhora nos níveis de oxigenação, diminuem os níveis de gás carbônico no sangue e aumentam o fluxo expiratório final.
Conclusão: O treinamento agudo de karatê na modalidade de kihon e kumite foi capaz de aumentar a força muscular expiratória e o pico de fluxo expiratório.
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EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA DE SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE MAMA DIAGNOSTICADAS
COM OSTEOPENIA: ESTUDO PILOTO
Autores: Silva WA, Alves RR, de Araújo MA, Guimarães TC, Marques VA, Vieira CA.
Instituições: Universidade Federal de Goiás - Goiânia - Goias – Brasil.

Introdução e Objetivo: O câncer se refere a um conjunto de mais de 100 doenças, sendo considerado um dos principais problemas de saúde pública. Entre as mulheres, as maiores incidências radicam-se na mama (25,2%), no qual, estimam-se 59.700 novos casos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018-2019. Sendo assim,
cerca de 75% dos tumores de mama são diagnosticados como receptores positivos, ou seja, são decorrentes de fatores hormonais, no qual, altos níveis de estrogênio e/
ou progesterona ajudam as células cancerosas a se proliferarem. Por conseguinte, o terapia hormonal (TH) consiste em impedir com que esses hormônios sinalizem com
seus receptores, diminuindo os riscos de recidiva do câncer de mama, no entanto, devido aos seus efeitos sistêmicos sobre o estradiol, pacientes submetidos a TH são
comumente acometidos por efeitos adversos sobre a saúde do esqueleto, isso, pelo fato que o estradiol desempenha um papel vital em vários mecanismos fisiológicos,
incluindo a regulação do metabolismo ósseo. Partindo desse pressuposto, o objetivo do presente estudo consiste em avaliar os efeitos do treinamento resistido (TR) na
densidade mineral óssea (DMO) de mulheres sobreviventes do câncer de mama (SCM) sob TH (tamoxifeno e anastrozol).
Casuística e Método: A amostra foi constituída por seis mulheres (56,3±10,2 anos; 58,4±12,8 Peso; 158,5±3,56 Estatura; 23,0±4,8 IMC) SCM submetidas ao TH adjuvante
(tamoxifeno ou anastrozol), no qual, foram designadas a oito semanas de TR, tendo como frequência semanal apenas uma sessão de treinamento. Logo, os exercícios
utilizados durante a sessão de treinamento foram o leg press 45º, supino reto, Stiff, puxador alto e abdominais (sit-up), na presente ordem de execução e de forma progressiva. Sendo realizado três séries para cada exercício com uma margem de repetições entre 8 a 12 repetições realizadas para falha volitiva. A DMO do fêmur direito
foi avaliada por meio da absorciometria radiológica de feixe duplo (DXA), utilizando o equipamento da marca General Eletric GE Healthcare®, modelo Lunar DPX NT (GE
Lunar, Madison, WI). Todos os procedimentos foram aprovados pelo CEP (CAAE: 50717115.4.0000.5083). Foi utilizado o teste de Kolgomorov-Smirnov seguido do teste de
Mann-Witney, com significância de 5%. Os resultados são expressos em média e desvio padrão.
Resultados: Não houve diferenças significativas (p<0,05) entre pré (745,6±125,0 mg/cm²) e pós-intervenção (766,8±163,2 mg/cm²) após oito semanas de TR na DMO
de SCM diagnosticas com osteopenia no colo do fêmur.
Discussão: O objetivo do presente estudo consistiu em avaliar os efeitos do TR na DMO de SCM diagnosticadas com osteopenia. Os resultados demostraram que oito
semanas de treinamento com uma frequência de uma vez por semana não foi suficiente para induzir melhorias na DMO de SCM em estágio hormonioterápico, o que
pode ser justificado pelo baixo volume de treinamento, frequência semanal, tempo de duração da pesquisa ou prioritariamente aos medicamentos utilizados durante
o TH, como demostrado em estudos longitudinais que não encontraram melhorias significativas na DMO de SCM sob TH (inibidores de aromatase) após 12 meses de
intervenções utilizando o TR, corroborando com nossos achados.
Conclusão: Diante do exposto, é possível concluirmos que oito semanas de intervenções utilizando o TR não foi suficiente para promover adaptações na DMO de SCM
diagnosticada com osteopenia no fêmur. Sendo assim, há a necessidades de novas pesquisas a fim de manipular diferentes variáveis no intuito de promover melhorias
na DMO, principalmente em SCM, no qual, a utilização de agentes anticancerígenos atuam diretamente e de forma nociva a saúde óssea.

86
EFETIVIDADE DO TREINAMENTO DESPORTIVO SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ATLETAS PROFISSIONAIS DE HANDEBOL
FEMININO
Autores: Taglietti M, Porfirio GY, Martin JP, Martini GS.
Instituições: Centro Universitário Assis Gurgacz - Cascavel - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: Para atletas de rendimento hoje em dia é de suma importância a análise da composição corporal, pois além de avaliar a saúde e a nutrição
pessoal, dá parâmetros para acompanhar a evolução do atleta. O estudo teve o objetivo de avaliar a composição corporal em atletas do Handebol Feminino da cidade
de Cascavel – PR, durante o ano competitivo.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo longitudinal onde a avaliação física foi composta pelas medidas antropométricas e dados como idade, altura, circunferências
do tórax, braço e coxa em cm, e dados como peso, IMC e a composição corporal obtidos pela balança de bioimpedância marca OMRON® modelo HBF-514C, além do
percentual de gordura corporal, percentual de massa magra, metabolismo basal, idade corporal e nível de gordura visceral. Participaram do estudo 13 atletas do gênero
feminino com idade média de 23,1±2,3 anos de idade, avaliadas no laboratório de biomecânica do Ginásio de esportes do Centro Universitário FAG em três momentos
diferentes: pré-temporada, médio ciclo e término da temporada de competição do ano. Para comparação entre as médias para os desfechos propostos foi empregado o
teste de ANOVA para medidas repetidas. O software empregado foi o SPSS Versão 24.0 e o nível de significância empregado de 5%.
Resultados: Em relação aos valores da composição corporal não houveram diferenças estatisticamente significativas ao longo do tempo nas avaliações. Já em relação
ao desfecho de perimetria, houveram diferenças estatisticamente significativas quando comparados os valores da coxa direita e esquerda. Para os valores pré e final na
coxa houve uma redução de 6,3cm (p=0,04) e para a coxa D também houve uma redução de 6,3cm entre a avaliação intermédia e a final (p=0,007).
Discussão: Os valores da composição corporal não houveram diferenças estatisticamente significativas ao longo do tempo nas avaliações, bem como nos resultados
obtidos por Rodrigues (2013) com avaliações feitas, no inicio da temporada e outra após sete meses, entretanto as medias obtidas no estudo são de 27,7 ± 3,2% e 27
±4,2 % gordura corporal, 72,1 ± 3,2 % e 72,9 ± 4,2 % massa muscular e 24,1 ± 2,5 e 24,2 ± 2,6 IMC diferindo os resultados dos estudos entre si e classificando as atletas
do presente estudo com maior percentual de gordura e menor percentual de massa magra. Em relação ao desfecho de perimetria, houveram diferenças estatisticamente
significativas quando comparados os valores da coxa direita e esquerda. Para os valores pré e final na coxa E houve uma redução de 6,3 cm (p=0,04) e para a coxa D
também houve uma redução de 6,3 cm entre a avaliação intermédia e a final (p=0,007). Em estudo realizado por Rodrigues (2013), as atletas avaliadas antes a após a
temporada de treinamentos obtiveram resultado de aumento em 3 cm no perímetro de coxa e 1,2 cm nos braços, além de apresentaram ganho de 0,5 kg com aumento
da massa magra em 0,8% e perda de 0,7% de gordura corporal; ao passo que neste estudo houve redução maior de gordura corporal e pouco aumento de massa magra.
Um viés importante é que as atletas não passam por acompanhamento nutricional e tem uma rotina de exercícios físicos de alta intensidade. Sabe-se que para alcançar
o máximo rendimento é de grande importância que a composição corporal de atletas esteja adequada, no entanto, existem poucos trabalhos na literatura que verifica a
descrição da composição corporal de atletas de handebol em treinamento dificultando a definição dos valores ideias.
Conclusão: Tendo em vista que as atletas não passam por acompanhamento nutricional e tem uma rotina de exercícios físicos de alta intensidade, os resultados apresentados estão de acordo com esta realidade. Entretanto sabe-se que para alcançar o máximo rendimento é de suma importância que a composição corporal de atletas
seja adequada a idade e altura sendo necessária a intervenção nutricional.
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EFETIVIDADE DOS EXERCÍCIOS PLIOMÉTRICOS E PROPRIOCEPTIVOS NO DESEMPENHO FÍSICO DE ATLETAS DE HANDEBOL
Autores: Taglietti M, Martini GS, Martin JP, Porfirio GY.
Instituições: Centro Universitário Assis Gurgacz - Cascavel - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: Dentro do esporte, o fisioterapeuta está apto a atuar desde a reabilitação do atleta, até a melhora do seu desempenho, utilizando também
técnicas específicas do esporte para prevenção de lesões e na recuperação do atleta pós treino/competição, dentre elas, recebe destaque, o treinamento pliométrico. O
objetivo do trabalho foi avaliar a efetividade do treinamento pliométrico e proprioceptivo no desempenho físico e prevenção de lesões em atletas do Handebol Feminino.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo longitudinal, composto pelas 13 atletas do time de Handebol feminino da cidade de Cascavel-PR. Foram realizadas três
avaliações físicas (pré-temporada; meio da temporada e final da temporada). Foram excluídas as atletas que se encontravam com lesões musculoesqueléticas. A avaliação
física foi composta de testes padronizados pela literatura que incluem os testes de salto de Sargent Jump Test e salto horizontal; teste de força muscular para preensão
palmar; capacidade aeróbia: teste ergométrico para consumo máximo de oxigênio de Bruce; flexibilidade com o uso do banco de Wells e teste de coordenação de Knox. Os
participantes realizaram treino pliométrico e proprioceptivo com duração de 40min, realizado em grupo, com frequência semanal de uma vez, realizado no Ginásio Odilon
Reinhardt. O protocolo foi empregado por oito meses, totalizando 30 sessões; sendo progressivo e composto por exercícios de aquecimento, fortalecimento muscular
de membro superior, saltos, arremessos, exercícios proprioceptivos e circuitos. O estudo cumpriu as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres
humanos. Os dados quantitativos foram testados de acordo com a distribuição de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e foram apresentados em média de desvio
padrão. Para comparação entre as médias para os desfechos propostos foi empregado o teste de ANOVA para medidas repetidas. O software empregado foi o SPSS Versão
24.0 e o nível de significância empregado foi de 5%.
Resultados: Em relação as variáveis de salto horizontal, salto vertical, força de preensão palmar, flexibilidade e coordenação não houve diferenças estatisticamente significativas entre os períodos de treino. Já em relação ao consumo de oxigênio, houveram aumentos significativos do início para o meio de temporada com diferença da
média (DM)=58,4 ml/kg/mim IC (88,4;33,4) P=0,000 e, do início para o final de temporada DM=29,9 ml/kg/mim IC (54,8; 4,9) P=0,014. Quando comparado os valores finais
aos do meio da temporada, houve redução estatisticamente significativa do consumo máximo de oxigênio DM=-28,5 ml/kg/mim IC (-3,5; -53,5) P=0,021.
Discussão: Os exercícios pliométricos otimizam a capacidade de um grupo muscular para gerar uma potente contração concêntrica. Conforme se aumenta a intensidade
do exercício, o volume de treinamento e se progride o treinamento pliométrico, se eleva diretamente o consumo máximo de oxigênio das atletas. Estudo publicado por
Drummond et al. (2013) também encontrou aumento do consumo máximo de oxigênio em atletas de Handebol ao final da temporada, porém o teste empregado foi o
de campo e não ergométrico como nesse estudo.
Conclusão: Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os períodos de treino para as variáveis de salto horizontal, força de preensão palmar, flexibilidade
e coordenação de Knox. Em relação ao consumo máximo de oxigênio, os valores aumentaram ao longo das avaliações e progressão da temporada.

88
ESTABILIDADE DE COMPONENTES DA APTIDÃO FUNCIONAL EM IDOSAS FISICAMENTE ATIVAS DO CENTRO ESPORTIVO SOLANGE
NUNES BIBAS - C.E. BUTANTÃ - SEME/SP
Autores: Menzel SMCS, Kuabara IS, Cardoso AMC, Figueiredo M, Tedeschi MRM, Ferreira M.
Introdução e Objetivo: A preservação da autonomia na realização das atividades físicas cotidianas no crescente segmento populacional idoso é influenciada, dentre
diversos fatores, pela aptidão funcional, foco do presente estudo. Visando caracterizar o comportamento a longo prazo de componentes da aptidão funcional da população idosa, analisaram-se indicadores da força muscular, agilidade e equilíbrio dinâmico de idosas praticantes regulares de atividade física orientada. Melhor compreensão
nesta população de como tais fatores funcionais se comportam ao longo do tempo e como são influenciados pela prática regular da atividade física, além de contribuir
no estabelecimento de uma adequada prescrição do exercício físico, é aspecto importante na preservação da capacidade de realizar, de modo autônomo e pelo maior
tempo possível, a ampla diversidade de atividades físicas da vida diária.
Casuística e Método: Estudo longitudinal de cinco anos, com dados coletados uma vez ao ano entre 2014 e 2018, com participação voluntária envolvendo 35 mulheres
entre 60 a 91 anos de idade, matriculadas em programas regulares de atividade física orientada (frequência: duas a três vezes por semana; duração: 60 minutos; intensidade:
moderada) priorizando condicionamento físico geral. A aptidão funcional foi mensurada por meio de testes que envolvem deslocamentos vertical e horizontal do corpo:
levantar e sentar na cadeira 30 segundos (LSC30s); levantar da cadeira, caminhar 2,44 metros, voltar e sentar na cadeira (LC2,44mVS). O desempenho das participantes em
cada teste funcional foi analisado no decorrer do período de estudo, comparando-se as médias aritméticas obtidas a cada ano de acompanhamento: ANOVA - análise de
variância com medidas repetidas (F), p≤ 0,01; Post Hoc: Tukey; Tamanho de efeito: eta quadrado (R2) e omega quadrado (ɯ2).
Resultados: Realizando comparações, para cada teste funcional individualmente, entre as médias obtidas nos cinco anos de acompanhamento (2014 a 2018) das idosas
participantes do estudo (LSC30s [repetições]: 15,0; 15,7; 15,5; 17,1; 15,0; LC2,44mVS [segundos]: 5,69; 5,59; 5,39; 5,26, 5,96), verificou-se, de modo geral, diferenças pouco
expressivas entre os mesmos, como evidenciado pela análise estatística inferencial, denotando estabilidade dos resultados no decorrer do tempo.
Discussão: Na presente investigação, foram selecionados testes funcionais que envolvem ações motoras de membros inferiores que requerem agilidade, equilíbrio
dinâmico (LC2,44mVS) e, em especial, força muscular dos diversos grupos musculares atuantes (LSC30s), referida em estudos prévios como fator que evidencia, com o
envelhecimento, taxa de declínio mais acelerado em comparação à força de membros superiores, sendo identificado como um dos principais preditores de subsequente
incapacidade funcional. Alcançar um desempenho adequado nos referidos testes funcionais com base em critérios referenciais para a idade e sexo bem como preservar
a condição adquirida, ou seja, evidenciar estabilidade nos desfechos funcionais investigados no decorrer da idade, como apontam os dados do presente estudo, pode
preservar ao longo do tempo, a capacidade de realizar atividades físicas cotidianas, principalmente no deslocamento do próprio corpo como ao caminhar em diferentes
distâncias e velocidades, levantar da cama ou cadeira, subir escadas, entre outras.
Conclusão: Nas delimitações do presente estudo, os dados obtidos indicam estabilidade das idosas no desempenho dos testes de aptidão funcional realizados no
decorrer dos cinco anos de acompanhamento, destacando a importância da prática regular da atividade física na preservação da mobilidade física e independência
funcional no processo de envelhecimento.
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ESTUDO ANATÔMICO DO MANGUITO ROTADOR EM CADÁVERES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DE SUAS LESÕES PARCIAIS NA
PRÁTICA ESPORTIVA DE ARREMESSADORES E DE ATLETAS PRATICANTES DA MUSCULAÇÃO
Autores: Soéjima D, Matheus L, Rafaella Z, Pontes L.

Introdução e Objetivo: A incidência das lesões parciais do Manguito Rotador (MR) varia entre 13 a 37% e devem ser consideradas em todos os pacientes em que nos
exames pré-operatórios foram identificados com tendinopatia do manguito rotador ou nos pacientes com lesões totais, já que lesões parciais não-tratadas podem evoluir
para lesões completas. Podem ser intra-articulares ou bursais. O diagnóstico clínico e radiológico dessas lesões pode ser difícil em algumas situações. O padrão-ouro para
identificação é a visão intraoperatória durante a artroscopia. O objetivo do estudo foi revisar, com base em peças cadavéricas, a anatomia dos músculos do manguito
rotador e de estruturas com as quais eles mantêm relações anatômicas importantes e, assim, compreender suas lesões no contexto da prática de arremessadores (tênis,
handebol e voleibol) e de esportistas da musculação (fisiculturistas e basistas).
Casuística e Método: Foi feito um estudo teorico-prático, dividido em três passos, em cadáveres pertencentes ao Laboratório de Anatomia da UniChristus em Fortaleza- CE, onde foram utilizadas oito peças articulares de ombro previamente dissecadas e vinte escápulas para análise. As peças foram estudadas e fotodocumentadas.
Resultados: Realizou-se nas peças cadavéricas primeiramente o estudo isolado dos quatro músculos do manguito rotador. Observou-se que os músculos supraespinal,
infraespinal e redondo menor originam-se na escápula e se inserem nessa ordem no sentido medial-lateral no tubérculo maior do úmero, enquanto o músculo subescapular se insere no tubérculo menor, que, por sua vez, é medial em relação ao maior e se origina na fossa subescapular. O segundo passo se deu com o estudo da
articulação glenoumeral, que se dá entre a cabeça do úmero e a rasa cavidade glenóide e tem a participação de outros componentes, como: lábio da glenóide, cápsula
fibrosa, os ligamentos glenoumerais, coracoumeral e transverso do úmero, a membrana sinovial e os músculos do MR. No terceiro e principal passo, estudou-se nos
cadáveres o espaço subacromial, um dos principais envolvidos na gênese das lesões do manguito rotador quando encurtado. Viu-se que ele possui um limite superior,
que corresponde a uma proeminência da escápula denominada acrômio e um inferior que é formado pelo tubérculo maior do úmero, onde se inserem os tendões dos
músculos supraespinal, infraespinal e redondo menor. Entre os limites superior e inferior tem-se uma bolsa de tecido lubrificante (Bursa) que diminui o atrito entre essas
duas regiões. Contudo, não foi possível identificá-la nos cadáveres.
Discussão: Na primeira etapa do estudo, foi feito uma análise isolada dos músculos do MR com o objetivo de observar suas origens e inserções para, assim, compreender suas funções e, consequentemente, ser capaz de identificar uma possível lesão. A segunda etapa se deu como uma forma de revisão das estruturas anatômicas da
articulação glenoumeral. Com relação ao estudo do espaço subacromial (terceira e principal etapa), uma das etiologias propostas para a redução deste espaço é o tipo
de acrômio da escápula, que pode ser reto, curvo ou ganchoso. Essa classificação morfológica é importante porque, quando o paciente apresenta o acrômio ganchoso,
o espaço subacromial se encontra diminuído e isso predispõe a lesões do MR, gerando sinais e sintomas da Síndrome do Impacto (dor, degeneração e rigidez articular)
devido à tendinite (principalmente do músculo supraespinal) e/ou à bursite do ombro. Em atletas arremessadores, por exemplo, que usam o membro superior na posição
acima da cabeça, o impacto interno é a principal causa de dor no ombro devido a lesões intra-articulares. Já em fisiculturistas, prevalecem as lesões bursais. As outras
causas de redução do espaço subacromial não foram descritas no estudo.
Conclusão: É possível perceber a importância do estudo da anatomia como base para o entendimento de lesões do manguito rotador que ocorrem na prática esportiva,
principalmente quando se dá com base em peças cadavéricas.

90
EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO ASSOCIADO À SUPLEMENTAÇÃO COM ÓLEO DE PEIXE REDUZ PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS EM CELÍACOS
Autores: Costa A, Senabio MGR, Carvalho MÍM, Zimmer GA, Furtado DF, Brito GAPd.
Instituições: Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - Foz do Iguaçu - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: A Doença Celíaca é uma enfermidade crônica de origem autoimune. Pesquisas sugerem que, quando comparados a indivíduos saudáveis,
celíacos com ou sem dieta isenta de glúten têm maiores níveis séricos de citocinas pró e anti-inflamatórias na circulação sanguínea. Além disso, celíacos recentemente
diagnosticados apresentam maior concentração de Proteína c-reativa (PCR) quando comparados a indivíduos saudáveis. Em contrapartida, é bem estabelecida na literatura
a correlação do exercício físico com a ativação de vias anti-inflamatórias, principalmente através da liberação de citocinas anti-inflamatórias pelo músculo esquelético,
acarretando supressão de citocinas pró-inflamatórias e estabelecendo a atividade física como uma importante moduladora de quadros inflamatórios crônicos. Ademais,
os ácidos graxos poli-insaturados, como o ácido linoleico (ALA) e seus derivados, ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA), tem potencial efeito
anti-inflamatório, reduzindo, por exemplo, a geração de citocinas inflamatórias. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da suplementação com óleo
de peixe e de sua associação ao exercício físico aeróbico sobre parâmetros inflamatórios em celíacos.
Casuística e Método: Os celíacos foram distribuídos em 2 grupos: A) CO: Suplementação (n=11); e B) CEO: Suplementação e exercício (n=8). Os grupos de celíacos
foram comparados a um grupo controle de pessoas saudáveis (CTR) (n=12). O exercício físico aeróbico foi realizado em três sessões por semana, com 35 minutos de
duração cada, com intensidade de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. Cada participante recebeu 2g/dia de óleo de peixe, totalizando uma ingestão diária de 420
mg de ácido EPA e 230 mg de DHA. Em todas as etapas foi mensurado PCR através de imunoturbodimetria ultrassensível, e nas etapas 1 e 4 foi mensurado Interleucina
6 (IL-6) através de eletroquioluminescência.
Resultados: CEO vs CO apresentou maiores níveis de PCR na etapa 1 (P= 0,0216). Dentro do grupo CEO a PCR reduziu significativamente nas etapas 3 (P= 0,0427) e 4
(P=0,0091). Não houve alterações no grupo CTR. O teste realizado na análise da IL-6 apresentava sensibilidade de 1,5 pg/ml. Entre as etapas 1 e 4, CTR apresentou um
aumento de 16,6% na proporção de indivíduos com IL-6 >1,5 pg/ml, CO não apresentou alteracões, e CEO reduziu em 50% a proporção de indivíduos com IL-6 >1,5 pg/ml.
Discussão: A redução da PCR em CEO aconteceu de forma gradativa, sugerindo que um maior tempo de intervenção pode estar relacionado à melhores resultados.
Os resultados são sugestivos de que o exercício físico aeróbico, associado à suplementação com óleo de peixe, apresenta maior capacidade de modular a PCR quando
comparado à somente suplementação com óleo de peixe em celíacos, ou à ausência de intervenções em indivíduos não celíacos. Ao analisar os resultados de IL-6 em CEO
nas etapas 1 e 4, percebemos redução de 50% na proporção de indivíduos com valores >1,5 pg/ml, o que não foi observado nos grupos CO e CTR. Tais dados sugerem
que a redução da IL-6 está relacionada à associação da suplementação com óleo de peixe ao exercício físico.
Conclusão: A suplementação com óleo de peixe associada ao exercício físico aeróbico foi capaz de reduzir significativamente a PCR, bem como reduzir a proporção de
indivíduos na faixa indetectável de IL-6, caracterizando uma intervenção com potencial corretivo e preventivo em relação à distúrbios associados à inflamação crônica.
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FATORES ASSOCIADOS AO INSUCESSO DO RETORNO A ATIVIDADE ESPORTIVA DE PACIENTES SUBMETIDOS À RECONSTRUÇÃO DO
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E SUTURA MENISCAL
Autores: Cruz VB, Pierri CAA, da Gama FO, Klingelfus FS, Dellagiustina AdO, Esmeraldino L.
Instituições: Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL - Campus Pedra Branca - Palhoça - SC – Brasil.

Introdução e Objetivo: A ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) está associada principalmente a exposição da população geral aos esportes e atividades recreacionais. Mesmo com a evolução do procedimento cirúrgico e do processo de recuperação pós-operatório, o nível de retorno ao esporte dos pacientes pós-reconstrução
ainda é insatisfatório. Conhecer os fatores associados ao insucesso do retorno a atividade esportiva de pacientes submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior
e sutura meniscal.
Casuística e Método: Estudo Transversal. Realizado no Centro de Reabilitação e Ortopedia de Florianópolis, Santa Catarina. Fizeram parte do estudo 71 pacientes que
realizaram cirurgia para reconstrução do LCA e de sutura para reparo meniscal no período de janeiro de 2016 a maio de 2017. O levantamento de dados foi através da
análise dos prontuários, com instrumento de coleta elaborado para o estudo. Os dados foram tabulados no Software Windows Excel e posteriormente analisados por
meio do programa Statistical Package for the Social Sciences 18.0. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade.
Resultados: 33,8% dos pacientes avaliados não retornaram à prática esportiva pré-operatória após 12 meses do procedimento cirúrgico. Os que tiveram avaliação
isocinética insatisfatória pré-retorno à prática esportiva possuíram aproximadamente 12 vezes maior prevalência de não retorno ao esporte, como também 4 vezes maior
prevalência do mesmo desfecho os que relataram limitação do arco de movimento durante a reabilitação.
Discussão: O presente estudo encontrou 33,8% de não retorno à prática esportiva entre os pacientes avaliados. Este resultado vai ao encontro de outros estudos realizados previamente, como na meta-análise realizada em 2011, por Ardern et al. que encontraram taxa de 37% de não retorno ao esporte entre os pacientes. Em 2015, Lentz
et al. trouxeram 36% de não retorno e Edwards et al.em 2018 mostraram uma taxa de 37% de não retorno ao esporte em pacientes com 12 meses de pós-operatório de
reconstrução do LCA. Em estudos nacionais avaliando pacientes com lesões somente do LCA, Almeida et al. em 2014 com estudo realizado em uma cidade da região sul
do Brasil observaram que 31,2% dos participantes não retornaram à prática do esporte prévio à cirurgia e Dos Santos et al. em 2014 observaram que 39,2% dos pacientes
não retornaram à prática deste esporte. Os números assemelham-se em sua grande maioria, tendo em vista a disseminação do processo cirúrgico e o conhecimento
extenso dos processos de reabilitação. No estudo atual, os pacientes que possuíram limitação do arco de movimento (ADM) ou “stiffness knee” possuíram 3,61 vezes
maior prevalência de não retorno à prática esportiva. A perda de movimento após a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) é uma complicação devastadora
que pode comprometer a capacidade do paciente de retornar às atividades habituais. O estudo mostra ainda que, os pacientes que possuíam exame isocinético insatisfatório pré-retorno à prática esportiva com no mínimo 6 meses de pós-operatório apresentaram aproximadamente 12 vezes mais prevalência de não retorno à prática
esportiva. Aceitou-se no máximo 15% de déficit de força muscular do quadríceps no membro inferior operado com relação ao membro inferior saudável para pacientes
esportistas não-profissionais. Schmitt et al. em 2012 demonstraram em seu trabalho que déficits maiores que 15% de força do quadríceps no membro envolvido afetaram
negativamente função e desempenho ao retorno à prática esportiva.
Conclusão: A avaliação isocinética insatisfatória pré-retorno à prática esportiva e a presença de limitação do arco de movimento durante a reabilitação pós-operatória
aumentam as chances do não retorno ao esporte em pacientes submetidos à reconstrução do LCA e sutura meniscal em conjunto.

92
FORÇA MUSCULAR E AGILIDADE EM IDOSOS: LITERATURA E PRÁTICA
Autores: Mendoza AD, Silva DL, Grignet RJ.
Instituições: Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) - Foz do Iguaçu - PR – Brasil.

Introdução e Objetivo: O envelhecimento da população tem trazido a tona novos paradigmas de saúde, o engajamento e a manutenção de idosos em atividades
físicas é uma preocupação crescente, capaz de prolongar sua qualidade de vida e independência ao mesmo tempo em que reduz custos associados com diversas doenças
ligadas ao estilo de vida. A avaliação da agilidade e da força são métodos muito úteis para avaliar a capacidade funcional de indivíduos em processo de envelhecimento.
Este estudo avaliou essas métricas em uma população de idosos praticantes de atividade física regular em Foz do Iguaçu, no Paraná, e as comparou com os resultados
descritos na literatura.
Casuística e Método: O presente trabalho constitui-se como pesquisa quantitativa, exploratória e transversal, desenvolvida no contexto da atenção primária em saúde
(APS), sendo a coleta de dados realizada em um conselho comunitário do distrito de saúde norte de Foz do Iguaçu - PR, por tratar-se de instituição pública que oferece
diversas atividades para a comunidade, de forma gratuita. Foram selecionados 15 indivíduos com idade entre 60 e 73 anos, praticantes de atividade física regular (pelo
menos 2 aulas por semana) há no mínimo 1 ano. Como instrumentos foram utilizados um questionário para analisar o perfil sociodemográfico, um teste de agilidade e
um teste de força manual, compilando os dados na sequência. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Oeste do Paraná
(Unioeste), conforme parecer nº 2.588.592.
Resultados: Demograficamente, 66,6% dos participantes se consideram brancos, 26,6% pardos e 6,6% negros; 73,3% são aposentados, 20% se identificam como “do lar” e
6,6% realizam alguma atividade como forma de ocupação. Em escolaridade, 26,6% possuem de 0-4 anos de estudo, 46,6% de 5-8 anos e 26,6% mais de 9 anos de estudo.
Com relação aos testes de agilidade entre a população de 60-69 anos foi obtida uma média de 17 segundos, representando um desvio padrão de 1,6 e compatibilidade
com relação à literatura (p<0,0005). Na população entre 70-73 anos foi obtida uma média de 19,8 segundos com um desvio padrão de 2,8 (p=0,42). Com relação aos
testes de força manual obteve-se para a faixa etária de 60-69 anos uma média de 23,8Kg, apresentando um desvio padrão de 3,7 (p=0,09); já na população entre 70-73
anos obteve-se uma média de 22,9Kg com um desvio padrão de 3,3 (p=0,05).
Discussão: Diversas características influenciam positiva e negativamente o desempenho de idosos em testes de agilidade e de força. A análise demográfica demonstra
compatibilidade com os dados apresentados pelo IBGE para o cenário apresentado (Foz do Iguaçu - PR), bem como com a literatura nacional. Quanto aos resultados de
agilidade, os resultados na população entre 70-73 anos estão semelhantes ao encontrado em artigos previamente publicados, havendo uma divergência entre os participantes que têm entre 60-69 anos, provavelmente se devendo à diferença na média de tempo de participação prévia nos exercícios (sendo maior na literatura - 5,75 anos
vs 2,5 anos). Considerando os resultados da variável força manual do estudo não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados.
Conclusão: De maneira geral os dados encontrados no presente estudo corroboram os estudos anteriores disponíveis na literatura. Sugere-se também, sobretudo, um
efeito positivo da atividade física na preservação e promoção da capacidade funcional durante o processo de envelhecimento de idosos.
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FRATURA ACETABULAR EM CICLISTA AMADOR - RELATO DE CASO
Autores: Vieira TRS, Cirílico PB, Maia JG, Teixeira AM, Campos AL, Daher SS.

Introdução e Objetivo: As fraturas acetabulares apresentam uma incidência bimodal, são mais comuns em jovens, devido a traumas de alta energia cinética, como
acidentes automobilísticos e atropelamentos; e em idosos, associado a osteoporose e quedas. O diagnóstico pode ser realizado por radiografias em incidências ântero-posterior, Alar e Obturador. A Tomografia computadorizada aumenta a sensibilidade diagnóstica, auxiliando no plano de tratamento. O prognóstico dependerá da
gravidade da lesão, além das condições prévias de cada paciente. O objetivo desse trabalho é demonstrar uma fratura de acetábulo em um ciclista amador e comparar
com a literatura o tratamento proposto.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: A.S.V, 56 anos, branco, casado, médico, ciclista amador. QD: Dor em quadril há menos de 30 minutos após queda de bicicleta. HPMA: Paciente chega no
Pronto Socorro Municipal trazido de SAMU com história de queda de bicicleta, durante o treino. Paciente imobilizado em prancha rígida e colar cervical, queixando-se de
dor em região lateral do quadril direito, lancinante, intensidade 10/10, sem irradiação, com perda da sensibilidade tátil, movimentando o pé com dor e dificuldade. RX de
quadril evidenciando fratura por impactação da cabeça do fêmur direito no teto do acetábulo. Revaliação: Após analgesia com tramadol, paciente refere pouca melhora
da dor. Foi solicitado uma Tomografia Computadorizada 3D da pelve, evidenciando: fratura cominutiva em teto de acetábulo e de colunas anterior e posterior. Paciente
encaminhado para enfermaria, onde realizaram tração do membro inferior direito com 6kg. Antecentes: Pratica ciclismo há 18 anos, sendo 8 anos para desempenho
amador profissional, com volume de treino de 350-400km semanais, realizando treinos de explosão, intervalados e longa distância durante a semena. Faz treinamento
para fortalecimento muscular, 1h/treino, 1 vez na semana. Pratica treinos de corrida há mais de 40 anos, cerca 10-15km semanais, intensidade leve a moderada. Prova
alvo: BRASIL RIDE 2018 - prova de mountain bike, realizada na Bahia, distância de 600km, altimetria de 1.300m, em 7 dias consecutivos de prova. Tratamento: por ser uma
fratura instável, Senegas tipo 3 e apresentar fragmentos ósseos intra-articulares, foi realizado Artroplastia total de quadril, com fixação dos demais locais de fratura com
placas maleáveis e parafusos. Incisão lateral, tipo transtrocantérica de Senegas. Cirurgia realizada no 5ºdia pós trauma. Não apresentando complicações.
Discussão: Os bons resultados do tratamento cirúrgico da fratura de acetábulo dependem basicamente dos seguintes fatores: boa redução e fixação da fratura, escolha
de acesso adequada e prevenção de complicações precoces, como lesão neural (presente em 17,4% em fraturas de coluna posterior), tromboembolismo e infecção; e
tardias, como necrose avasular da cebeça do fêmur e osteoartrite degenerativa. O paciente deverá ser acompanhado com uma equipe multidisciplicar, contando com a
ajuda de enfermeiro, fisioterapeuta, ortopedista e médico do esporte. Reabilitando assim o mais brevemente possível. Devido ao aumento acentuado do ciclismo como
esporte e meio de transporte no Brasil, é possivel que ocorra também um aumento proporcional das lesões e traumas relacionados a essa modalidade. O profissional da
saúde deve orientar seus pacientes quanto a promoção do esporte e seus meios de prevenção de lesões.
Conclusão: O ciclismo como esporte e meio de transporte cresce dia após dia no Brasil, assim como as lesões associadas. A fratura acetabular é um desafio de tratamento,
devido a sua complexidade e grande número de possíveis complicações. Os maus resultados estão mais relacionados ao tipo de fratura, ao politraumatismo e à presença
de infecção, do que ao tempo pré-operatório. Por isso, um tratamento básico, como redução do quadril e tração esquelética são itens importantes para garantir bons
resultados, mesmo em centro menores, enquanto o paciente aguarda transferência.
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FRATURA DE ESTRESSE DO COLO DO FÊMUR EM JOVEM DESPORTISTA INICIANTE: UM RELATO DE CASO
Autores: Gomes JF, Campos AL, Emmerich VC, Pereira DJ, Biaggioni DF, Daher SS.

Introdução e Objetivo: Fratura de estresse (FE) pode ser definida como uma adaptação inadequada do osso em resposta às cargas mecânicas, provocando uma
solução de continuidade óssea, destacando-se como principal fator etiológico as fissuras microscópicas na morfologia óssea, sem uma pausa nas cargas mecânicas e
sem o tempo adequado para seu reparo. A maior incidência ocorre em atletas jovens ou adultos corredores de longa distância, militares e dançarinos profissionais. Esse
trabalho tem como objetivo mostrar um caso de FE em colo de fêmur em uma jovem corredora de longa distância iniciante.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: Descrição do caso: Paciente gênero feminino, 19 anos, branca, estudante. Sem antecedentes pessoais, nega uso de medicações ou substâncias. Em maio
de 2018, iniciou quadro de dor localizada em virilha esquerda durante dois treinos de corrida moderada, após 1 ano de prática de corridas, piorando à deambulação e
melhorando em repouso. Os treinos baseavam-se em exercícios resistidos (ER) e corridas, por semana realizava 3x de ER e 3x de corrida (aproximadamente 5 km – 8min/
km). Referia usar um tênis deteriorado, utilizado por mais de 500km. Peso normal no período, com IMC de 23. A dieta seguia uma restrição calórica, com intuito de perda
ponderal, não calculada, com quantidade de proteínas e carboidratos complexos não processados insuficientes. Sono regular e a menstruação permaneceu com características normais. Ressonância magnética (RM) solicitada por especialista de quadril, semanas após o episódio, mostrou traço de fratura transversal cortico subcortical
incompleta junto ao contorno interno do colo femoral, compatível com fratura de estresse e adicionalmente pequena lesão em base ântero superior do lábio acetabular.
Como tratamento realizou fisioterapia motora e analgésica por 3 meses (2x na semana), interrupção das corridas, ER e dieta adequada orientada por nutricionista particular.
Após aproximadamente 11 meses do episódio da FE, consultou pela primeira vez com o serviço de Medicina do Exercício e do Esporte do IAMSPE para orientações de
retorno ao esporte. Verificou-se RM de quadril de março 2019 solicitada pelo especialista de quadril com consolidação da fratura e diminuição da lesão labral. Nega dor
atual. Exame físico atual do quadril sem alterações exceto por dor leve apenas a flexão total do quadril esquerdo sobre o tronco.
Discussão: FE em desportistas iniciantes deve ser um diagnóstico diferencial importante para dores articulares, considerando que esses pacientes possuem uma inaptidão física e que podem estar relacionados ou não a um Deficiência de Energia Relativa no Esporte (RED-S). Vários estudos revisados mostraram que pessoas que levaram
a estilos de vida mais sedentários são mais propensos a sofrer FE quando começam a envolver-se em treinamento fisicamente exigente. FE podem ser causadas por
insuficiência ou fadiga: o estresse colocado em um osso pouco mineralizado pode causar fraturas por insuficiência, enquanto que a quantidade anormal de estresse em
um osso normal ou desmineralizado resulta em fratura por fadiga. Alguns autores acreditam que uma das etapas da fisiopatologia da FE no colo do fêmur está na carga
repetitiva sobre os músculos abdutores do quadril, apresentando fadiga muscular e perda da capacidade de absorção de choque.
Conclusão: Profissionais da saúde e do esporte necessitam avaliar parte metabólica, dieta, sono, calçados utilizados, piso e intensidade do treino desses pacientes pois
são fatores influenciadores para FE e podem ser significativos mesmo em curto prazo. Pesquisas devem ser conduzidas para determinar se o aumento gradual a aptidão
física antes de iniciar um exercício físico vigoroso pode prevenir FE para a população geral. Além de incentivar programas de treinamento tanto para aumento da massa
muscular e aptidão aeróbica quanto para a melhora da força e densidade dos ossos.
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FRATURA SUBTROCANTERICA SECUNDÁRIA A OSTEOPOROSE E HIPOGONADISMO HIGONADOTRÓFICO EM UM JOVEM CICLISTA:
RELATO DE CASO
Autores: Gomes JF, Martins ETP, Luz RM, Daher SS, Oliveira GC, Vieira TRS.

Introdução e Objetivo: Hipogonadismo hipogonadotrófico (HH) é uma doença causada por deficiência androgênica (DA). No sexo masculino, resulta da secreção
inadequada de testosterona devido à ruptura de um ou mais níveis do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (HHG). Pode ser provocada por várias causas orgânicas incluindo
processos infiltrativos e lesões, como a hemocromatose e tumores hipofisários ou outras causas como stress, má nutrição e excesso de exercício físico. A DA pode acarretar
em disfunções sexuais, alteração da fertilidade, diminuição da densidade óssea (gerando osteoporose), disfunção cognitiva e fadiga. Esse trabalho tem como objetivo relatar
um caso de fratura subtrocantérica secundária a osteoporose causada por hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático em um paciente jovem praticante de ciclismo.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: DESCRIÇÃO DO CASO Paciente masculino , 32 anos, sem comorbidades, ciclista amador por 2 anos, pratica 4-5x por semana, fazendo 2 trechos de 50km
cada dia. Interrompeu a prática em 2014 por quadro de fadiga e sonolência, evoluindo com diminuição da libido dois anos após. Em janeiro de 2018, sofreu fratura subtrocantérica a esquerda após queda da própria altura. Realizada osteossíntese com haste cafelomedular longa e reabilitação por parte do serviço de Ortopedia e fisioterapia
do IAMSPE. A partir disso, iniciou investigação por fratura patológica, realizada pelo serviço de endocrinologia IAMSPE, em exame físico a única alteração encontrada foi
diminuição da pilificação em tronco e face. Foi identificado hipogonadismo hipogonadotrófico (T Total = 145; T livre = 22,9%, FSH 1,6; LH 3,2), hipotiroidismo subclínico (
T4l 1; TSH 9,76), osteoporose (Densitometria Óssea = L1-L4 Z -2,6; Colo Z -2,6), RNM de sela túrcica sem alterações. Iniciou tratamento com clomifeno 50mg/dia em junho
de 2018. Realizou 8 meses de tratamento, resultando em normalização da T e melhora significativa do quadro clínico. Após isso, iniciou o acompanhamento com o serviço
de medicina do Esporte IAMSPE, com bom retorno ao esporte.
Discussão: Estudos apontam que em apenas 50% dos homens com osteoporose é possível determinar alguma causa secundária associada. Em 2000, estimava-se a
ocorrência de 424 mil fraturas de quadril em homens em todo mundo e, para 2025, projeta-se a ocorrência de 800 mil, o que representa incremento de 89% em 25 anos.
O HH, tanto idiopático (no caso em questão) quanto aquele relacionado à deprivacão androgênica pelo tratamento de neoplasia da próstata está entre os 40% frequentes
e responsáveis das causas secundárias da osteoporose, junto do uso de glicocorticoides e ingestão excessiva de álcool. Em relação ao tratamento do HH, seu objetivo é
reestabelecer os níveis fisiológicos da T. O tratamento utilizado no paciente em questão, o citrato de clomifeno (CC), define-se como um antagonista fraco do estrogênio
a nível hipotalâmico, impedindo a inibição estrogênica no HHG e reestimulando a secreção de FSH e LH. Até o presente momento, na literatura, várias publicações
avaliaram o efeito do CC no tratamento de hipogonádicos. Sua ação em restaurar o eixo HHT, aumentando o GNRH resultou na normalização dos níveis de testosterona,
reestabelecendo a fertilidade, melhorando a qualidade de vida e possibilitando o retorno desses pacientes as suas atividades diárias.
Conclusão: Queixas de fadiga persistente em desportistas devem ser encaradas com atenção, buscando-se diagnósticos diferenciais. O diagnóstico tardio de HH pode
acarretar em problemas mais sérios como osteoporose precoce e fraturas secundárias a esta. Estudos devem ser fomentados para uma melhor identificação desses pacientes
na população geral e em desportistas, visto que excesso de exercício físico é uma das causas e pouquíssimos trabalhos são encontrados com o tema.
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FRATURAS POR ESTRESSE EM ATLETA AMADORA: RELATO DE CASO
Autores: Emmerich VC, Teixeira AM, Gomes JF, Santos ACD, Pereira DJ, Daher SS.
Instituições: IAMSPE - São Paulo - SP– Brasil.

Introdução e Objetivo: Fratura por estresse ocorre por sobrecarga submáxima e repetitiva dos ossos, que leva a microfraturas de repetição, por desbalanço entre
formação e destruição óssea. Sua incidência vem crescendo devido a prática mais precoce e prolongada de atividades esportivas, em especial modalidades de alta intensidade/volume e da preocupação com o diagnóstico, frequentemente associada à presença de Síndrome de Deficiência Energética Relativa no Esporte, do inglês, RED-S.
A incidência de RED-S é maior entre os praticantes de atividade física com componente predominantemente aeróbico, por desbalanço entre gasto energético diário
(homeostase, prática esportiva e atividades diárias) e consumo calórico obtido pela dieta, associado ou não a distúrbios alimentares. O diagnóstico de RED-S baseia-se
em: baixa disponibilidade energética (<30 kcal/kg de massa livre de gordura/dia), alterações menstruais e da saúde óssea, podendo ainda comprometer outros sistemas,
tais como cardiovascular, imunológico, endócrino, renal, gastrintestinal e nervoso. Essa síndrome amplia a tríade da mulher atleta e visa diagnóstico precoce e inclusão do
sexo masculino. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de fraturas por estresse em atleta amadora com RED-S.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: Relato de caso: T.R.S.V, 25 anos, estudante, corredora de rua (4-5 vezes por semana, aproximadamente 12 km/sessão, pace 5:02 min/km para 21 km) e
mesatenista (5 vezes na semana, 2 horas de duração por sessão de treino) amadora. Sem alterações de aparelhos cardiopulmonar e locomotor, 8% de gordura corporal
(pregas cutâneas). Antecedentes: enxaqueca sem aura, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, bulimia e episódio prévio de burnout. Amenorreia
há 6 meses. Histórico de fraturas: vértebras L5 e S1 aos 20 anos (em prática de futevôlei); falange média de 2º pododáctilo esquerdo aos 24 anos (em treino de corrida).
Medicações: gestodeno + etinilestradiol; fluoxetina. Alimentação: aproximadamente 1.100 kcal/dia, com episódios eméticos esporádicos, provocados ou não, em especial
após compulsão alimentar. Paciente relata que após treino de corrida na areia de 14 km, ritmado, apresentou dor em pé direito de moderada intensidade ao deambular,
com piora no dia seguinte no início de treino de explosão. Evoluiu com dificuldade de deambulação e, ao exame, com dor importante e edema em região lateral de
mediopé direito, sem calor ou rubor. Realizou radiografia, evidenciando fratura de osso cuboide de pé direito. Exames laboratoriais sem alterações dignas de nota.
Discussão: Fraturas por estresse, apesar de raras na população, são mais comuns no sexo feminino e, quando de alto risco e/ou evolução desfavorável, demandam abordagens específicas ou cirúrgicas. Com o aumento recente do número de praticantes de atividades físicas e procura maior por acompanhamento médico, a identificação de
casos de RED-S vem aumentando, aumentando a necessidade de conhecimento mais aprofundado pelos profissionais envolvidos com o esporte. O tratamento realizado
baseou-se em abordagem multidisciplinar, com acompanhamento psicológico/psiquiátrico para correção dos distúrbios alimentares, conscientização da paciente, ajuste
nutricional e aumento do aporte calórico e redução da carga de treinamento, além de fisioterapia, em concordância com a literatura analisada. O uso de contraceptivos
orais é controverso na literatura, pois apesar da melhora de densidade óssea, não teve efeito protetor contra fraturas por estresse em mulheres amenorreicas.
Conclusão: Este relato tem a importância de enfatizar e conscientizar sobre a percepção de sinais e sintomas sugestivos de RED-S por pacientes, treinadores e profissionais
de saúde envolvidos com o esporte, visando diagnóstico e intervenções precoces à fim de evitar complicações e afastamento da prática esportiva.
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GORDURA ABDOMINAL SUBCUTÂNEA ASSOCIADA COM ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS DE ADIPOSIDADE E APTIDÃO
CARDIORRESPIRATÓRIA EM ADOLESCENTES
Autores: Silva LR, Lopes WA, Cavaglieri CR, Flores LJF, Leite N.

Instituições: Universidade de Campinas - Campinas - Sao Paulo - Brasil, Universidade Estadual de Maringá - Maringá - Paraná - Brasil, Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - Marechal Cândido Rondon - PR - Brasil, Universidade Federal do Paraná - Curitiba - PR – Brasil.
Introdução e Objetivo: O excesso de gordura corporal e seu padrão de distribuição esta associado ao maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares
e metabólicas tanto na infância como na vida adulta. A obesidade abdominal pode se dividir em: obesidade visceral e subcutânea, sendo o último mais associado com
fatores de risco cardiometabólicos em adultos. Na população pediátrica, não há consenso quanto à localização da gordura abdominal e fatores de risco cardiovasculares.
Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar se a gordura subcutânea (GSUB) e visceral (GV) apresenta relação com índices antropométricos de adiposidade em adolescentes, assim como, identificar quais dos índices antropométricos representa melhor associação com os componentes da gordura abdominal nesta população.
Casuística e Método: Participaram do estudo 99 adolescentes de ambos os sexos (45 meninos), idade entre 14 e 17 anos, na fase final da puberdade. Avaliou-se
massa corporal, estatura, circunferência abdominal (CA), em seguida calculou-se índice de massa corporal (IMC) e Razão cintura estatura (RCest). O consumo máximo de
oxigênio (VO2max) foi mensurado em teste de esteira com analisador de gases. O tecido adiposo abdominal foi avaliado por ultrassonografia e dividido em GV e GSUB,
coeficiente intraobservador de 1,92%. Na analise estatística realizou-se correlação de Pearson e Spearman, controlando para sexo, e realizou-se regressão linear múltipla
para identificar a associação entre as variáveis antropométricas (IMC, CA e RCEst) e ultrassonográficas (GV, GSUB). As análises foram realizadas no software SPSS versão
20.0 e o nível de significância adotado p<0,05.
Resultados: A GV apresentou correlação direta moderada com IMC (r=0,40) e RCEst (r=0,47) e fraca com CA (r=0,37). A GSub apresentou forte correlação direta com IMC
(r=0,78) e moderada com RCEst (r=0,57) e com CA (r=0,68), além disso, apresentou correlação inversa moderada com VO2max (r=-0,50). O VO2max apresentou moderada
correlação inversa com IMC (r=-0,65), RCEst (r=-0,43) e fraca com CA (r=-0,37). Na regressão linear, as variações na GSUB foram explicadas em 63% pelo IMC (F=154,945;
p=0,000). Neste modelo, a cada aumento de uma unidade na variável IMC corresponde ao aumento de 0,18 cm na GSUB. A CA e RCEst foram excluídas do modelo. Na
regressão linear, as variações na GV foram explicadas em 18% pela variável RCEst (F=21,870; p=0,000), no qual, a cada aumento de uma unidade na variável RCEst corresponde ao aumento de 5,444 cm na GV. A variável CA e IMC não entraram no modelo.
Discussão: No presente trabalho a GSUB apresentou melhor relação com todos os índices antropométricos quando comparado a GV. Outros estudos apresentam que
a GSUB apresenta melhor relação com índices de adiposidade do que a GV em adolescentes. O IMC foi o melhor índice antropométrico para identificar a GSUB, enquanto
a RCEst foi o melhor discriminante para a GV. Outro fator que contribui para o acúmulo de adiposidade na região abdominal é a baixa aptidão cardiorrespiratória, além
disso, indivíduos com menor aptidão cardiorrespiratória tem maior risco de desenvolver complicações metabólicas. Nossos resultados demonstraram que a GSUB esta
associada a menor nível de aptidão cardiorrespiratória
Conclusão: Conclui-se que, em adolescentes o rastreamento e acompanhamento do acúmulo de gordura abdominal subcutânea parece ser melhor do que a gordura
visceral para identificação precoce de fatores de risco cardiovasculares. Além disso, baixa aptidão cardiorrespiratória está associada com gordura subcutânea mas não
com gordura visceral nesta população.

98
GRAVIDADE DE LESÕES E DIAS DE AFASTAMENTO DURANTE UMA TEMPORADA EM UM CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS
MASCULINOS DO FUTEBOL BRASILEIRO
Autores: Bordin Teles F, Bueno Santana AC, de Almeida MM, Arliani GG, Moreno CT, Perez BM.
Introdução e Objetivo: Sabe-se que é necessária uma alta demanda de treinamento e horas dedicadas ao futebol para se atingir um nível profissional, o que predispõe os jovens atletas a maior risco de lesões. O objetivo do presente estudo é descrever as lesões nos jogadores da categoria de base de um clube de futebol masculino
brasileiro acordo com a sua gravidade e tempo de afastamento do atleta.
Casuística e Método: Foi realizado um estudo transversal através da análise de prontuários de jogadores masculinos das categorias de base de um clube brasileiro de
futebol de elite, compreendendo o período de uma temporada (março de 2017 a fevereiro de 2018) das categorias SUB14, SUB15, SUB16, SUB17, SUB19, SUB20. As categorias foram agrupadas em pares com o objetivo de minimizar vieses de aleatoriedade e amostragem (SUB14+15; SUB16+17; SUB19+20). Todas as lesões que ocorreram
durante o período do estudo foram registradas em prontuário eletrônico padrão e em um formulário de lesão desenvolvido com base nas recomendações feitas pelo
Centro de Avaliação e Pesquisa Médica da FIFA (F-MARC). As lesões foram classificadas de acordo com os dias afastado do esporte em: não graves (moderada até 28 dias;
leve até 7 dias; mínima até 3 dias) e graves maior que 28 dias.
Resultados: A amostra compreende 162 atletas. Foram registradas 262 lesões em 119 atletas (76,73%) da população total, resultando em uma incidência de 1,61 lesões
por atleta por temporada. Dentre as lesões 56 (22%) foram graves e 201 (78%) não graves (63 lesões mínimas, 72 lesões leves e 66 lesões moderadas), o que resulta em
aproximadamente um quarto do total (25%) para cada nível de gravidade. O grupo SUB19+20 foi responsável pela maior porcentagem dentro do total das lesões Graves
(46,4%) e Não graves (37,6%) e o grupo SUB16+17 pela menor porcentagem de graves (14,3%) e Não graves (27,8%). O total de dias afastados por lesões foi de 6.515,
sendo destes 1463 (22,45%) por não graves e 5052 (77,55%) por graves. O grupo SUB19+20 apresentaram o maior tempo de afastamento por lesões não graves, correspondendo a 548 dias (37,44%), e SUB14+15 por lesões graves, com o total de 2288 dias (45,28%). Em relação a incidência por jogador no SUB14+15 tem-se 1,5 lesóes/
jogador. Sendo 1,16 lesões não graves/jogador e 0,36 graves/jogador. Na categoria SUB16+17, a média foi de 1,33 lesão/jogador, onde 1,14 são de lesões não graves e
0,16 lesões grave/jogador desse grupo. No SUB19+20, o padrão de lesões aumenta. Na média da categoria, tem-se 1,87 lesões por jogador, sendo 1,38 lesões não graves/
jogador e 0,48 lesões graves/jogador.
Discussão: Dentre as não graves, as lesões moderadas são as que demandam maior tempo de recuperação. Mesmo assim, apesar da quantidade de lesões não graves
predominar, quando se considera os dias de afastamento, as lesões graves contribuem para uma porcentagem maior do total de dias afastados. Além disso, a incidência de
lesões totais é relativamente menor nas categorias mais jovens do que nos jogadores do SUB19+20, especialmente se tratando de lesões graves. Além disso, a incidência
de lesões totais é relativamente menor nas categorias mais jovens do que nos jogadores do SUB19+20, especialmente se tratando de lesões graves.
Conclusão: O resultado permite concluir que apesar das lesões graves representam apenas 22% do total de lesões, são responsáveis por 77,55% do total de dias de
afastamento por lesões, enquanto que as não graves representam 22,45% desses dias. Portanto, a soma do número de dias de afastamento é mais de 3 vezes maior
quando comparado a lesões não graves. Também observa-se uma discrepância entre os padrões de gravidade de lesão entre as categorias, com predomínio de lesões
graves no SUB19+20.
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HEMATOMA EXTRADURAL DE VÉRTEX: UM RELATO DE CASO
Autores: Soares HBZ, Chagas BF, Soares MZ, Soares ACA, Bandeira JLC.

Introdução e Objetivo: Os hematomas extradurais de vértex (HEVs) são raros e possuem taxa de mortalidade entre 18 e 50%. A apresentação clínica dos HEVs está
relacionada com a localização do hematoma, habitualmente sobre o seio sagital superior, resultando em compressão do seio dural e comprometendo a drenagem do
líquido cefalo rraquidiano (LCR). O diagnóstico dos HEVs torna-se um desafio, devido a dificuldade de identificação nos exames de imagem e sintomas pouco especificos.
Desta forma, relatamos um caso de VEH ocasionado devido a Traumatismo Cranio Encefalico durante atividade esportiva (Handebol) que se manifestou com cefaleia
intensa e vômitos persistentes e que o diagnóstico foi possibilitado apenas no segundo atendimento médico. Com isso, evidenciamos a necessidade de investigação ativa
em casos de traumatismo cranioencefálico, visto que o diagnóstico precoce é um fator importante para a resolução satisfatória do quadro.
Casuística e Método: O estudo é do tipo relato de caso e constitui-se em uma pesquisa fenomenológica e descritiva, com abordagem qualitativa e longitudinal. Foi
realizado através da análise do quadro clínico de um paciente com história de traumatismo cranioencefálico que apresentou hematoma extradural de vértex, com pesquisa
documental feita através do prontuário clínico e exames complementares do paciente e discussão da literatura.
Resultados: Há uma concordância desse trabalho com a atual literatura, reforçando-a.
Discussão: Hematomas extradurais de vértex (HEVs) representam de 0 a 8% de todos os hematomas extradurais, com mortalidade de 18 a 50%. HEVs apresentam alta
associação com fraturas de vértice e diástase das suturas cranianas. Neste relato, apresentamos o caso de um paciente masculino, 26 anos, que apresentou queda de
própria altura durante a prática de esporte coletivo com perda de consciência seguida de cefaleia e vômitos persistentes. TC foi realizada e observou-se HEV associado a
fratura diastática da sutura sagital e contusão hemorrágica bifrontal e frontobasal. Optou-se por tratamento conservador em UTI com exames neurológico e de imagem
seriados. Durante o internamento, houve manutenção da cefaleia e evolução para paresia incompleta do nervo abducente à direita, com resolução completa ao 10° dia.
Não houve complicação e alteração no nível de consciência durante o internamento. Paciente recebeu alta hospitalar e manteve acompanhamento ambulatorial, com
resolução completa do hematoma após 60 dias. Durante todo o acompanhamento manteve anosmia bilateral. A bibliografia consultada menciona que os HEVs apresentam mortalidade elevada e devem ser considerados em pacientes com TCE que mantém cefaleia intensa e vômitos persistentes, sendo que o diagnóstico precoce é fator
importante para melhores resultados no tratamento.
Conclusão: Os hematomas extradurais de vértex são raros. Seu diagnóstico é difícil devido a sintomatologia pouco específica e à dificuldade em observá-los nos exames
de imagem de rotina. Por ser uma patologia rara, não existe literatura suficiente para indicação de tratamento cirúrgico ou conservador, sendo necessário individualizar
os casos. É necessário estar atento aos pacientes vítimas de TCE com sintomatologia inespecífica, além da investigação exaustiva afim de identificar uma patologia cuja
mortalidade é elevada e que o diagnóstico precoce aumenta as chances de desfechos positivos.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA CONTROLADA COM MEDICAMENTOS E ATIVIDADE FÍSICA
Autores: Pabis JS, Pabis FS, Filho CRH, Simões MA, Pabis FC.
Instituições: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville - Santa Catarina - Brasil, Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE - Joinville - SC - Brasil.

Introdução e Objetivo: O fator de risco ausência de atividade física para o desenvolvimento da Hipertensão Arterial Sistêmica já é bem conhecido, porém após início
com tratamento medicamentoso os pacientes relegam este a segundo plano. Continuar atuando sobre este fator de risco é de suma importância para a eficiência do
tratamento. O presente estudo tem como objetivo avaliar a atividade física em uma população de hipertensos em tratamento clínico.
Casuística e Método: Foi realizado estudo transversal observacional retrospectivo de 01 de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de 2018, onde foram analisados os prontuários
eletrônicos de 441 pacientes, de 18 a 99 anos de idade, diagnosticados com hipertensão arterial sistêmica, sem outras comorbidades e em tratamento farmacológico.
Todos foram atendidos em clínica privada na cidade de Joinville-SC. Foram coletados os seguintes dados: idade, sexo, uso de medicamentos, atividade física, exames
laboratoriais (colesterol total e frações, triglicerídeos), dados de ecocardiograma, monitoração ambulatorial da pressão arterial e teste ergométrico. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt com o número 2.913.122.
Resultados: De uma amostra de 20000 pacientes foram selecionados 441 que foi dividida em adultos e idosos. No grupo adulto, composto de 229 o sexo predominante
foi o masculino (62.9%), 148 (64,6%) eram sedentários e os grupos de fármacos utilizados foram: 22.7% utiliza IECA, 21.4% betabloqueadores e 20.5% os BRA. Apresentam
colesterol total aumentado 123 (53,7%), HDL alterado 68 (29,7%), LDL 148 (64,8%), triglicerídeos 97 (42,4%), monitorização ambulatorial da pressão arterial alterado 88
(38,4%) , Teste ergométrico alterado 30 (13,1%) e ecocardiograma alterado 110 (48%).O grupo idoso, com 212 pacientes, o sexo predominante foi o feminino com 58%,
128 (60.4 %) eram sedentários. Destes, 165 (77.8%) estão em monoterapia. Os grupos de medicamentosos mais frequentes foram BRA com 28.8%, Betabloqueador com
21.7% e IECA com 16%. Apresentam colesterol total aumentado 99 (46,7%) , HDL alterado 54 (25,6%) , LDL 114 (53,8%), trglicerideos 87 (41%) monitorização ambulatorial
da pressão arterial alterado 43 (20,3%), Teste ergometrico alterado 40 (18,9%) e ecocardiograma alterado 141 (66,5%). Encontramos na amostra 29,7% dos pacientes tratados com medicamentos, sem bom controle da pressão arterial. Este grupo é composto por 88 adultos (67.2%) e 43 idosos (32.8%), a maioria do sexo masculino (59.5%).
Sobre o fator de risco, 62.6% é sedentário.
Discussão: A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardio e cérebro vasculares, muito prevalentes e que representam grande porcentagem
da morbimortalidade atual. Além disso o sedentarismo é um dos principais fatores de risco associado a hipertensão e a essas doenças1. A prática regular de atividade
física é capaz de reduzir em aproximadamente 30% o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial e o treinamento aeróbico reduz a PA clínica sistólica e diastólica,
bem como em situações de estresse. O treinamento resistido parece não ter efeito tão importante na regulação da PA2. Outro estudo demonstrou que o sedentarismo
é um fator de risco de maior impacto que fumar, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares na mortalidade a longo prazo, o que reforça a importância da atividade
física3. Analisando a literatura, a prevalência geral de sedentarismo é de 75.8% o que se aproxima do demonstrado neste estudo (62,6%) e é um sinal de alarme para a
necessidade de maior incentivo a prática esportiva, bem como maior capacitação dos profissionais de saúde para orientar os pacientes.
Conclusão: Constatamos que o fator de risco ausência de atividade fisica, tanto na amostra com bom controle, como sem bom controle pressórico, pode ser otimizado
visando minimizar as consequências da hipertensão, bem como os efeitos adversos decorrentes de terapias com duas ou mais drogas.
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IDADE COMO FATOR CONDICIONANTE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, MENSURADA PELA BIOIMPEDÂNCIA, EM ATLETAS DO BASQUETE
MASCULINO
Autores: Faria AG, Barreto G, Guedes MC, Haddad CRR, Marson FAL.
Instituições: Instituto Mood - Campinas - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: No esporte, o treinamento profissional direciona ao condicionamento intensivo e diretivo para o rendimento, e nesse aspecto numerosos fatores,
dentre eles a composição corporal (CC) e idade, atuam no desempenho do atleta, o que inclui a ação em atletas ainda em fase de desenvolvimento. Assim, avaliamos atletas
do basquete masculino e nas categorias sub 12 a sub 16, e comparamos a CC com a idade para compreender melhor como um dado pode atuar na modulação de outro.
Casuística e Método: Um total de 54 atletas foram incluídos. A idade foi medida em anos e a CC avaliada pela bioimpedância no equipamento InBody 570. Um total
de 44 marcadores foram avaliados, incluindo a composição de massa magra (total e segmentar) e de gordura total, análise músculo-gordura e de obesidade, taxa AEC,
escore da InBody, balanceamento corporal, taxa metabólica, conteúdo mineral ósseo e de água (corporal, intracelular e extracelular) e massa celular. Os dados foram
avaliados pelo valor absoluto e relativo. A dor no treino e a queda de rendimento foram avaliados por questionário. Análise estatística realizada pelos testes de correlação
de Spearman, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Alpha=0,05. Os dados foram adquiridos de todos os atletas e, dessa forma, não foram usadas técnicas para missing data.
Resultados: A idade teve mediana de 13,15 (amplitude de 10,17 a 16,21) anos, 25/54 (46,3%) dos atletas relataram dor no treino e 7/54 (13%) queda de rendimento.
Na correlação entre a idade e os marcadores de CC numerosas correlações significativas foram encontradas e consideradas inatas ao período da faixa etária e não foram
incluídas no resumo, dentre elas destacamos o aumento da massa magra, gordura e mineral, mensurados em Kg, com a idade. No entanto, quando avaliados de acordo
com o percentil aferido na CC, destacamos os seguintes achados de correlação com a idade: (i) conteúdo mineral=0,351 (p=0,009); (ii) massa muscular esquelética=0,384
(p=0,004); (iii) índice de massa corporal (Kg/m2)=0,543 (p<0,001); (iv) massa magra segmentar (p<0,001) [(a) braço direito=0,509; (b) braço esquerdo=0,512; (c) perna direita
e esquerda=0,605]; (v) escore da InBody=0,374 (p=0,005); (vi) taxa metabólica basal (Kcal)=0,786 (p<0,001); (vii) conteúdo mineral ósseo=0,360 (p<0,007). Atletas com
dor tiveram em comparação aos sem dor, respectivamente, melhor pontuação (%) para: (i) proteína (p=0,032); (ii) massa muscular esquelética (p=0,08); (iii) massa magra
segmentar [(a) braço direito (p=0,004); (b) braço esquerdo (p=0,008); (c) tronco (p=0,003); (d) perna direita e esquerda (p=0,002)]; (iv) água intracelular (p=0,032); massa
celular corporal (p=0,034). Em contrapartida, na dor houve uma menor taxa AEC [proporção de água extracelular em relação à água corporal total (p=0,005)]. A queda de
rendimento não apresentou associação com os marcadores.
Discussão: A CC é um importante marcador na avaliação de atletas em numerosas atividades e esportes. No entanto, sua interpretação é dependente de numerosos
aspectos, o que inclui, a idade, principalmente, quando vislumbramos a associação de ambos na fase de crescimento e desenvolvimento. A idade e sua interpretação
associada ao entendimento da composição deve ser utilizada como ferramenta diretiva ao condicionamento físico para promover no desempenho, tendo em vista, o menor
grau possível de problemas associados a prática do esporte de rendimento, o que inclui inicialmente a dor e que pode progredir com lesões e/ou inatividade precoce.
Conclusão: A idade influência em marcadores da CC, podendo ser esse aspecto relacionado ao treino progressivo dos atletas condicionando-os para o maior rendimento.
No entanto, possivelmente, a busca pelo rendimento apresenta associações com as modulações da CC e pode estar associada a dor nos atletas durante o treino, uma vez
que, encontramos a melhor CC nos atletas com dor durante o treino.
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DOS INGRESSANTES DE MEDICINA E APÓS 12 MESES DE CURSO
Autores: Claudino GC, Meira ÉG, de Almeida BGC, Cople FS, Couto VL, Raider L.
Instituições: Faculdade de Medicina de Valença - Valença - RJ – Brasil.

Introdução e Objetivo: A avaliação nutricional de rotina nas diferentes fases da vida, feita por meio de medidas antropométricas, é um importante instrumento para
avaliação do estado nutricional e de saúde. O cálculo do IMC é uma ferramenta de baixa complexidade e fácil aplicação para essa função, possibilitando de maneira
rápida identificar grupos onde é necessária investigação complementar e intervenção nutricional. Sendo assim, é um dos métodos mais utilizados para estudos de estado
nutricional. Entretanto, o cálculo do IMC não permite mensurar a composição corporal de cada indivíduo, sendo esta a principal limitação imposta por essa ferramenta.
Casuística e Método: Trata-se de estudo quantitativo, descritivo, com delineamento transversal, realizado na Faculdade de Medicina de Valença/RJ. A amostra foi composta por 91 acadêmicos, sendo 54 mulheres e 37 homens, com faixa etária entre 18 e 37 anos e que estavam regularmente matriculados na Faculdade de Medicina de
Valença/RJ. Os acadêmicos de Medicina foram avaliados no início do primeiro ano (2017) e após 12 meses de curso (2018) . Para caracterização da amostra foi utilizado
o cálculo do IMC, pela fórmula peso (kg)/altura (m2). Em seguida, os resultados foram agrupados segundo as classes de IMC, propostas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), sendo elas IMC< 18,5 kg/m2 considerado Baixo Peso; 18,5-24,9 kg/m2 considerado Peso Normal; 25,0-29,9 kg/m2 considerado Sobrepeso; 30,0-34,9 kg/m2
considerado Obesidade Grau I; 35,0-39,9 kg/m2 considerado Obesidade Grau II e IMC ≥ 40 kg/m2 considerado Obesidade Grau III ou mórbida.
Resultados: Na classificação dos valores de IMC de acordo com a OMS, no ano de 2017, foram encontrados 7 acadêmicos (7,7%) com baixo peso e 51 acadêmicos
(51%) com IMC normal. Com o IMC de sobrepeso foram encontrados 24 alunos (26,4%) e 9 alunos (9,9%) estavam na faixa de Obesidade. No ano de 2018, 8 alunos (8,8%)
foram classificados com IMC baixo peso, 49 acadêmicos (53,8%) estavam na faixa de normalidade, 26 alunos (28,6%) apresentaram IMC de sobrepeso e 8 acadêmicos
(8,8%) foram classificados na faixa de Obesidade.
Discussão: O estudo realizado por Caltan (2012), apontou uma elevada prevalência de sobrepeso nos estudantes, o que no presente estudo apresentou menor predomínio. Essa diferença no padrão pode estar relacionada com diferentes hábitos alimentares entre os grupos avaliados em cada estudo. Dos acadêmicos investigados,
53,8% apresentavam um estado nutricional normal. Entretanto, o indicie ainda foi inferior ao resultado encontrado (64,2%) no estudo realizado por Gasparetto (2012) com
os universitários do Centro Universitário La Salle em Canoas/RS.
Conclusão: Os acadêmicos de Medicina que ingressaram na Faculdade em 2017, tiveram pouca alteração no índice de massa corporal após 12 meses de curso. O presente
estudo pretende monitorar os estudantes até o último ano, verificando possíveis alterações ao longo da graduação em Medicina.
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INFLUÊNCIA DA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA ACESSÓRIA NA CAPACIDADE PULMONAR DE CORREDORES APÓS MARATONA
Autores: Zocoler CAS, Guimarães HHN, Vieira DP, Silva JV, Sierra APR, Cury-Boaventura MF.
Instituições: Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil, Universidade Cruzeiro do Sul - São Paulo - SP - Brasil, Universidade Federal de
São Paulo - São Paulo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: Estudos prévios indicam o transporte de oxigênio para a musculatura como fator de maior importância para a performance em exercícios
de endurance. Prejuízos neste processo reduz o consumo de oxigênio, compromete a performance em atividades de endurance e pode promover fadiga, reduzindo a
capacidade cardiopulmonar. Porém, para que seja mantida uma boa taxa de trocas gasosas e transporte de oxigênio é necessário que a função pulmonar esteja preservada, mantendo a capacidade adequada do pulmão e possibilitando o processo como um todo. Aliado a isso, já é bem estabelecido na literatura a importância da força
da musculatura respiratória acessória na reserva respiratória e demanda ventilatória, desde pacientes em ventilação mecânica até atletas de alta performance. Em relação
aos exercícios de endurance, o aumento da ativação da musculatura inspiratória e expiratória ocorre devido ao aumento da demanda ventilatória de acordo com o nível
de exercício. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi verificar o comportamento da capacidade pulmonar em corredores após maratona e sua relação com a força
da musculatura respiratória acessória.
Casuística e Método: Participaram do estudo 29 maratonistas amadores com idade média de 42,28±6,54 anos e índice de massa corporal (IMC) de 24,03±2,25 kg/m2
que completaram a XXV Maratona Internacional de São Paulo de 2019 com tempo médio de 277,53±81,74 minutos. Os corredores realizaram prova de função pulmonar
para avaliação da capacidade vital forçada (FVC) , volume expiratório forçado (FEV) no primeiro, terceiro e sexto minuto, índice de Tiffeneau-Pinelli (VEF1 / CVF) e debito
expiratório médio 25%, 50% e 75% da FVC (MEF25, MEF50 e MEF75) e teste de manovacuometria analógica para avaliação das pressões inspiratória (PImax) e expiratória
(PEmax) máxima, 24 horas antes e imediatamente após a maratona. O nível de significância foi estabelecido em 5% (p≤ 0,05)*.
Resultados: Foi observado redução do FVC (pré 4,81±0,72; pós 4,67±0,62)*, VC (pré 4,81±0,72; pós 4,67±0,62)*, FEV1 (pré 3,83±0,62; pós 3,72±0,59)*, FEV3 (pré 4,65±0,66;
pós 4,39±0,63), e FEV6 (pré 4,87±0,68; pós 4,57±0,63), VEF1 / CVF(pré 79,62±6,01; pós 79,76±7,14), MEF25 (pré1,64±0,80; pós1,59±0,74), MEF50 (pré 4,81±1,62; pós 4,71±1,41)
e MEF75 (pré 7,68±1,98; pós 7,90±2,14) e no teste de manovacuometria apresentou redução do PImax (pré 94,14±41,88; pós 86,18±70,88)*, PEmax (pré 100,00±30,52;
pós 91,29±17,72). Os valores de PEmax pós, correlacionou positivamente com FEV3 pré (r=0,499)*, FEV6 pré (r=0,487)* e FEV6 pós (r=0,391)*.
Discussão: As reduções apresentadas após a maratona demostram que o exercício de endurance induz redução da capacidade pulmonar, associada a redução na força
da musculatura inspiratório que pode ser resultado de fadiga muscular. Porém, os resultados demostraram que a força da pressão expiratória, a qual não sofre alteração
após a maratona, é capaz de prevenir a redução da capacidade pulmonar para aqueles corredores que possuem maior pressão expiratória máxima, apesar da redução
da pressão inspiratória.
Conclusão: Após a maratona os corredores apresentam redução da função pulmonar e da força da musculatura inspiratória, caracterizando fadiga pulmonar e da
musculatura respiratória acessória. Porém, os corredores com maior força da musculatura expiratória, apresentam menores reduções da capacidade pulmonar, mostrando
a importância do treinamento e fortalecimento basal da musculatura respiratória acessória e do importante componente mecânico muscular na fadiga após maratona.

104
INFLUÊNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA NO METABOLISMO GLICÊMICO E SINALIZAÇÃO DO TRANSPORTADOR GLUT-4
NO MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE RATOS SUBMETIDOS A EXERCÍCIO RESISTIDO
Autores: Carvalho MR, Duarte EF, Okoshi MP, Martinez PF, Oliveira RJ, Oliveira-Junior SA.
Instituições: Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Medicina de Botucatu - Botucatu - SP - Brasil, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo Grande - MS – Brasil.

Introdução e Objetivo: A associação entre suplementação com creatina e exercício físico tem sido alvo de diversos estudos, relacionando seus efeitos ergogênicos
em diferentes tecidos. Contudo, há evidências de que essa associação pode desencadear desordens no metabolismo glicêmico. O presente trabalho teve o objetivo de
analisar a influência da combinação entre suplementação com creatina e exercício físico resistido sobre o metabolismo glicêmico e a sinalização de GLUT-4 no músculo
gastrocnêmio de ratos.
Casuística e Método: Ratos Wistar (n=40) foram distribuídos em quatro grupos: Controle (CT), Creatina (CR), Exercício Físico (EF) e Exercício Físico e Creatina (ECR). Os
grupos CT e EF foram tratados com dieta comercial padrão, enquanto CR e ECR receberam dieta acrescida de 2% de creatina. Os animais EF e ECR foram submetidos a um
protocolo de exercício físico resistido de escalada, 3x/semana, durante 12 semanas. Para avaliar o comportamento glicêmico, foram realizados teste de tolerância à glicose
(TTG) e teste de tolerância à insulina (TTI). Além da análise da morfologia macroscópica, foi também avaliada a expressão do transportador GLUT-4 no músculo gastrocnêmio por Western Blot. As variáveis foram avaliadas com emprego de Two-Way ANOVA e teste de comparações apropriado. O nível de significância foi considerado 5%.
Resultados: Quando associado à suplementação com creatina (C:2682±312; CR: 2798±382; EF:2538±406; ECR:2904±190), o exercício resistido repercutiu em menor
tolerância glicêmica. A expressão proteica de GLUT-4 (C: 1,00±0,47; CR: 1,79±0,89; EF: 2,12±0,60; ECR: 2,29±1,52 UA) foi maior no grupo EF do que no grupo C. Em relação
à morfologia macroscópica do gastrocnêmio, o grupo EF apresentou maior massa muscular, quando comparado ao grupo ECR (C:5,49±0,75; CR:5,90±0,36; EF:6,65±1,20±;
ECR: 6,42±1,06 mg/g).
Discussão: Discussão: Considerando o TTI, o ECR apresentou maior área sob a curva glicêmica em comparação ao grupo EF. Portanto, a suplementação com creatina
mostrou-se capaz de promover alterações no metabolismo glicêmico. Tal achado pode ser devido à arginina, um aminoácido presente na estrutura molecular da creatina. A
arginina dentro das células β pancreáticas, causa despolarização de membrana e abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, provendo estímulo de secreção de
insulina. Por sua vez, a hiperinsulinemia crônica pode resultar em resistência à insulina. Em relação ao estudo morfológico do músculo esquelético, o protocolo de exercício
físico resistido resultou em aumento da massa tecidual do músculo gastrocnêmio. Esses achados sustentam a ocorrência de hipertrofia muscular derivada do exercício
de treinamento resistido. A resposta hipertrófica resulta de complexa interação de diversos fatores, entre os quais, a sinalização molecular de proteínas responsáveis pelo
aumento da síntese proteica. Além disso, o exercício resistido foi capaz de aumentar a expressão do transportador GLUT-4, a principal proteína responsável pela captação
periférica de glicose no músculo esquelético, evidenciando efeito positivo do exercício no metabolismo glicêmico.
Conclusão: A combinação entre suplementação com creatina e exercício resistido culminou em menor tolerância glicêmica em comparação ao exercício resistido isolado.
O protocolo de exercício físico resistido, per se, resultou em hipertrofia muscular e maior expressão do transportador GLUT-4 no músculo gastrocnêmio. Apoio financeiro:
CNPq (Proc. 420495/2016-9); CAPES (Fonte de Financiamento: 001)

54

Suplemento – Rev Bras Med Esporte – Vol. 25, No 5 – Set/Out, 2019

ANAIS DO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - 2019
105
INFLUÊNCIA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS E PROPRICEPTIVOS SOBRE FORÇA E ATIVAÇÃO MUSCULAR DE INDIVÍDUOS SUBMETIDOS
À ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL: UM ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO COM SEGUIMENTO DE SEIS MESES
Autores: Budib MB, Teixeira LS, Carpejani FV, Barbosa FSS, Oliveira-Junior SA, Martinez PF.

Introdução e Objetivo: Estudos relatam que déficits de força dos músculos do quadril e de ativação muscular do glúteo médio em indivíduos submetidos à ATQ
persistem mesmo após a reabilitação. Diversas técnicas e modalidades terapêuticas já foram abordadas na literatura para o tratamento desses indivíduos. No entanto, não
foram encontrados ensaios clínicos que estudassem os efeitos do exercício proprioceptivo em sujeitos submetidos à ATQ. Portanto, o objetivo do deste estudo foi avaliar
a influência de exercícios resistidos e proprioceptivos sobre a força e ativação muscular de indivíduos submetidos à ATQ.
Casuística e Método: Trata-se de um ensaio clínico controlado com seguimento de seis meses após o término da reabilitação, realizado com 18 sujeitos submetidos à
ATQ, os quais foram divididos em 2 grupos. O grupo proprioceptivo (GP; n=9) recebeu exercícios proprioceptivos e exercícios resistidos. O grupo convencional (GC; n=9)
realizou somente exercícios resistidos. Ambos os grupos realizaram 18 sessões de fisioterapia, de 40 a 50 minutos. Os participantes foram avaliados no momento inicial,
após três semanas de protocolo, ao término do protocolo e seis meses após a conclusão do tratamento. A força muscular isométrica máxima de flexores, abdutores e
extensores do quadril foi mensurada utilizando-se célula de carga. A ativação do glúteo médio foi avaliada por meio de eletromiografia de superfície. A eficiência neuromuscular (ENM) foi calculada a partir da razão entre valores de força e da amplitude da ativação muscular. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da
instituição (CAAE: 58922116.0.0000.0021). As comparações intragrupo e intergrupos foram realizadas através da análise de variância de duas vias para medidas repetidas
(ANOVA), complementada com teste de Tukey. O nível de significância considerado foi de 5%.
Resultados: A análise intragrupo evidenciou melhora significativa para ENM do glúteo médio (p=0,001) e força muscular de abdutores (p=<0,001), flexores (p=<0,001)
e extensores (p=<0,001) ao final do tratamento para ambos os protocolos. Contudo, a avaliação intergrupos mostrou que não existe diferença significativa para ativação e
ENM do glúteo médio e força de flexores, extensores e abdutores entre os protocolos ao final do tratamento. Seis meses após o término da intervenção, não houve diferença significativa para a força de flexores, abdutores e extensores do quadril em ambos os grupos. Entretanto, o GC apresentou aumento significativo da ENM seis meses
após cessação da intervenção (p=0,008), ou seja, mais unidades motoras estão sendo necessárias para gerar força muscular semelhante, sugerindo piora da ENM em GC.
Discussão: A literatura relata que não existe diferença significativa para ganhos da força muscular em sujeitos com artrite idiopática juvenil no quadril que realizaram
exercícios proprioceptivos em relação àqueles que fizeram exercícios convencionais. Resultados semelhantes foram encontrados neste estudo, visto que não existe diferença significativa entre os grupos. Ademais, não houve diferença significativa para a ativação muscular. Contudo, houve melhora da ENM em ambos os grupos. A ENM
pode ser interpretada como a capacidade de produzir níveis mais elevados de força com menor ativação muscular, indicando que ocorreu melhora desta variável nos
participantes do presente estudo. Entretanto, seis meses após o término da intervenção, somente o GC apresentou aumento da ENM, sugerindo que o exercício convencional foi menos eficaz para a manutenção da ENM.
Conclusão: A associação de exercícios proprioceptivos a exercício resistido não promove melhora adicional de força dos músculos do quadril e ativação do glúteo médio
em pacientes com prótese de quadril. Entretanto, seis meses após o término do tratamento, o exercício proprioceptivo mostra-se mais eficaz na manutenção da ENM do
músculo glúteo médio em comparação com o exercício resistido isoladamente. Apoio financeiro: CAPES.
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INFLUÊNCIA DO CONSUMO ALIMENTAR NO METABOLISMO ENERGÉTICO DE CORREDORES DE LONGA-DISTÂNCIA
Autores: de Oliveira LB, Sierra A, Guimarães HN, Zocoloer CA, de Souza DR, Cury-Boaventura MF.
Instituições: Universidade Cruzeiro do Sul - São Paulo - SP – Brasil.

Introdução e Objetivo: As corridas de longa distância têm aumentado nos últimos anos no Brasil. Os exercícios de longa distância demandam um alto gasto energético
devido a depleção dos estoques de glicogênio nos músculos e fígado. A ingestão adequada de nutrientes essenciais (proteína, carboidrato e lipídeo) são essências para
manutenção da saúde e desempenho dos atletas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que para atividades de longa distância e duração a ingestão de proteína
deve ser de 1,2 à 1,7g/kg de proteína, de 10 à 12g/kg carboidrato. A OMS ainda recomenda que a distribuição dos macronutrientes seja de 55 à 75% de carboidrato,
10 à 30% de lipídeos e 10 à 15% de proteínas. O consumo inadequado pode acarretar em mudanças no metabolismo energético de corredores. Objetivo: Verificar se o
consumo alimentar influencia no metabolismo energético de maratonistas.
Casuística e Método: Participaram do estudo 21 maratonistas do sexo masculino com idade média de 25 à 50 anos e índice de massa Corporal de 24,02 ± 4,5 . O
consumo alimentar foi avaliado através de método retrospectivo que consistiam em 3 diários alimentares na semana que antecedeu a Maratona Internacional de São Paulo
2019. Avaliamos a taxa metabólica basal e a porcentagem de utilização de substratos energéticos (carboidratos e lipídeos) através da calorimetria indireta.
Resultados: A distribuição de macronutrientes na ingestão calórica total para proteína (19,52 ± 1 %) e lipídeos (30,9 ± 2%) foi maior que a recomendação do Organização
Mundial da Saúde (OMS, 10-15% e <30%, respectivamente) e para carboidratos (45,5 ± 2 %) foi menor que a recomendação (OMS, 50-60%). A dieta dos maratonistas foi
hipocalórica (30 ± 2,5 kcal/kg), hipoglicídica (3,6 ± 0,3 g/kg) e normoprotéica (1,5 ± 0,15 g/kg). A média da TMB foi de 1703,41 ± 28,6% e a porcentagem de carboidratos e
lipídeos da ingestão calórica total foi de 52,6 ± 3,9 e 47,3 ± 3,9%, respectivamente. Observamos ainda uma correlação positiva e negativa com a porcentagem de proteína
da ICT e a utilização de lipídeos e carboidratos, respectivamente, e (r=0.56, p=0.0216 e r=0.56, p=0.0216, respectivamente), sugerindo que quanto maior a distribuição de
proteína da ICT maior a utilização de lipídeos como substrato energético.
Discussão: A dieta hipocalórica e hipoglicídica dos atletas estava inadequada para a prática de exercícios de longa-distância podendo acarretar em prejuízos na saúde
e desempenho dos atletas. A dieta dos atletas foi normoprotéica proporcionando uma maior porcentagem de proteína da ICT. O aumento na distribuição de proteínas
parece influenciar a utilização de substratos energéticos, aumentando a utilização de lipídeos, podendo influenciar positivamente para redução de massa gorda, porém
pode atuar negativamente no desempenho dos atletas durante o exercício de longa-distância.
Conclusão: Sendo assim, sugerimos que maratonistas necessitam de melhores orientações em relação ao consumo energético para exercícios de longa-distância.
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INFLUÊNCIA DO PRIMEIRO ANO DA GRADUAÇÃO SOBRE O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADÊMICOS DE MEDICINA
Autores: Paladino GM, Paladino VM, Raider L, Couto VL, Babinski CG.
Instituições: Centro de Ensino Superior de Valença - RJ - Valença - Rio de Janeiro – Brasil.

Introdução e Objetivo: Durante o curso de Medicina, os alunos se deparam com fatores estressantes, inerentes à profissão e à natureza do aprendizado médico, que
envolvem situações de dor, sofrimento e morte. Tal cenário, demonstra a necessidade de outras atividades que diminuam o estresse desse cotidiano, como a atividade
física, que prova ser eficaz. O tempo dedicado a prática de exercícios, entretanto, mostrou se reduzir devido a rotina dos acadêmicos. Assim, é provável que o caráter
integral do curso de medicina ofereça impedimento na prática de exercícios físicos, determinando um estilo de vida sedentário e afetando negativamente até mesmo o
desenvolvimento intelectual desse estudante. O presente estudo objetiva comparar o nível de atividade física de acadêmicos de medicina ao entrarem na graduação e
ao final do primeiro ano letivo.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo longitudinal composto por 100 acadêmicos que ingressaram no 1° período de Medicina, em fevereiro/2017, no Centro de
Ensino Superior de Valença. Há uma avaliação anual e contínua até o fim da graduação, em que um dos parâmetros avaliados é o nível de atividade física pela aplicação
do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Ao final do 1° ano de graduação, a amostra foi reduzida para 91 pois 9 acadêmicos se transferiram de Faculdade.
O estudo comparou os resultados de fevereiro/2017 com fevereiro/2018.
Resultados: Ao iniciar a graduação (Fev/2017), 23,1% não atingiram o nível mínimo para serem classificados como “ativo”. Porcentagem esta que aumentou para 39,6 %
ao final do primeiro ano letivo. Em números absolutos, os indicados como “Muito Ativo” passaram de 26 para 19, os “Ativos” de 44 para 36, os “Irregularmente Ativo A” de
6 para 17, “Irregularmente Ativo B” de 5 para 15 e os “Sedentário” de 10 para 4.
Discussão: Neste estudo, demonstrou-se que o ao final do primeiro ano de graduação o número de acadêmicos praticando, o que seria considerado o mínimo recomendado de atividade física, diminuiu. Estudos como o de Araújo et al. (2012) defendem que o exercício físico, além dos benefícios na capacidade cardiorrespiratória e
osteomuscular, melhora o sistema imune e neuroendócrino nos quesitos transtornos psicossomáticos, qualidade do sono e funções cognitivas. O autor também defende
que à medida que os compromissos estudantis aumentam, há uma diminuição do nível habitual de atividade física. O processo de adaptação ao ensino superior apresenta uma baixa qualidade de vida, segundo Saupe et al. (2004); uma vez que, nesse momento, os acadêmicos estão passando por diversas situações novas, como já
mencionado, tais como o processo de adaptação aos estudos, ao mecanismo de ensino-aprendizagem da instituição, a dupla ou tripla jornada, bem como as formas de
avaliação, a própria interação com os colegas de sala a que podemos chamar de habilidade social e aceitação das diferenças. Esse cenário contribui para a comprovação
dos resultados demonstrados, já que afeta diretamente a rotina dos estudantes corroborando para a redução do tempo dedicado à atividade física.
Conclusão: É provável que o caráter integral do curso de Medicina, que dificulta as atividades extracurriculares e ofereça impedimento na prática de atividade física
rotineira. Uma vez que a formação médica proporciona, aproximando os estudantes de situações de dor, sofrimento e morte, além de uma carga horária intensa e
extensa, dificuldades em conciliar a vida pessoal e a acadêmica, competitividade entre os estudantes, privação do sono, realização de exame físico em pacientes e medo
de adquirir doenças e de cometer erros. Assim, os estudantes de Medicina estão mais vulneráveis a responder às situações estressantes de modo não adaptativo em
relação ao ingresso na graduação em medicina, efeito esse maximizado pela falta de exercícios físicos, determinando um estilo de vida sedentário, frente a computadores
e televisão, que ocupam, inclusive, grande parte do período de lazer dos estudantes.
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INVESTIGAÇÃO DO SISTEMA IMUNE ATRAVÉS DO NOE EM MARATONISTAS
Autores: Zocoler CAS, Oliveira LB, Vieira RP, Sierra APR, Cury-Boaventura MF.
Instituições: Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São Paulo - São Paulo – SP - Brasil, Universidade Cruzeiro do Sul - SP- Sao Paulo - Brasil, Universidade Federal de
São Paulo - São Paulo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: Atividade de alta intensidade requer aumento das ativações das musculaturas inspiratória e expiratória. O aumento da ativação musculatura
respiratória é devido principalmente na necessidade da captura do oxigênio como também na eliminação do gás carbônico produzido pelas vias metabólicas e energia
podendo levar a um processo inflamatório podendo levar uma alteração do sistema imune. A prova da função respiratória é uma ferramenta de diagnóstica mais utilizada
na avaliação da funcionalidade respiratória e o manovacuometria é um teste rápido, simples não invasivo no qual consegue mensurar a pressão inspiratória máxima e
a pressão expiratória máxima, a fim de auxiliar na avaliação muscular respiratória. O Objetivo foi verificar a influência da maratona no sistema pulmonar em corredores
amadores de maratona.
Casuística e Método: Participaram do estudo 29 maratonistas amadores com idade média de 42,28±6,54 anos e índice de massa corporal (IMC) de 24,03±2,25 kg/m2
que completaram a XXV Maratona Internacional de São Paulo de 2019 com tempo médio de 277,53±81,74 minutos. Os corredores realizaram prova de função pulmonar
para avaliação da capacidade vital forçada (FVC), capacidade vital (CV), volume expiratório forçado (FEV) no primeiro, terceiro e sexto minuto (FEV1,3 e 6), índice de Tiffeneau-Pinelli (VEF1 / CVF) e debito expiratório médio 25%, 50% e 75% da FVC (MEF25, MEF50 e MEF75), e óxido nítrico exalada (NOe) que é um método não invasivo que
permite avaliar o grau da inflamação das vias aéreas. Os corredores foram avaliados 24 horas antes (pré) e imediatamente após (pós) a maratona todos os resultados,
foram considerado como diferença estatística P<0,05*, Para analise serão divididos em dois grupos, os que diminuiu o NOe (G1) e grupo que aumentou o NOe (G2).
Resultados: O G1( n21) com 41,38±6,07 anos e IMC 24,07±2,00 kg/m2, com NOe (pré 31,98±7,49; pós 19,80±9,41,a função pulmonar apresentaram redução no FVC
(pré 4,81±0,78; pós 4,70±0,62), VC (pré 4,81±0,78; pós4,70±0,62), FEV1 (pré 3,79±0,60; pós 43,69±0,52), VEF1 / CVF (pré 78,95±6,71; pós 78,76±06,56), FEV3 (pré 4,68±0,62;
pós 4,39±0,59), FEV6 (pré 4,93±0,66; pós 4,58±0,62), MEF25 (pré 1,4±0,73; pós 1,52±0,77), MEF50 (pré 4,57±01,42; pós 4,57±1,48) e aumento do FEV1 (pré 78,24±7,05;
pós 78,76±06,56) e MEF75 (pré 7,71±2,01; pós 7,74±1,92) e o G2 (n8) com 41,38±6,07 anos e IMC 24,07±2,00 kg/m2 , NOe (pré 34,88±21,03; pós 44,71±24,01), a função
pulmonar apresentaram redução em FVC (pré 4,79±0,69; pós 4,61±0,66), VC (pré 4,79±0,69; pós 4,61±0,66, FEV1 (pré 3,93±0,62; pós 3,80±0,59), FEV3 (pré 4,57±0,71; pós
4,38±0,61), FEV6 (pré 4,73±0,72; pós 4,58±0,62, MEF25 (pré 1,90±0,94; pós 1,78±0,58) e MEF50 (pré 5,43±2,11; pós 5,10±1,12) e aumento em VEF1 / CVF (pré 81,38±4,14;
pós 82,38±3,38), FEV1 (pré 77,88±9,70; pós 82,38±3,38) e MEF75 (pré 7,62±1,67; pós 8,31±1,80).
Discussão: Ambos os grupos apresentam o IMC dentro do peso adquado. No que se refere G1 foi o grupo que menos apresentou uma possível inflamação brônquica
demostrados pelo diminuição do NOe, provavelmente devido a intensidade da corrida e não apresentou alterar a função pulmonar demostrado pelos valores de FEV1
e MEF75, no qual o FEV1 é o principal variável que demostra alguma alteração funcional da função respiratória, enquanto o G2 que foi o grupo que apresentou uma
inflamação brônquica e assim repercutindo na função pulmonar, podendo ser visto tanto no índice de Tiffeneau-Pinelli, FEV1 e MEF75.
Conclusão: Após uma maratona podemos encontrar grupos que podem ter o NOe aumentado como diminuindo e os mesmo podem ou não alterar a função pulmonar
dos atletas.
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LESÃO MUSCULAR NAS CATEGORIAS DE BASE DE FUTEBOL
Autores: Grandini LCB, Pinheiro CBR, Fonseca PHdOG, Nunes RAM, Souza LFS.
Instituições: Hospital Central da Polícia Militar - RJ - Rio de Janeiro - RJ – Brasil.

Introdução e Objetivo: As queixas musculoesqueléticas são as causas mais frequentes de incapacidade física na prática esportiva, entretanto com o progressivo
aumento de pessoas praticantes de atividades físicas não só de forma profissional, podemos observar um aumento importante dessas lesões. Dentre elas, as lesões
musculares tornam-se de grande relevância ao corresponderem a até 55% de todas as leões esportivas. Além disso, em atletas de elite, para quem as decisões relativas à
volta à atividade têm significativo valor financeiro, há um enorme interesse em otimizar o processo de diagnóstico e tratamento das lesões musculares. Entretanto, não
existe ainda consenso sobre a melhor forma de definir gravidade, o tratamento a ser realizado e o momento exato de retorno à atividade, visto a extrema subjetividade
dos critérios para o retorno à prática esportiva, que baseiam-se principalmente na comparação da força muscular do membro lesado com o contra-lateral e a avaliação
na escala de dor. Esse estudo visa a melhor compreensão desse tipo de lesão em atletas nas categorias de base.
Casuística e Método: Foram analisados registros médicos de atletas de duas categorias de base de um clube de futebol brasileiro no período entre março de 2015 e
agosto de 2017. Lesões com recuperação inferior a 3 dias foram desconsideradas, assim como lesões sem alteração à palpação no exame físico. Como critério de inclusão, os atletas deviam apresentar todos os critérios: diagnóstico por pelo menos 2 médicos do departamento médico do clube, acompanhamento regular da lesão no
departamento médico e estar adequadamente associado à instituição esportiva avaliada.
Resultados: Analisando os prontuários, 30 lesões foram encontradas em 27 jogadores da categoria juvenil (menores de 18 anos) e 26 lesões em 21 jogadores juniores
(menores de 20 anos). Dessa forma, houve um total de 85,7% de lesões primárias e um total de 14,3% de recidivas de lesões. Tanto na categoria categoria juvenil quanto
no juniores, os atacantes e meio-campistas foram os que apresentaram a maior parte das lesões, com 6 e 7 jogadores respectivamente no juvenil e 8 jogadores em cada
uma dessas posições no juniores. Entretanto, na categoria juniores, o número de zagueiros quase alcançou o número de lesões dos atacantes e de meio-campistas, com
um total de 7 atletas afetados, sendo importante ressaltar que 5 desses 7 atletas tiveram novas lesões no período. A maioria das lesões ocorreram nos músculos da coxa,
com apenas dois atletas tendo uma lesão em outras partes do membro inferior. Das 56 lesões, o grupo muscular mais comumente acometido foi o grupo isquiotibial
com 23 lesões, seguidas pelos adutores com 16 atletas apresentando lesão nesse sítio.
Discussão: As lesões são um problema substancial para os jogadores de futebol e suas equipes. Estudos como Lewin et al mencionam percentuais como 65-91%
dos jogadores profissionais de futebol apresentando lesões a cada temporada. Existem diversos sistemas de classificação das lesões musculares, podendo essas serem
classificadas em diversas categorias como de acordo com o seu tempo de duração em aguda ou crônica, sua fisiopatologia, seus fatores causadores como intrínsecos ou
extrínsecos, assim como pela quantidade de fibras acometidas. Em geral, o tratamento conservador resulta em um bom prognóstico. No entanto, as consequências da
falha do tratamento podem ser dramáticas, retardando o retorno à atividade física por até meses.
Conclusão: Aprofundar o conhecimento sobre as lesões mais comuns possibilitaria a criação de programas efetivos de prevenção e reabilitação, principalmente quando
incorporados em um contexto profissional que demanda resultados mais rápidos, otimizando assim o tempo de retorno às atividades é diminuindo as taxas de recorrência.
No entanto, há pouca informação disponível na literatura nacional e internacional sobre protocolos bem definidos para diagnóstico e tratamento das lesões.
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LEVANTAMENTO DE DADOS ODONTOLÓGICOS DOS ATLETAS DO FUTEBOL DE BASE DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
JUNTAMENTE À EQUIPE INTERDISCIPLINAR
Autores: Dutra GA, Ramos FB, Souza Lima GCT, Ferreira GB, Carvalho MMGSM, Pereira RG.
Instituições: Clube de Regatas do Flamengo - Rio de Janeiro – RJ – Brasil.

Introdução e Objetivo: Atletas de futebol da Base estão em fase de crescimento e sob treinamento intensivo. O acompanhamento multidisciplinar é de extrema
importância, pois atende às necessidades que o atleta necessita para o seu melhor desempenho nos treinos e jogos. Médico, preparador físico, psicólogo, nutricionista,
fisiologista, fisioterapeuta e dentista compõe a equipe multidisciplinar. Lesões musculares representam um total de 31%, dentre as demais lesões. Destas, 92% correspondem
a lesões musculares dos membros inferiores. Além das lesões traumáticas dentárias e orofaciais, que ocorrem com frequência nos esportes de contato, principalmente no
futebol, deve-se dar importância às lesões infecciosas. Assim, tem-se como objetivo o levantamento de dados clínicos encontrados ao exame de 107 atletas de futebol
da base, para posterior acompanhamento e tratamento odontológico, auxiliando no controle multidisciplinar.
Casuística e Método: No ano de 2018 foram examinados e avaliados no Departamento Odontológico 107 atletas de futebol da base, com idade entre 19 e 12 anos.
Foi realizada a anamnese, o exame clínico e radiográfico de todos os atletas. Ao exame clínico todos os dentes foram avaliados individualmente, classificados em “1. Verde:
sem lesão, 2. Amarelo: com lesão, 3. Vermelho: necessidade de tratamento urgente”. Após examinados, as fichas dos atletas receberam um adesivo colorido para enquadrar
o atleta, auxiliando a equipe odontológica para posterior controle e tratamento.
Resultados: Dos 107 atletas examinados, 27% foram classificados sem lesão; 57% com presença de lesão, sem necessidade de tratamento de urgência; e 16% necessitavam
de tratamento urgente. O grupo verde apresentou restaurações diretas e indiretas satisfatórias. O grupo amarelo apresentou atletas com lesões cariosas, pericoronarite,
necessidade de tratamento endodôntico, fratura dentária e doença periodontal. Já o grupo vermelho foi composto por atletas que apresentaram lesões cariosas extensas,
necessidade de extração de terceiros molares inclusos ou semi inclusos, presença de resto radicular, tratamento endodôntico com presença de fístula e/ou dor, e indicação
de extração dentária por fratura extensa. Após correta classificação, os atletas foram agendados para devido tratamento necessário.
Discussão: Estudos recentes relataram que a saúde bucal dos atletas é deficiente, sendo uma questão importante a ser avaliada pela equipe multidisciplinar responsável
pelos seus cuidados. Quadros de dor, lesões infecciosas, traumatismos e ausências dentárias podem influenciar negativamente no desempenho do atleta. As doenças
orais podem ser evitadas por intervenções simples, como por exemplo, promoção de saúde, prevenção de lesões e acompanhamento frequente do atleta pelo dentista
do esporte, presente na equipe multidisciplinar. Tratamentos devem ser realizados o mais rápido possível, evitando evolução do quadro oral e geral. Já que muitas vezes
os atletas se ausentam dos treinos e jogos devido à dores e infecções dentárias. Sabe-se, assim, que a má qualidade da saúde oral tem impacto direto no desempenho e
saúde geral do atleta, como na recuperação de lesões musculares. Aumento de infecções sistêmicas, baixa confiança e má socialização afetam diretamente o atleta com
a saúde oral prejudicada.
Conclusão: O índice de atletas avaliados que necessitam de tratamento foi alto, comparado aos atletas que estavam com a saúde oral em dia. O correto tratamento e
acompanhamento odontológico são de extrema importância para o bom desempenho oral e geral do atleta.
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LEVANTAMENTO SOBRE LESÕES ORTOPÉDICAS EM JOGADORES DE RUGBY DA GRANDE SÃO PAULO
Autores: Ferreira APS, Porto PL, Duque LR, de Oliveira PG, de Lima MV.
Instituições: Confederação Brasileira de Rugby - São Paulo – SP- Brasil, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - São Paulo – SP- Brasil.

Introdução e Objetivo: Esportes de contato, como o rugby, geralmente apresentam maior incidência de lesões do que os esportes com menos contato. Estudos têm
demonstrado que a taxa de lesões aumenta com a idade, especialmente quando se considera as lesões que resultam em afastamento da prática do esporte. A maioria das
lesões no rugby é aguda, sendo difícil excluir a predisposição por lesão assintomática. Nesse caso, embora existam algumas lesões recorrentes, elas não são classificadas na
literatura como overuse ou de natureza crônica, o que traduz a fragilidade com que o tema é tratado. Sendo assim torna-se importante o manejo proativo dos riscos de
lesões associados a todos os aspectos do esporte. Objetivo: realizar levantamento sobre o perfil de lesões ortopédicas em jogadores de rugby de times da grande São Paulo.
Casuística e Método: Casuística e método: o estudo contemplou 61 atletas de times universitários e profissionais de São Paulo e cidades metropolitanas adjacentes.
Foi aplicado questionário de autopreenchimento online que incluiu dados sobre experiência na prática do esporte; atividades físicas concomitantes; tipo, localização,
mecanismos e manejo da lesão.
Resultados: Quarenta e dois (68,85%) atletas jogam rugby profissionalmente. Cerca de 31,1% estão associados a um time universitário, 91,8% participam de competições, 26,2% praticam outro esporte e 49,2% declararam treinar rugby 3 vezes por semana. No que se refere aos treinos de rugby, foram identificadas 151 lesões em 51
atletas, predominantemente em ombros (17,2%), pés (15,2%) e mãos (12,5%). Normalmente foram devidas ao contato direto (44,6%) e acidental (33,7%). Em 73,7% houve
afastamento da prática do esporte devido às lesões por até 1 mês (31,1%) e 80,3% dos casos requereram procedimento medico, destacando-se repouso e utilização de
gelo ou AINEs (48,9%) e imobilização (30,6%). Em se tratando de jogos, amistosos e outros eventos do Rugby, foram identificadas 115 lesões, principalmente em pés
(18,2%), joelho (17,4%) e ombros (16,5%), e devidas a contato direto (46,4%) e acidental (29,5%). Aproximadamente, 68,9% das lesões requereram procedimento medico,
destacando-se repouso com gelo e AINEs (39,5%) e imobilização (30,2%).
Discussão: As lesões foram mais prevalentes durante os treinos, quando comparado a jogos e amistosos. O mecanismo de trauma não varia entre esses dois cenários,
sugerindo que seja inerente da modalidade esportiva. As regiões anatômicas principalmente acometidas foram equivalentes, embora lesões em ombros tenham prevalecido durante treinos e, nos casos de jogos e amistosos, principalmente nos pés. A necessidade de intervenção cirúrgica é minoritária no esporte, independente do tipo
de prática. O afastamento por lesões costuma ser em torno de 1 mês, tendo como principal tratamento o acompanhamento clínico, destacando-se repouso, gelo e uso
de antiinflamatórios não esteroidais e, quando necessário, imobilização.
Conclusão: O presente trabalho revelou o perfil de lesões entre jogadores de rugby da grande São Paulo. A região predominantemente afetada foram os ombros e o
principal mecanismo de ação foi contato direto, inerente ao esporte. A intervenção medica principalmente relatada destaca atenção em relação a necessidade do preparo
físico do atleta para desenvolvimento no esporte, ao mesmo tempo que explica a popularização do esporte, uma vez que se desfaz a imagem pré-estabelecida de ser
uma modalidade violenta e altamente lesiva. Novos estudos devem ser realizados no sentido de identificar fatores de proteção e de risco para lesões no rugby, contribuindo com estratégias de desenvolvimento de atletas de alto desempenho, sem prejuízo de sua integridade física e, ao contrario, prolongado sua atividade no esporte.

112
LEVANTAMENTO SOBRE O PERFIL DE LESÕES EM SURFISTAS AMADORES COM IDADE ENTRE 7 E 17 ANOS E PARTICIPANTES DE UM
CIRCUITO DE COMPETICAO NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO
Autores: Ferreira APS, Salmana DM, Nakamuraa VH, Menache AD, Oliveira PG, de Lima MV.
Instituições: Instituto Gabriel Medina - São Paulo - SP - Brasil, Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: O surfe é praticado em diferentes tipos de ondas e em locais e condições climáticas adversas, o que implica riscos diferenciados para cada
região. Sendo assim, deve-se considerar a possibilidade de ocorrência de lesões de diferentes níveis de gravidade e extensão, o que, no caso deste esporte, pode estar
estreitamente relacionado com a imprevisibilidade das manobras, contato com prancha e com o fundo, envolvimento com a onda e excesso de treinos, entre outros
fatores. A heterogeneidade de metodologias empregadas para pesquisas envolvendo lesões no surfe dificulta a extração e extrapolação de suas conclusões, especialmente
quando se trata do cenário Brasileiro. Objetivo: realizar levantamento sobre o perfil de lesões em surfistas amadores com idade entre 7 e 17 anos, participantes de um
circuito de competição no litoral norte de São Paulo, identificando sua incidência, localização, tipos, mecanismos mais comuns e manejo da lesão.
Casuística e Método: O estudo envolveu 41 surfistas amadores e participantes de um circuito de competição no litoral norte de São Paulo, distribuído em 3 etapas
e organizado por um instituto local de desenvolvimento do esporte. Foi aplicado questionário que incluiu dados demográficos; tempo de prática do esporte; atividades
físicas concomitantes; tipo, localização, mecanismos e manejo da lesão.
Resultados: A faixa etária dos participantes variou de 7 a 17 anos, com idade média de 12,7 anos; 73,2% eram do sexo masculino e o tempo de prática com o esporte
variou de 2 a 14 anos. Trinta e um (75,6%) atletas praticavam outra atividade física concomitante, sendo predominante a natação (87,1%). Cerca de 85,4% dos participantes
eram submetidos a preparação física no mínimo 2 vezes por semana, cuja principal modalidade consistiu de treinamento funcional (97,1%), seguida de musculação (14,2%).
Foram identificadas 69 lesões. Lesões de natureza aguda foram mais prevalentes (88,4%) do que as crônicas. Dentre os principais tipos relatados de lesão, 25,9% consistiram
de contusões, 22,2% de perfurações e 18,5% de distensões. Os membros inferiores foram as regiões predominantemente afetadas, com 22 lesões (36,1%), sendo que as
coxas, virilhas e joelhos representaram 27,0%, 22,7%, 18,1% dos casos, respectivamente. Os principais mecanismos foram trauma com a própria prancha (29,5%), contato
com fundo de areia de bancada rasa (18,0%), bancada funda (11,5%) e trauma com prancha de outro surfista e movimento corporal abrupto (9,8%). Em nenhum dos casos
a lesão foi irreversível. Em se tratando das estratégias relatadas para o manejo de lesões agudas, destacaram-se o descanso (52,4%), a fisioterapia (26,2%), a crioterapia
(9,5%) e uso de medicação (4,8%). No que se refere às lesões crônicas, prevaleceu o descanso (45,5%) e a fisioterapia (36,4%).
Discussão: Os achados deste estudo são relevantes e precipitam atenção em relação aos tipos de lesões mais comuns nesta população, assim como seus respectivos
mecanismos e regiões anatômicas mais susceptíveis. Com isso, podem colaborar com o delineamento do treinamento e condicionamento necessários para o desempenho
esportivo eficiente e seguro.
Conclusão: O presente trabalho revelou que o principal mecanismo de lesão foi trauma com a própria prancha e as regiões anatômicas principalmente afetadas foram
a coxa e a coluna cervical. Dadas as características das lesões, estratégia mais frequentemente adotada para seu manejo foi o descanso, com apenas 2 casos de farmacoterapia, cabendo frisar que nenhuma lesão foi irreversível. Novos estudos devem ser realizados no sentido de identificar fatores de proteção e de risco para lesões no surfe
e, com isso, contribuir com o delineamento de estratégias racionais e eficientes de prevenção e tratamento.
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LEVANTAMENTO SOBRE O PERFIL DE LESÕES MUSCULOESQUELETICAS EM PRATICANTES DE JUDÔ DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autores: Ferreira APS, Saito M, Picanço CA, de Oliveira PG, de Lima MV.
Instituições: Faculdade de Ciencias Médicas da Santa Casa de São Paulo - SP- Brasil, Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo - SP- Brasil, Instituto
vita - São Paulo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: O aumento crescente do número de praticantes de judô, o nível mais competitivo e o fato de alguns dos fundamentos básicos da luta serem
desrespeitados a fim de se obter vitórias incrementaram o risco de lesões no esporte, o que pode ser notado nos treinos, nas apresentações e nas competições. A demanda
de energia musculoesquelética, natural nesses casos, também contribui com o risco de lesões agudas e crônicas. Esse cenário normalmente se traduz em prejuízos de
diversas ordens, relacionados ao treinamento, desempenho e na vida diária do atleta. Estudos sobre as lesões mais prevalentes no esporte, suas características e causas
são extremamente importantes e podem contribuir para o desenvolvimento de exercícios e treinamentos mais eficientes e seguros, prevenindo tais ocorrências. Nesse
caso destacam-se a duração e histórico de treinamento, os aspectos antropométricos, condicionamento físico e sexo, entre outros fatores importantes. Objetivo: Realizar
levantamento sobre o perfil de lesões musculoesqueléticas em judocas do estado de São Paulo durante o treino físico, treino técnico, randori (lutas) e competições,
identificando sua incidência, localização, tipos e mecanismos mais comuns.
Casuística e Método: O estudo envolveu 44 judocas do estado de São Paulo. Foi aplicado questionário que incluiu essencialmente os seguintes dados: identificação
e hábitos de vida (gênero; idade; IMC; tabagismo; etilismo; escolaridade; profissão; cor), dados sobre sua prática de judô (tempo de prática; frequência de treino; tempo
de treino) e sobre as lesões, traumas e dores (local da lesão; tipo de lesão; acompanhamento médico). O questionário apresentava alternativas fechadas de múltiplas
escolhas, perguntas abertas e ilustrações para a identificação anatômica do local da lesão, trauma ou dor.
Resultados: A faixa etária dos participantes estava compreendida entre 13 e 31 anos e 61,4% eram do sexo masculino. O tempo de prática do esporte variou de 3 a 27
anos, sendo que a maior parte dos participantes treinava de 9 a 12 horas por semana. Cerca de 6,8% dos atletas praticavam outros esportes com frequência, predominando
a musculação. Foram identificadas 163 lesões. As mais comuns foram contusão (28,2%), entorse (27,0%), e estiramento (16,6%). Joelho, tornozelo e ombro foram as regiões
predominantemente afetadas, representando, 15,9%, 12,2% e 6,7% dos casos, respectivamente. Todos os entrevistados tiveram que se afastar por no mínimo 24 horas da
prática do esporte devido à sua lesão. O acompanhamento médico foi referido por 70,4% dos participantes, mas os principais recursos para alivio da dor foram repouso
(93,1%), uso de analgésicos (86,3%) e gelo (70,4%).
Discussão: Os achados deste estudo precipitam a atenção em relação aos tipos de lesões mais comuns nesta população, assim como seus respectivos mecanismos e
regiões anatômicas mais susceptíveis. Com isso, podem colaborar com o delineamento do treinamento e condicionamento necessários para o desempenho esportivo
eficiente e seguro. Além disso, as taxas de procura por acompanhamento médico e as medidas voluntariamente adotadas para o alivio da dor, o que inclui automedicação,
destacam a importância da atenção e orientações corretas para o manejo das lesões e seus sintomas.
Conclusão: A contusão foi a lesão aguda mais comum no grupo estudado, resultando principalmente de treinamento na posição de tori. Joelho foi a região principalmente
afetada e o repouso foi a estratégia geralmente adotada para manejo das lesões, sendo que todos os atletas afastaram-se temporariamente da pratica do esporte devido
às lesões. Novos estudos devem ser realizados no sentido de identificar fatores de proteção e de risco para lesões no judô e, com isso, contribuir com o delineamento de
estratégias racionais e eficientes de prevenção e tratamento. Palavras-chave: judô; lesão; prevenção de lesões.

114
MANEJO DO PADRÃO WOLFF-PARKINSON-WHITE EM ATLETAS: UM RELATO DE CASO
Autores: Watanabe EKA, Pedri E, Leitão MB.
Instituições: Faculdades Pequeno Príncipe - Curitiba - PR – Brasil.

Introdução e Objetivo: Paciente KBY, masculino, 16 anos, atleta de futebol, realizava acompanhamento profissional periódico com médico do esporte e cardiologista.
Em uma das consultas de rotina, identificou-se uma discreta alteração em eletrocardiograma, sugestivo de padrão Wolff-Parkinson-White (WPW), com encurtamento do
intervalo PR e presença de onda delta no complexo QRS alargado. O paciente não havia manifestado nenhuma alteração eletrocardiográfica prévia e clinicamente não
possuía nenhum sintoma. Ao realizar novo teste ergométrico, percebeu-se normalização do intervalo PR e o desaparecimento da onda delta durante o esforço físico,
classificando-o em baixo risco de morte súbita cardíaca. Isto oportunizou duas opções terapêuticas - invasiva e conservadora. A família optou pela invasiva, com realização
de estudo eletrofisiológico e ablação. O objetivo desse trabalho é discutir o manejo do atleta com padrão WPW.
Casuística e Método: O acompanhamento clínico e desfecho do caso foi descrito no trabalho, acompanhado de uma revisão de literatura atual sobre as possibilidades
terapêuticas para o atleta com padrão WPW.
Resultados: No atleta do estudo em questão, foi estabelecido um diagnóstico de padrão WPW. A estratificação de risco foi elaborada em seguida. Pelo paciente apresentar regressão de onda delta ao esforço físico, além da normalização do intervalo PR durante o mesmo, foi determinado que o atleta se encaixou em baixo risco de
morte súbita cardíaca relacionada à esforços. Apesar de não haver indicação obrigatória de procedimento invasivo, a família optou pela realização do mesmo, através da
ablação da via acessória que ocasionava o padrão de WPW.
Discussão: Na década de 1930, Louis Wolff, Sir Johnson Parkinson e Paul Dudley White avaliaram pacientes que sofriam de taquicardias súbitas associadas ao encurtamento
do intervalo PR (<120 ms) e alargamento de complexos QRS com presença de onda delta (elevação ascendente do complexo QRS). Posteriormente, ela foi denominada
síndrome de WPW. Essa é ocasionada pela presença de vias de condução atrioventriculares acessórias, predispondo o paciente a arritmias. É importante fazer a diferenciação da síndrome com o padrão WPW, onde no padrão há apenas as alterações eletrocardiográficas, sem sintomas clínicos sugestivos de arritmia. Os atletas com o padrão
WPW necessitam de estratificação de risco para morte súbita cardíaca, para que as atividades físicas possam ser feitas com segurança. Essa avaliação é feita com o teste
de esforço e o eletrocardiograma, onde uma perda da onda delta e normalização do intervalo PR evidenciam baixo risco de morte súbita. Nesses casos, a atividade física
pode ser feita com segurança, requerendo apenas com acompanhamento longitudinal com profissionais da área. A terapêutica cirúrgica não é obrigatória. Se houver
persistência da onda delta ao esforço, deve-se mensurar a condução elétrica dos nós acessórios, por meio de estudo eletrofisiológico cardíaco, através da avaliação do
SPERRI (shortest pre-excited R-R interval). Um SPERRI ≤250 ms mostra uma alta velocidade de condução elétrica da via acessória, gerando maior risco ao paciente de
morte súbita cardíaca. Nesses casos, um procedimento cirúrgico de ablação por cateter da via acessória é requerido, com cura de 95% dos pacientes. Em oposto, números
superiores a 250 ms possuem um baixo risco, não necessitando de intervenção cirúrgica mandatória.
Conclusão: O manejo de pacientes com o padrão de WPW gera controvérsias, visto que não existe um fluxograma bem estabelecido para o tratamento da tal patologia.
No caso do atleta analisado, enfatiza-se que, apesar dos riscos mínimos de morte súbita cardíaca, de acordo com a estratificação de risco realizada, a autonomia da família/
paciente sempre precisa ser respeitada na decisão terapêutica. Balanceia-se assim os riscos mínimos que o padrão WPW fornecia ao atleta e o procedimento de ablação
por cateter do nó acessório, o qual não está isento de riscos, apesar de serem baixos.
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MIOCÁRDIO NÃO COMPACTADO: RELATO DE CASO
Autores: Lombardi JAB, Echenique LS, Oliveira ÁP, Filho JAO, De Paula WA, Carvalho CHB.

Introdução e Objetivo: É prudente que os praticantes de exercício físico e esportes, sejam eles recreativos, amadores ou profissionais, passem por uma avaliação médica
pré-participação para que seja triado e investigado patologias potencialmente causadoras de morte súbita e assim o indivíduo praticar com segurança. As principais causas
de morte súbita na população são as cardiovasculares, e apesar de ser um evento raro, quando ela ocorre, é impactante e catastrófico, pois muitas dessas patologias são
diagnosticáveis. O padrão de apresentação e prevalência das patologias cardiovasculares variam de acordo com o gênero, idade, genética e distribuição geográfica. A
investigação é inicialmente baseada nos pilares de anamnese do paciente em busca de sintomatologia, exame físico completo e eletrocardiograma de repouso. Demais
exames complementares são solicitados a partir dos resultados e alterações apresentados pelo paciente na investigação inicial. Descreveremos aqui a apresentação e
evolução de um atleta amador diagnosticado com miocárdio não compactado em nosso serviço.
Casuística e Método: G.S.J., masculino, negro, 36 anos, segurança noturno e praticante de boxe amador há 16 anos, com carga de treino de 3 vezes na semana e duração
de 180 minutos por treino. Em 2010 iniciou quadro dor torácica em hemitórax esquerdo, sem irradiação, em pontada, de leve intensidade, frequência esporádica e com
duração de poucos segundos, não relacionadas a esforço ou outros fatores desencadeantes. O referido sintoma progrediu em relação a intensidade e duração ao longo dos
anos, e passou a apresentá-los durante os treinos de boxe. Se afastou e retornou ao esporte em vários momentos da evolução da história clínica do quadro pois passou
a ser desencadeado inclusive em treinos de baixa intensidade e associado a dispneia incapacitante. Procurou atendimento médico para elucidação diagnóstica em 2017.
Resultados: Não apresentou nenhuma alteração ao exame físico cardiovascular e de outros sistemas, não apresentou alteração eletrocardiográfica de repouso. Foram
solicitados teste ergométrico, apresentando resposta sugestiva de isquemia miocárdica ao exercício submáximo, ecocardiograma e espirometria dentro dos limites da
normalidade e sorologias negativas. Na sequência da investigação, realizou cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico evidenciando padrão de
perfusão homogênea do miocárdio durante o repouso e estresse, sem sinais sugestivos de isquemia e com função global de ventrículo esquerdo no limite inferior da
normalidade. Optamos por solicitar ressonância magnética cardíaca para melhor avaliação estrutural e funcional, o qual evidenciou afilamento da espessura miocárdica
em segmento inferolateral, anterolateral, e anteromedial, com demais segmentos preservados, e não compactação miocárdica nos segmentos anteriores e inferiores, com
relação miocárdio não compactado/compactado de 2,8(valor de referência até 2). As câmaras cardíacas apresentavam dimensões preservadas e não houve realce tardio
miocárdico. Não foi diagnosticado alterações funcionais nem outras alterações estruturais.
Discussão: A investigação do atleta levou ao diagnóstico de miocárdio não compactado. Devido a baixa incidência e prevalência desta e de outras patologias cardiovasculares incomuns, o diagnóstico pode ser extremamente difícil. Há que se ressaltar que o paciente procurou um serviço especializado em medicina do esporte, com vasta
experiência em cardiologia esportiva, portanto o grau de suspeição para doenças raras é alto e as hipóteses são investigadas exaustivamente a partir da suspeita, como neste
caso relatado. Por fim, o miocárdio não compactado é uma das potenciais causas de morte súbita, o que fez com que o atleta fosse completamente afastado do esporte.
Conclusão: A prevenção de morte súbita é imprescindível. Este relato mostrou um caso em que houve êxito. Todas as hipóteses, inclusive as raras, devem ser lembradas
a partir da suspeita.

116

MIOCARDIOPATIA NÃO COMPACTADA ISOLADA DE VENTRÍCULO ESQUERDO EM SUA TRÍADE CLÁSSICA: RELATO DE CASO
Autores: Cotini PVR, Assunção JR, Cotini MR, Firmo AKS, Gomes LMS, Macambira AKLS.

Introdução e Objetivo: A Miocardiopatia não compactada (MNC), constitui uma desordem congênita rara que ocorre durante o desenvolvimento embrionário entre a
10a e 12a semana, na qual o miocárdio apresenta trabeculações proeminentes com recessos intertrabeculares profundos e espessamento da musculatura em duas camadas
distintas, uma não compactada e outra compactada. Dessa maneira, o paciente portador de tal patologia encontra-se sujeito a apresentar manifestações cardíacas, como
arritmias, insuficiência ventricular e eventos tromboembólicos. Assim, temos como objetivo relatar um caso de miocárdio não compactado isolado de ventrículo esquerdo
ocasionando insuficiência cardíaca, arritmia e eventos tromboembólicos.
Casuística e Método: As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário médico e entrevista com a paciente. Paciente sexo feminino, 59 anos, com
quadro de dispneia persistente à moderados esforços e astenia. Nos antecedentes: Portadora de artrite reumatoide diagnosticada há 10 anos, hipertensa de longa data
, em uso de digoxina e enalapril, história de AVE prévio há 5 anos e história familiar de morte súbita (tio). Ao exame físico limitação dos movimentos articulares devido
artrite reumatoide crônica. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulha hipofonética em foco mitral e sem sopros. Sem demais alterações. Solicitado ecocardiograma que
demostrou alteração principalmente quanto a Fração de ejeção: 25%, ventrículo esquerdo com dilatação importante e hipertrofia excêntrica de grau acentuado. Sugestivo
de não compactação ventricular (relação ventrículo não compactado/compactado: 2,18). Eletrocardiograma de repouso: Taquicardia sinusal, bloqueio de ramo esquerdo e
sobrecarga de ventrículo esquerdo. Na conduta substituição do IECA por BRA após queixa de tosse, iniciou-se desmame da digoxina com posterior suspensão e iniciou-se
beta-bloqueador e espironolactona.
Resultados: Após o diagnóstico de MNC e a instituição da terapia indicada, paciente evoluiu após 3 meses com melhora significativa do quadro. e como nova conduta
aumentou-se a dose do beta-bloqueador e iniciou o uso de AAS. Mantêm em acompanhamento.
Discussão: De etiologia ainda totalmente não elucidada, a MNC foi descrita pela primeira vez em 1990 por Chin e cols. Desde então alimentou muita controvérsia em
relação aos critérios para o seu diagnóstico, sendo mais aceito neste momento os dos grupos de Chin, de Jenni e de Stollberger. O presente relato preenche os critérios
propostos por Jenni e Cols. O diagnóstico da doença é principalmente realizado pela ecocardiografia e após o diagnóstico, além do segmento terapêutico estabelecido
para este doente é de extrema importância alerta-lo sobre suas limitações. Pois esportes de competição deverão ser evitados e os familiares deverão ser rastreados com
recurso (ecocardiograma com Doppler) devido a sua relação genética, principalmente entre familiares de primeiro grau.
Conclusão: O conhecimento sobre a MNC é de fundamental importância para iniciar a melhor conduta médica, visto que aumentaram os números de casos diagnosticados graças à evolução das técnicas de imagem para o diagnóstico.
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MIOSITE OSSIFICANTE NÃO TRAUMÁTICA: RELATO DE CASO EM ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL
Autores: Theiss de Rosso V, Basaglia R, Leal da Rocha G, Corrêa G, de Lara Ferreira RE, Neia Puppi G.
Instituições: Clube Athlético Paranaense - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: Miosite ossificante (MO) é uma condição rara. O termo é empregado à uma ossificação inflamatória de tecidos moles, sendo o músculo esquelético, local mais acometido. Possui caráter benigno, isolado e auto-limitado. Atualmente, divide-se esta patologia em três categorias: MO progressiva, MO sem histórico
de trauma e MO traumática. A etiologia é pouco entendida, porém o que se sabe é que há uma regeneração incompleta das fibras musculares associado à resposta
inflamatória exacerbada e com pouco controle, levando à calcificação benigna dos tecidos moles. As características clínicas são dor local, restrição de movimento do
grupo muscular acometido e possível palpação da lesão variando conforme o tamanho. O diagnóstico depende de exames de imagem que demonstrem a calcificação,
e pode ser frequente a necessidade de biópsia. Uma vez que, a clínica é não específica e o diagnóstico diferencial pode ser confundido com lesões malignas, como o
osteosarcoma. A dificuldade no diagnóstico reside no tempo necessário há formação óssea heterotópica, que em geral, ocorre de maneira centrípeta na lesão muscular
associada. O tratamento definitivo é a exérese da lesão. O objetivo desse trabalho é evidenciar uma enfermidade rara e que pode se tornar debilitante. Casos como esse
requerem uma investigação aprofundada para confirmar o diagnóstico.
Casuística e Método: Relato de caso de um jogador profissional, 21 anos, de um clube de elite do futebol brasileiro, ocorrido em 2018. O trabalho mostra desde o
momento da entrada do atleta no clube, com a clínica apresentada, primeiros tratamentos e exames de imagem realizados, até a definição do diagnóstico.
Resultados: O atleta relatou em avaliação pré-participação uma lesão pregressa grau 3B ocorrida sem mecanismo de trauma em musculatura adutora da coxa direita.
Dessa forma, foi realizado um exame de ressonância magnética (RM) para controle. As imagens demonstraram lesão fibrótica cicatricial associada a um hematoma de 27
ml em músculo adutor longo da coxa direita. O jogador foi mantido em tratamento fisioterápico conservador. Já em momento de transição de atividades com a bola e
treinamento com contato físico, o atleta apresentou clínica compatível a reicidiva da lesão muscular. Outra RM, de quatro meses após a primeira, mostrou que o hematoma
anterior continuava inalterado, e encontrou-se também uma lesão muscular grau 3A em cabeça longa do bíceps femoral. Foram realizados mais um exame de RM e duas
ultrassonografias, não concomitantes, para acompanhamento do tratamento conservador e evolução da lesão. O diagnóstico de miosite ossificante, com área de 8,3 x 3,0
cm, na rotura muscular prévia do adutor longo da coxa direita, só foi alcançado sete meses após o primeiro exame de imagem realizado.
Discussão: Uma cascata inflamatória desregulada e a presença de citocinas que ativam células endoteliais mesenquimais levando à formação óssea e cartilaginosa
define a fisiopatologia da doença. Isto é corroborado pelo histórico do atleta, sugerindo um estado inflamatório crônico, o que pode ter levado a uma alteração na
cascata, e pelas características da calcificação na área do hematoma. Torna-se questionável uma intervenção precoce, ao achado do hematoma, para evitar ou diminuir o
desenvolvimento da lesão, pois a neoformação óssea é variável e dependente de fatores genéticos. A exérese traz resultados mais efetivos e retorno precoce às atividade.
Porém, não é realizada antes de seis meses após confirmação do diagnóstico, devido à necessidade de estabilização da lesão. Assim, o tratamento conservador no início
do quadro é de suma importância. Novas terapêuticas baseadas na diminuição do turnover ósseo vêm sendo desenvolvidas para atuar na maturação e previnir reincidivas.
Conclusão: O caso classifica-se em MO não traumática e sua importância está na dificuldade do diagnóstico e no seu poder incapacitante, dependentes da maturação
óssea e quantidade do novo tecido formado.

118
O DOPING NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Autores: Soares IL, Mano GMP.
Instituições: Universidade Anhembi Mormbi - São Paulo – SP – Brasil.

Introdução e Objetivo: Quando falamos em esporte, estamos denominando um tipo específico de atividade física que possui características como competição,
institucionalização, esforço físico e habilidades motoras específicas, padronização de espaços e regras, além da formação dos grupos. Quando analisamos o esporte em
suas especificidades, podemos perceber por que ele é tão importante no desenvolvimento infantil. O esporte, enquanto atividade física organizada, é importante não
apenas para o desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social das crianças. Mas assim como no esporte praticado por adultos, os jovens
também buscam excelência, podendo recorrer a métodos não seguros ou éticos, que é o caso do doping. Objetiva-se identificar, em crianças e adolescentes atendidos
ambulatorialmente, a porcentagem de atletas que tem conhecimento do doping e suas implicações.
Casuística e Método: A especialização precoce é entendida por Kunz (1994) como um processo que acontece quando crianças são introduzidas antes da fase pubertária
a um treinamento planejado e organizado em longo prazo, e como os praticantes adultos buscam excelência naquilo que fazem, estando sujeitas a intervenções químicas
ou físicas conhecidas como doping. Para o estudo foram selecionados crianças e adolescentes que já faziam acompanhamento ambulatorial com a equipe de medicina e
de enfermagem do esporte de uma universidade privada do Estado de São Paulo. Na consulta eram realizadas perguntas pertinentes a seu histórico de saúde, esportivo
e queixas atuais. Todos os responsáveis legais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido da própria instituição.
Resultados: Foram atendidos 35 pacientes, sendo 3 do sexo feminino, com idade entre 12 e 18 anos. Dos quais 15 estavam cursando Ensino Fundamental, 13 Ensino
Médio, 7 com Ensino Médio completo (2 cursando superior). Os pacientes praticavam Natação (23), Futebol Americano (8), Vôlei (2), Futebol (1) e Basquete (1). Relatando
a intensidade dos treinos como Leve (1), Moderada (17) e Vigorosa (16). No tocante ao histórico de saúde, 13 apresentaram doenças crônicas não transmissíveis, apenas
9 relataram patologias pontuais que estavam em tratamento. Boa parte dos atletas mostraram ciência dos risco da automedicação e não o faziam, mas 15% utilizam
frequentemente algum tipo de relaxante muscular e/ou poli vitamínico. Apenas 2 atletas relatam uso de substâncias ilícitas, das quais não constam na lista de doping.
Pouco mais da metade dos atletas (54%) refere saber o que é o doping, mas não conhecem os medicamentos que o integram, e 71% dos atletas informaram que quando
necessitam de atendimento médico informam quem são atletas.
Discussão: Os dados mostram que metade dos pacientes tem um certo conhecimento sobre o doping, e apesar de mais da metade já ter um certo grau de estudos,
as informações acerca do mesmo são somente o senso comum. Grande parte dos atletas se apresentam como tal nas consultas, mas mesmo assim não se é tomado
nenhum cuidado específico para que não haja interação medicamentosa ou elevação do nível sérico de substâncias pegas pelo doping.
Conclusão: Haja visto que estudo mostram que há uma maior taxa de absorção e compreensão de novos conteúdos ensinado, fazem-se necessárias abordagens mais
incisivas sobre a temática junto a estes praticantes em seus locais de treino e continuamente. Também é necessário que os profissionais que realizam os atendimentos
fora dos locais de treinamento estejam aptos a manejar esse tipo de paciente.

Suplemento – Rev Bras Med Esporte – Vol. 25, No 5 – Set/Out, 2019

61

ANAIS DO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - 2019
119
O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA APÓS TRATAMENTO CIRURGICO EM RUPTURA ESPONTÂNEA TOTAL DO TENDÃO SUPRAESPINHOSO
DO OMBRO DIREITO: RELATO DE CASO
Autores: Travassos BLG, de Miranda ÊF, Barroso FP, Sanches HOC, Calheiros EC, Nunes JMFG.
Instituições: Centro Universitário do Pará - Belém - Pará - Brasil, Universidade Estadual do Pará - Belém - Pará - Brasil, Universidade Federal do Pará - Belém - Pará – Brasil.

Introdução e Objetivo: A lesão do manguito rotador é a patologia mais prevalente na articulação glenoumeral e está entre as mais frequentes causas de dor e limitação de movimento no ombro. O tendão supraespinhoso está envolvido em qualquer movimento relacionado à elevação do membro superior e, estatisticamente, é o
tendão mais acometido no que diz respeito às lesões do manguito rotador, podendo ser totais ou parciais, habitualmente em homens acima de 40 anos e é multifatorial
- degeneração, traumatismo, uso excessivo da articulação e vasculopatias são possíveis causas de lesão. O paciente apresenta fraqueza e atrofia muscular, dor profusa e
irradiada que acarreta redução de amplitude de movimento. Relata-se pela primeira vez, em 1970, uma reparação cirúrgica da lesão, realizada em dois pacientes com lesão
completa do tendão do supraespinhoso, obtendo bons resultados em ambos os casos. Por esse motivo, o presente trabalho objetiva demonstrar na prática a importância
da intervenção cirúrgica no prognóstico do paciente com lesão completa de tendão supraespinhoso.
Casuística e Método: Consiste num estudo de caso feito com um paciente do sexo masculino, 54 anos, atualmente afastado de suas atividades laborais, apresentando
diagnóstico clínico, em agosto de 2018, de lesão do manguito rotador. Durante a avaliação clínica, foram realizados testes e todos com resultados positivos para lesão do
manguito rotador. Solicitada Ressonância Magnética (RM) de ombro direito para confirmação diagnóstica e para especificação do tendão acometido, a qual constatou
“lesão de espessura total do tendão supraespinhoso com gap de cerca de 1,6 cm da sua inserção com seu coto atrofiado”.
Resultados: Na conjuntura do diagnóstico, o paciente apresentava quadro álgico exacerbado (de intensidade 8/10 na escala de dor) que influenciava na qualidade do
sono devido às mudanças de decúbito e relatava ter dificuldades funcionais como, dirigir, vestir-se, coçar as costas e banhar-se. Após o diagnóstico definitivo, o paciente
realizou 30 sessões de fisioterapia, 3 vezes na semana e fez uso de gelo; antiinflamatórios e relaxantes musculares, com recuperação da amplitude de movimento de,
aproximadamente, 90° mas com extrema compensação funcional com posição antálgica e sem redução das queixas de dor intensa, limitação das Atividades de Vida Diária
(AVD,s), dificuldade para dirigir e despertar noturno. Em março de 2019 realizou correção cirúrgica da lesão por Artroscopia de ombro direito, com início dos exercícios
articulares 7 dias após o procedimento, como recomendado pelo médico, e reiniciou as sessões em clínica especializada de fisioterapia 30 dias depois. Após 13 sessões de
fisioterapia, 5 dias na semana, o paciente possui amplitude de movimento de, aproximadamente 120°, e retomada completa de suas atividades de vida diária e redução
da dor para intensidade 4/10 na escala de dor, ressaltando-se que o processo de recuperação fisioterapêutico ainda está em curso.
Discussão: Ao início do tratamento, o paciente relatava ter dificuldades funcionais e apresentava um quadro álgico exacerbado no ombro direito, o que influenciava na
qualidade do sono devido às mudanças de decúbito no período noturno. O tratamento conservador auxiliou na retomada parcial da amplitude de movimento, porém,
não foi capaz de amenizar as manifestações álgicas relatadas pelo paciente que, somente cessaram completamente, após intervenção cirúrgica. Logo é possível observar
a evolução das queixas do paciente.
Conclusão: Lesões presentes nos tendões do manguito rotador podem acarretar dor, redução da amplitude de movimento e de força muscular, o que vem de encontro
com os sintomas relatados pelo paciente. O tratamento de tais lesões envolve repouso, gelo e anti-inflamatório. No entanto, se os sintomas persistirem, a intervenção
cirúrgica é indicada, principalmente no que diz respeito à redução da dor e retomada das AVD’s do paciente, com resolução completa da patologia.

120

O TRABALHO INTERDISCIPLINAR ENTRE PSICOLOGIA DO ESPORTE E MEDICINA DO ESPORTE DO CLUBE DE REGADAS DO FLAMENGO,
NA DETECÇÃO E CONTROLE DOS NÍVEIS DE STRESS SUBJETIVO, VISANDO A PREVENÇÃO DE LESÃO A PARTIR DA APLICAÇÃO DO
PROTOCOLO PSS-10 – PERCEI
Autores: Dutra GA, Melhem MR, Tannure MA.
Instituições: Clube de Regatas do Flamengo - Rio de Janeiro - RJ- Brasil.

Introdução e Objetivo: O futebol é um processo seletivo e excludente e a exigência por resultados e a pressão por perfeição acaba fazendo do futebol nas categorias
de base um esporte de alto rendimento e consequentemente, estimulando e obrigando a capacidade de resiliência e adaptação às adversidades. Na categoria sub 20,
etapa que precede o profissional, a ansiedade assume níveis elevados, e com isso, o stress é identificado como um fator recorrente às adaptações do meio, podendo tornar
o atleta vulnerável a determinadas situações. Lipp (1984) considera tanto o componente fisiológico quanto o componente psicológico do stress. O primeiro envolve a
interpretação que o atleta dá ao evento a partir de comportamentos, padrões de pensamento e emoções. Já o fisiológico envolve um incremento do despertar orgânico,
podendo levar o atleta a reações fisiológicas como, aumento do ritmo cardíaco e respiratório. O objetivo deste presente trabalho foi detectar níveis de stress subjetivo a
partir da aplicação da escala PSS-10 (Perceived Stress) durante o período de 2 competições concomitantes da categoria sub 20 e fornecer dados aos médicos para controle
e prevenção de lesão e assim, validar fatores subjetivos, como potencializadores de condições físicas.
Casuística e Método: Participaram voluntariamente desse estudo 31 atletas de futebol de base da categoria sub 20, entre 20 e 18 anos. A aplicação do instrumento
foi realizada em uma sessão intermediária a 2 jogos de Campeonatos diferentes disputados com o mesmo elenco de atletas, o que elevava a carga de jogos e diminuía o
tempo de recuperação física e emocional. A data foi escolhida após um período acumulativo de partidas disputadas em ambos os campeonatos no decorrer de um mês.
Utilizou-se como escala psicométrica o PSS-10, Escala de Stress Percebido, composto por 10 itens, sendo 6 de conotação negativa e 4 de conotação positiva, respondidos
numa escala tipo Likert de 5 pontos com opções que variavam de 0 a 4.
Resultados: Dos 31 atletas participantes do estudo, 54,83% encontravam-se no nível moderado de stress subjetivo e estavam em fase de alerta para prevenção de
lesão, sendo 45,16% no nível baixo. Uma nova aplicação do PSS-10 foi feita em 13 atletas, após 30 dias, e os resultados encontrados foram: 16,12% reduziram nível de
stress mudando de nível moderado para baixo; 19,35% reduziram nível de stress ainda que se mantendo na categoria baixa e 6,45% mantiveram na categoria moderada.
Nenhum atleta sofreu lesão.
Discussão: Foi detectado pelo PSS-10, aproximadamente, metade do time de futebol da categoria sub 20 em nível moderado de stress subjetivo, o que aponta para
medidas de controle com dados quantitativos para mensurar a variável psicológica stress e sua dimensão fisiológica. No entanto, as intervenções, tanto físicas com controle
de carga e manobras preventivas no Departamento Médico, como intervenções cognitivas e comportamentais, evitaram que o stress aumentasse para o nível alto assim
como, evitou o surgimento de lesões decorrentes dessa fase competitiva.
Conclusão: A perspectiva cognitiva do stress que se refere à autopercepção do atleta em relação ao evento vivido, sendo real ou imaginária, atribuindo assim um
significado particular e geralmente negativo, desencadeia reações fisiológicas com alterações no organismo e nas condições físicas para treinamento, podendo ser fator
de risco às lesões. O trabalho interdisciplinar contemplou as esferas subjetivas e fisiológicas e assim, gerenciou o stress sem ocorrência de lesões. Conclui-se que o reconhecimento da interface dessas áreas científicas reforça as causas emocionais como fatores desencadeadores de sintomas e condições físicas vulneráveis às exigências
esportivas em períodos específicos do calendário.
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE PRATICANTES DE FUTEBOL SUIÇO
Autores: Silva KA, Buttini ME.
Instituições: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Marechal Cândido Rondon - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: O Sobrepeso e obesidade estão entre os principais problemas de saúde pública. Embora o índice de massa corporal (IMC) seja um bom
indicador de sobrepeso e obesidade, ele não apresenta dados sobre a distribuição da gordura corporal (MAFFELS et al., 1998), estando a razão cintura-estatura (RCE) mais
empregada para a identificação do padrão de distribuição de gordura corporal na região abdominal, possibilitando estimar de forma mais precisa o risco para doenças
cardiometabólicas. O objejtivo foi cescrever os valores de IMC e RCE de praticantes de futebol suiço.
Casuística e Método: Fizeram parte deste estudo 34 praticantes de futebol suíço do sexo masculino (38,79±12,24 anos; 1,76±0,06 cm; 88,48±12,35 kg), todos integrantes
dos times municipais da cidade de Palotina – PR. A massa corporal foi determinada a partir de uma balança digital. Um estadiômetro com a escala de precisão de 0,1
milímetro foi utilizado para determinar a estatura. A circunferência abdominal foi medida a partir do ponto médio entre a última vertebra intercostal e a crista superior
ilíaca, com a utilização de uma fita métrica flexível. O ponto de corte de RCE > 0,50 foi estabelecido como correspondente ao risco elevado para doenças cardiometabólicas.
Para a análise estatística, empregou-se o modelo descritivo e os resultados foram descritos a partir de valores de média, desvio padrão e percentuais.
Resultados: Verificou-se que o grupo total apresentou um IMC médio de 28,38±3,73 kg/m², sendo 10,81% classificados no peso normal, 67,56% com sobrepeso, 18,91%
com obesidade grau 1 e 2 e 2,70% com obesidade grau 3. Considerando a RCE, 16,22% apresentaram um baixo risco (RCE<0,50), enquanto que 83,78% apresentaram um
risco elevado (RCE>0,50) para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas.
Discussão: Pontes, Sousa e Lima (2006) apontaram uma condição de desequilíbrio nutricional, fato relacionado à alta prevalência de sobrepeso 52,5% e obesidade
12,5% em praticantes de futebol amador com idades entre 26 e 57 anos. Em outro estudo realizado com 38 indivíduos do sexo masculino, integrantes de duas equipes
de futebol amador, com idades entre 21 e 46 anos, Jaeger et al., (2015) apresentou que 73,7% dos jogadores da equipe 1, e 63,3% dos jogadores da equipe 2, estão acima
dos valores de IMC considerados normais. Apesar do índice de massa corporal (IMC) constituir um bom indicador de sobrepeso e obesidade, o mesmo não demonstra boa
correlação com a distribuição de gordura corporal. Dessa forma, a razão cintura-estatura (RCE) tem sido empregada em diversos estudos, uma vez que a sua identificação
está melhor relacionada ao padrão de distribuição de gordura corporal na região abdominal, possibilitando estimar com melhor precisão o risco para desenvolvimento de
doenças cardiometabólicas (MCCARTHY; ASHWELL, 2006). Nos presente estudo, 83,78% da amostra apresentou RCE acima do ponto de corte recomendado. Esses valores
são preocupantes. As médias de RCE encontradas no presente estudo são superiores às médias encontradas no estudo de Teixeira et al., (2013), onde foram avaliados 210
indivíduos inscritos nas diversas modalidades esportivas oferecidas no Centro Esportivo de Santos – SP, sendo de ambos os sexos, com idades entre 18 e 87 anos. O estudo
conduzido por Teixeira et al., (2013) apresentou que 65,7% da amostra mantém a RCE acima do limite recomendado. Em outro estudo, Almeida, Almeida e Araújo (2009)
encontraram média de RCE 0,53±0,07 em funcionárias de uma universidade pública na Bahia. Haun, Pitanga e Lessa (2009) observaram médias de 0,51±0,06 e 0,53±0,08
em homens e mulheres, respectivamente, também sem informar sobre a prática de exercícios físicos.
Conclusão: O grupo avaliado apresentou um IMC acima do recomendado, além de um elevado percentual de risco para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas, o que de fato é um fator preocupante para a saúde desses praticantes.

122
PERFIL DE TREINAMENTO E LESÕES EM TRIATLETAS DO SEXO MASCULINO
Autores: Pivovarsky MLF, de Macedo ACB, Simões BFPMC, Cabral MVD, Vojciechowski AS, Gomes ARS.
Instituições: Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: Triathlon é um esporte de endurance composto por três modalidades: natação, ciclismo e corrida. A alta intensidade de treinamentos e
exigência das competições predispõem à lesões. Assim, o objetivo do estudo foi verificar o perfil e prevalência de lesões e as características do treinamento de triatletas.
Casuística e Método: Foi realizado um estudo transversal com triatletas do sexo masculino. Para avaliar as lesões e o perfil de treinamento utilizou-se um questionário
semiestruturado. Os resultados estão descritos como média±desvio padrão.
Resultados: Foram avaliados 31 triatletas com idade média de 38,38 ± 10,67 anos (IMC: 25,10±3,23 kg/m²). Entre os triatletas avaliados, 84% (n=26) haviam se lesionado
pelo menos 1 vez, totalizando 69 lesões. Sendo que 68% (n=47) foram em membros inferiores (MMII) com o joelho sendo a região mais acometida (23%, n=16). Os triatletas
apresentaram 22 lesões em membros superiores (MMSS) sendo 20% (n=14) em região de ombro. O momento de maior ocorrência de lesões nos triatletas foi durante o
treino de corrida (62%, n=16), seguido de lesões durante a competição de corrida (31%, n=8). A maioria (84%, n=26) dos triatletas competiam pela distância Short Triatlhon,
enquanto 61% (n=19) competiam pelo Olimpic Triathlon; 26%(n=8) meio Iron e 29% (n=9) Iron-man. Sobre o total de horas de treinamento semanal, 26%(n=8) treinavam
entre 5 e 10 horas semanais; 48%(n=16) entre 10 e 15 horas semanais; e, 26%(n=8) entre 20 e 30 horas de treinamento semanais. Nas quais, a maioria despendia entre 4
a 6 horas semanais para treinamento de corrida, entre 5 a 10 horas semanais para treinamento de ciclismo e mais de 3 horas por semana para treinamento de natação.
Quanto a supervisão de treinamento, 32% (n=10) treinavam sem a supervisão de um profissional; 3% (n=1) eventualmente com a supervisão de um profissional e 64%
(n=20) treinavam sempre com a supervisão de um profissional. Foi verificado que os fatores “Entre 20 a 30 horas de treino” (OR=0,12; p=0,024), “aquecimento antes do
treinamento” (OR=0,10; p=0,048) e “Desaquecimento depois treinamento” (OR=0,13; p=0,029) foram fatores protetivos para a lesão em MMSS; já, a prática da “modalidade
Short Triathlon” está relacionada com o aumento de 8 vezes de chance de ter lesão em MMSS (OR=8,00; p=0,038). Ainda, para cada aumento do desvio padrão do número
de participações em competições na modalidade Olimpic Triathlon, o número de lesões em MMII reduziu 0,190 desvio padrão (p=0,041).
Discussão: Os achados deste estudo vão ao encontro com outros estudos que também reportaram elevada prevalência de lesões musculoesqueléticas em MMII, que
ocorreram durante treinamento de corrida e/ou ciclismo. Estudos apontam que um aumento abrupto no treinamento tem maior associação com lesões do que aqueles
que permanecem em um nível constante de treino. Autores sugerem que o aquecimento pode ser benéfico na redução do número de lesões, porque aumenta a amplitude articular e diminui a rigidez do tecido conjuntivo e as rotinas de resfriamento visam reduzir o grau de dor e rigidez muscular que podem causar lesões durante
as sessões de treinamento subsequentes.
Conclusão: Dessa forma, os triatletas apresentaram alta prevalência de lesões, principalmente em membros inferiores durante competição ou treino de corrida. Sendo
que, a maioria competia pelo Short Triatlhon e treinava entre 10 a 15 horas semanais com supervisão de um profissional. Ainda, praticar Short ou Olimpic Triatlhon, treinar
entre 20 a 30 horas semanais, aquecer antes e desaquecer depois do treinamento são fatores influentes na lesão.
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PERFIL ELETROCARDIOGRÁFICO DE ATLETAS DE FUTEBOL SUB-17 DO CLUBE DO REMO
Autores: Barroso FP, Ferreira FL, Calheiros EC, Travassos BLG, Bezerra RAdS, Silva HC
Instituições: Centro Universitário do Pará - Belém - Pará - Brasil, Universidade do Estado do Pará - Belém - Pará - Brasil, Universidade Federal do Pará - Belém - Pará – Brasil.

Introdução e Objetivo: Atletas com doença cardiovascular subjacente têm um aumento do risco de morte súbita cardíaca (MSC) ou deterioração clínica em comparação
com indivíduos normais, em virtude de seu treinamento físico regular e participação esportiva. Nesse aspecto, a Avaliação pré-participação no esporte, sobretudo com a
utilização do eletrocardiograma (ECG), é de fundamental importância para reduzir a mortalidade em ambiente esportivo, uma vez que ela previne o desenvolvimento de
doenças do aparelho cardiovascular e da morte súbita por meio da proibição temporária ou definitiva da realização de atividades físicas ou do tratamento de condições
que possam ser potencialmente fatais e desencadeadas pelo exercício físico. Sendo assim, a MSC de atletas ocorridas recentemente em diferentes países, durante práticas
esportivas, causa grande impacto na sociedade e instiga intervenções mais efetivas de profissionais envolvidos com a medicina do esporte e exercício físico. Logo, o presente
estudo tem como objetivo verificar a presença, característica e frequência de alterações eletrocardiográficas nos atletas da base do Clube do Remo.
Casuística e Método: Foram examinados 12 Atletas da base do Clube do Remo, praticantes de futebol, categoria sub 17, de 14 e 15 anos de idade, do sexo masculino,
sujeitos a Avaliação Pré Participação no Esporte (APP) formada por anamnese, exame físico e ECG de repouso. Para realização do ECG foi utilizado eletrocardiógrafo digital
de 12 derivações, como preconiza a Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício, a análise foi realizada por um único médico Cardiologista com experiência prévia
na área desportiva.
Resultados: Na avaliação cardiológica, observou-se achados fisiológicos em 9 participantes (75%). O mais frequente foi a repolarização precoce observada em 4 jogadores, seguida de bloqueio incompleto de ramo direito em 2 jogadores, sinal de hipertrofia ventricular esquerda em 2 atletas e 1 atleta apresentou bradicardia sinusal e
sinal de hipertrofia ventricular esquerda. Nenhum atleta apresentou alteração sugestiva de cardiopatia. A média de idade dos participantes foi de 14,5 anos. Quanto ao
IMC, 10 jogadores (83,3%) foram classificados como eutróficos, outros 2 (16,6%) evidenciaram sobrepeso, segundo a relação IMC/Idade para homens estabelecida pela
Organização Mundial da Saúde.
Discussão: A participação regular e de longo prazo em exercícios intensivos (mínimo de quatro horas/semana) está associada a manifestações elétricas únicas. O trabalho em questão demonstrou que 75% dos participantes possuem algum tipo de achado fisiológico provocado pelo exercício físico, dados semelhantes também foram
encontrados estudos os quais evidenciaram uma prevalência de 87,4%, numa população de 4.081 atletas. Além disso, a Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício
confirma que, em média, 80% dos atletas de alto rendimento também dispõe de mudança fisiológica no coração. Esses achados comuns no ECG de praticantes de exercício físico, decorrem do aumento do tônus vagal, responsável pela bradicardia sinusal e repolarização precoce, e da espessura das paredes e do tamanho da cavidade do
ventrículo esquerdo, que causam o bloqueio parcial de ramo direito e a hipertrofia ventricular esquerda, todas essas encontradas em participantes do presente estudo.
Conclusão: O exercício físico proporciona mudanças significativas no eletrocardiograma normal, sobretudo em atletas de alto rendimento. Portanto, o trabalho está em
concordância com a literatura atual, pois 75% dos atletas da base do clube do Remo apresentou alguma alteração, o que reitera essa afirmativa. Além disso, o uso do ECG
como critério na Avaliação pré-desportiva mostrou-se uma ferramenta indispensável para o diagnóstico desses padrões.
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PRECISÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NA MENSURAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM JOVENS SAUDÁVEIS
Autores: Cunha EBB, Stein EJ, Silva AML, Rangel PIBS.
Instituições: Centro Universitário - UNIFACEAR - Araucária - Paraná - Brasil, Instituto de Joelho e Ombro - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: O exercício físico é um comportamento que gera alterações no funcionamento do sistema cardiovascular e nos mecanismos de ajustes compensatórios, sendo importante o acompanhamento da frequência cardíaca (FC) a fim de evitar complicações. A precisão dos monitores recentes baseados em análise
óptica (pulseiras inteligentes) não é confirmada, entretanto, muitos indivíduos utilizam desses tipos de equipamentos. Tendo em vista a falta de consenso determinando
o melhor monitor cardíaco portátil, surgeu o interesse em verificar a exatidão dos pulseiras inteligentes Apple Watch Series 4 (AW4), Xiaomi Mi Band 2 (XMD2), Smartband
M2 (SM2), em repouso e durante o exercício físico em diferentes intensidades, comparando com o cardiofrequêncimetro Polar® H7 (PH7). Objetivo: O presente estudo
objetivou avaliar a m precisão de 3 monitores cardíacos com base óptica durante o exercício aeróbico, comparado ao Polar H7 (cinta torácica).
Casuística e Método: A amostra foi composta por 25 jovens saudáveis, sendo todos do sexo masculino. Os mesmos foram submetidos ao exercício aeróbico em esteira
ergométrica, portando as pulseiras inteligentes AW4, XMD2, SM2, simultaneamente com o frequencímetro PH7. O estudo foi dividido em duas etapas para que todos os
equipamentos fossem utilizados e, a frequência cardíaca, foi registrada em repouso e mediante exercício em esteira aumentando a intensidade de 3 em 3 minutos até 15
minutos e 30, 60 e 90 segundos após o exercício. Para a análise de correlação foi utilizado o coeficiente de Spearman(S).
Resultados: O dispositivo AW4 apresentou forte/moderada correlação positiva (repouso, S=0,843; 3min, S=0,689; 6min, S=0,770; 12min, S=0,690; 15min, S=0,479; 30s,
S=0,511; 60s, S=0,551; 90s, S=0,653; com o PH7 principalmente em intensidades baixas e moderadas de exercício, já dispositivo XMD2 apresentou uma correlação positiva
fraca apenas em repouso (S=0,552) e após 90s do terminado do exercício (90s, S=0,679) e o SM2 apresentou correlação positiva fraca apenas em repouso (S=0,421), não
alterando a FC durante o protocolo de exercício.
Discussão: As pulseiras inteligentes são uma inovação que além de oferecer modernidade, é uma ferramenta promissora para a mensuração da FC. Foi observado que
dentre as marcas analisadas a AW4 apresentou maior correlação com a cinta torácica PH7, tendo maior exatidão na mensuração quando comparada aos dispositivos de
baixo custo XM2 e SM2. Foi verificado a impossibilidade da captação dos batimentos cardíacos pela pulseira XMB2 em dois participantes com mais quantidade de pelos,
diante disso, a suspeita que o mau funcionamento do dispositivo estaria relacionado com a maior quantidade de melanina. Sendo que a melanina epidérmica representa
uma barreira óptica que absorve a maioria dos lasers por difusão, entretanto, as pulseiras de baixo custo não possuem uma difusão suficiente para ultrapassar a barreira,
estando sujeitos a erros e/ou não captação. É importante considerar também que as pulseiras inteligentes não são ferramentas de diagnóstico, necessitando cautela ao
utilizá-los. Pois nenhum dos dispositivos móveis possui a exatidão do eletrocardiograma.
Conclusão: As pulseiras inteligentes são uma inovação que além de oferecer modernidade, é uma ferramenta promissora para a mensuração da FC. Foi observado que
dentre as marcas analisadas a AW4 apresentou maior correlação com a cinta torácica PH7, tendo maior exatidão na mensuração quando comparada aos dispositivos de
baixo custo XM2 e SM2. No entanto, é importante considerar que as pulseiras inteligentes não são ferramentas de diagnóstico, necessitando cautela ao utilizá-los. Pois
nenhum dos dispositivos móveis possui a exatidão do eletrocardiograma.
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PREDIÇÃO DO DESEMPENHO NO REMO A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS, ERGOMÉTRICAS E DE FORÇA
Autores: da Silva FBM, Barbosa DA, Barreto RO, Martins CHS, Castro TM, Gomes AC.
Instituições: Departamento Náutico, Club de Regatas Vasco da Gama - Rio de Janeiro - RJ- Brasil, Instituto Sport Training-IST. Academia Brasileira de Treinadores-ABT - Rio de
Janeiro - RJ – Brasil.

Introdução e Objetivo: A atividade competitiva do remador requer um estado ótimo das capacidades anaeróbias e aeróbia, em busca do alto rendimento esportivo.
O desempenho de remadores no remoergômetro é motivo de discussão entre os pesquisadores. Os modelos de predição podem identificar quais variáveis melhor explicam o desempenho. Neste sentido, as variáveis estudadas foram analisadas como possíveis preditoras. O objetivo foi organizar diferentes modelos de regressão a fim de
predizer o desempenho com o uso das variáveis antropométricas, ergométricas e de força.
Casuística e Método: Quatorze remadores participaram do estudo, todos com mais de um ano de experiência competitiva no remo. Foram aplicados os testes
ergométricos indicados pelo Sistema Nacional de Avaliação do Remador (SNAR), que são distribuídos ao longo de cada temporada, como uma das exigências da Confederação Brasileira de Remo (CBR). Segundo a CBR, os testes são um dos critérios para admissão na Seleção Brasileira de Remo (2000 metros; 6000 metros; 30 minutos no
remoergômetro). Em 2019, foram estipulados pela CBR cinco datas para o SNAR. Neste estudo utilizamos o SNAR_2, no mês de fevereiro de 2019. Ainda foram analisados
os testes de 30 segundos no remoergômetro, o de força (supino reto, remada deitada, levantamento terra e agachamento) e a avaliação antropométrica (massa corporal,
estatura, envergadura e estatura sentada). Na análise inferencial foi testada a normalidade e homocedasticidade das variáveis, através do Teste de Shapiro-Wilk e do Teste
de Levene. Foram ajustados nove modelos de regressão linear múltipla de predição. A confiabilidade dos modelos foi indicada pelo coeficiente de determinação R2 e
pelo erro padrão da estimativa (SEE).
Resultados: As características físicas e de desempenho apresentaram média, desvio padrão e correlação com a velocidade nos 2 km: idade 18,16±3,31 anos (r=0,29;
p=0,30), massa corporal 78,85±12,97 kg (r=0,73; p>0,01), estatura 183,28±9,86 cm (r=0,58; p>0,05), envergadura 187,66±12,27 cm (r=0,70; p>0,01), estatura sentada 94,71±3,09
cm (r=0,35; p=0,21), tempo 2 km 401,93±17,41 s (r=-0,99; p>0,01), potência 2 km 401,93±49,58W (r=0,99; p>0,01), tempo 6 km 1313,40 s (r=-0,87; p>0,01), potência 6
km 268,42±26,19W (r=0,87; p>0,01), distância 30 min 7958,00 m (r=0,94; p>0,01), potência 30 min 243,07±27,49W (r=0,94; p>0,01), supino reto 63,75±10,95 kg (r=0,73;
p>0,01), remada deitada 68,14±12,81 kg (r=0,71; p>0,01), levantamento terra 122,50±24,23 kg (r=0,65; p>0,05), agachamento 96,60±17,05 kg (r=0,42; p=0,13), potência
máxima 30 s 738,71±152,33W (r=0,84; p>0,01) e potência média 30 s 180,00± 11,25W (r=0,88; p>0,01). A regressão linear múltipla demonstrou os seguintes modelos:
antropometria-potência SNAR (R2=0,99; SEE=0,00 s), força-potência SNAR (R2=0,99; SEE=0,01 s), potência do SNAR (R2=0,99; SEE=0,01 s), antropometria-força (R2=0,96;
SEE=0,08 s), antropometria-potência 30 segundos (R2=0,95; SEE=0,08 s), força-potência 30 segundos (R2=0,88; SEE=0,10 s), potência 30 segundos (R2=0,79; SEE=0,11 s),
antropometria (R2=0,79; SEE=0,13 s) e força (R2=0,67; SEE=0,15 s).
Discussão: As correlações e significância estatística confirmam que a antropometria, a potência e a força exercem certa influência sobre o desempenho. O efeito dos
nove modelos de predição pode explicar o desempenho nos 2000 metros de 67% a 99% da variação da velocidade em remoergômetro.
Conclusão: Realizada essas análises, pode-se assegurar a necessidade desses modelos com o objetivo de complementar a identificação, seleção de talentos e, sobretudo,
melhora no desempenho esportivo.
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PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES NOS EXAMES LABORATORIAIS DE JOVENS ATLETAS DO SEXO FEMININO EM UM CLUBE DE FUTEBOL
PROFISSIONAL
Autores: Baltazar NF, Bassaneze B, Costa TS, Teixeira CCM, Silva VMC, Ghorayeb N.
Instituições: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - São Paulo - SP – Brasil.

Introdução e Objetivo: Atletas de nível profissional são expostos a rotinas físicas intensas, o que pode causar danos à saúde ou exacerbar os já existentes. A solicitação
de exames laboratoriais antes de atividades esportivas em atletas profissionais é comum tanto em clínicas médicas quanto em clubes, sendo útil para identificar alterações
que possam auxiliar no diagnóstico e na prevenção de doenças, além de facilitar a elaboração e acompanhamento dos métodos de treinamento personalizados aplicados no alto rendimento. O objetivo do presente estudo é descrever as alterações dos exames laboratoriais em jovens atletas do sexo feminino de um clube de futebol
profissional, exibindo os resultados do ano de 2019.
Casuística e Método: Este estudo transversal retrospectivo é baseado em dados coletados de jovens futebolistas do sexo feminino durante os meses de março a junho
de 2019. No total, 30 atletas de um clube de futebol profissional, com idades entre 13 e 18 anos, foram submetidas à avaliação pré-participação anual que incluiu, além de
avaliação médica detalhada e exames cardiológicos, a realização de exames laboratoriais como hemograma completo, creatinina, sódio, potássio, colesterol total e frações,
triglicérides, hormônio tireoestimulante (TSH), glicose e urina tipo 1.
Resultados: Houve alterações nos exames laboratoriais de 56,66% das 30 voluntárias avaliadas neste estudo. Desses, observamos 3% de resultados fora do valor de
referência na contagem de glóbulos vermelhos, 46,66% do colesterol, 13,33% do TSH e 20% dos exames de urina. Não houve divergências na contagem de glóbulos
brancos, creatinina, sódio, potássio, glicose e triglicerídeos das atletas quando comparados aos valores considerados normais.
Discussão: A principal alteração encontrada neste estudo refere-se aos níveis de colesterol, destacando-se o LDL e o colesterol total acima dos valores normais. Além
disso, algumas atletas apresentaram valores de HDL abaixo do normal recomendado. A prevalência de hipercolesterolemia neste estudo foi semelhante à descrita em
um estudo realizado com atletas jovens do sexo masculino de um clube de futebol profissional da mesma idade nas temporadas de 2017 (47,29%) e 2018 (58,55%). No
entanto, ao contrário do que foi descrito em atletas do sexo masculino, as atletas do sexo feminino não apresentaram alterações nos níveis de triglicérides. O segundo
exame com maior prevalência de alterações foi o exame de urina, seguido do TSH e discreto decréscimo de hemoglobina e hematócrito.
Conclusão: Este estudo mostra a importância da realização de exames laboratoriais nas avaliações de atletas, desde as categorias de futebol juvenil até os níveis profissionais, devido à alta prevalência de alterações encontradas. Identificar essas alterações e intervir sempre que possível pode contribuir para a saúde e o desempenho
desses indivíduos. A alta prevalência de dislipidemia encontrada neste estudo também sugere a necessidade de mais estudos envolvendo alterações no perfil lipídico
em atletas jovens e seu significado clínico.
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PREVALÊNCIA DE CONCUSSÃO AUTO REFERIDA NA SELEÇÃO BRASILEIRA FEMININA DE RUGBY
Autores: Teixeira CCM, Gandolfi ACDC, Cohen M, Baltazar NF, Oliveira AP.
Instituições: UNIFESP - São Paulo – SP – Brasil.

Introdução e Objetivo: De acordo com a Declaração de Consenso de Berlim de 2016 sobre Concussão no Esporte, de autoria de um grupo internacional de especialistas
interdisciplinares, “Concussão relacionada ao esporte (CRE) é uma lesão cerebral traumática induzida por forças biomecânicas”. Pode ser causada por um golpe direto na
cabeça, face, pescoço ou outro lugar do corpo com uma força impulsiva transmitida à cabeça. A CRE tipicamente resulta no rápido início de um comprometimento de
curta duração da função neurológica que se resolve espontaneamente. No entanto, em alguns casos, os sinais e sintomas evoluem ao longo de vários minutos ou horas.
Os sintomas incluem dor de cabeça, tontura, turvação mental, confusão ou sensação de lentidão, problemas visuais, náusea ou vômito, fadiga, sonolência, dificuldade de
concentração. o projeto teve como objetivo analisar o número de concussões na seleção brasileira de rugby feminino.
Casuística e Método: Estudo transversal retrospectivo, realizado no ambulatório de Medicina Esportiva na Universidade Federal de São Paulo. Um total de 27 atletas
da Seleção Brasileira Feminina de Rugby responderam ao SACT3 (ferramenta de avaliação em concussão- 3 ediçao) após uma avaliação médica aplicada por médicos
residentes, relatando episódios auto referidos de concussão.
Resultados: Os resultados demonstraram que 44% das atletas tiveram episódios de concussão, 12 atletas das 27 avaliadas.
Discussão: O número de lesões cerebrais relacionadas ao esporte a cada ano está entre 1,6 e 3,8 milhões, representando 10-15% de todas as lesões relacionadas ao
esporte, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A maior incidência de concussão está nos esportes de colisão, como futebol e hóquei no gelo.
No basquete e futebol, esportes femininos combinados, o risco de concussão em atletas do sexo feminino são 2,0 mais altos do que os do sexo masculino em idade
escolar e 1,4 na faculdade. Essa diferença não tem nenhuma confirmação, porém a força e a preparação dos músculos do pescoço têm sido apontadas como potencial
explicação. Fatores hormonais não foram relacionados a desfechos ruins, sintomas aumentados e déficits cognitivos maiores quando comparados aos homens após o CRE.
Conclusão: Pouco se sabe sobre a concussão relacionada ao rugby em atletas do sexo feminino, sendo um esporte que cresce exponencialmente em todo o mundo,
o conhecimento sobre a real prevalência de episódios de concussão em atletas é imprescindível, visando ao conhecimento, prevenção e tratamento adequado da lesão.
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PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM ACADÊMICOS DE MEDICINA DURANTE O PRIMEIRO ANO DO CURSO
Autores: Claudino GC, Pessôa FLO, Paladino GM, dos Santos GLR, Cople FS, Raider L.
Instituições: Faculdade de Medicina de Valença - Valença - Rio de Janeiro – Brasil.

Introdução e Objetivo: Durante a formação acadêmica, estima-se que de 15% a 25% dos estudantes universitários apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico,
sendo os depressivos e de ansiedade os mais frequentes. Uma vez que os alunos, principalmente os de medicina, estão expostos a diversos fatores que influenciam diretamente na prevalência de ansiedade e depressão, como a elevada carga horária. A depressão é uma patologia psiquiátrica crônica de etiologia multifatorial, podendo
estar associado a altos níveis de estresse físico ou psicológico, por exemplo. Tal moléstia atinge milhões de pessoas em todo o mundo e será em 2020 a segunda maior
causa de incapacidade no planeta, requerendo, assim, um elevado número de investimentos e devida atenção por parte do SUS.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, com delineamento transversal, realizado na Faculdade de Medicina de Valença/RJ. A amostra foi
composta por 91 acadêmicos, sendo 54 mulheres e 37 homens, com faixa etária entre 18 e 37 anos e que estavam regularmente matriculados na Faculdade de Medicina
de Valença/RJ. Estes alunos foram avaliados em dois momentos, sendo a primeira avaliação no ano de 2017, ao iniciarem o curso e a segunda avaliação em 2018, quando
cursavam o terceiro período de Medicina. O nível de depressão dos acadêmicos de Medicina foi avaliado através do Inventário de Beck para Depressão (Beck Depression
Inventory-BDI), questionário validado internacionalmente e amplamente utilizado em estudos sobre ansiedade. Para caracterização da amostra foi utilizada a estatística
descritiva.
Resultados: No início da faculdade (2017), foram encontrados 80 estudantes (87,9%) com depressão mínima, 8 estudantes (8,8%) com depressão leve, 3 estudantes
(3,3%) com depressão moderada e 0 estudantes (0,0%) com depressão grave. No início de 2018, o mesmo grupo avaliado apresentou um aumento na prevalência de
depressão, sendo 75 estudantes (83,3%) com depressão mínima, 12 estudantes (13,3%) com depressão leve, 2 estudantes (2,2%) com depressão moderada e 1 estudante
(1,1%) com depressão grave.
Discussão: Conforme apresentado nos resultados, o índice de depressão entre estudantes de medicina se apresentou bastante elevado. Quando comparados com a
população geral, os estudantes apresentam um percentual de depressão bastante superior. Esses dados são importantes, pois assim como o índice de depressão é maior,
o índice de suicídio chega a ser quatro vezes superior ao da população geral. Para auxiliar no tratamento da depressão, temos como um dos principais fatores não medicamentosos a prática de atividade física, uma vez que essa acarreta em inúmeros benefícios para a saúde mental.
Conclusão: Pode-se concluir que, ao final do primeiro ano do curso de Medicina, houve um aumento no índice de depressão entre os acadêmicos. Nesse sentido, os
resultados encontrados indicam que conforme o avanço da graduação em Medicina, poderá aumentar o número de jovens com depressão, prejudicando, assim, diretamente o seu desempenho acadêmico.
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PREVALÊNCIA DE ESTRESSE EM ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA OLÍMPICA DE KARATÊ PRÉ PAN-AMERICANO
Autores: Ávalos BLM, Scorcine C, Peruzzetto MC, Quiñones EM, Guedes DP.

Introdução e Objetivo: O estresse é um dos fatores psicológicos que influencia no rendimento durante os treinos e resultados em competições do atleta de alto
rendimento. Com o avanço do nível técnico e competitivo torna-se imprescindível o monitoramento dos atleta para identificar quaisquer fatores que possam lhes causar
queda de desempenho. O estudo visa identificar e analisar níveis de estresse específico e geral em atletas da seleção brasileira de karatê no período de treinamento (Brasil)
e no período pré-competição do Pan-Americano (Argentina), comparar as duas situações e relacionar com a performance.
Casuística e Método: Foram utilizados os questionários REST-Q 76 Sport contendo 76 questões preenchidos pelos atletas em dois momentos:primeiro, 30-40 dias
antes da competição, 72 atletas responderam os questionários no próprio ambiente de treinamento através da plataforma online Survio e o segundo questionário foi
preenchido por 81 atletas, 12 horas antes da competição no local de concentração da Seleção Brasileira.A verificação da normalidade da amostra foi feita com o teste
Shapiro-Wilk e para comparação das médias foi usado o teste-T.
Resultados: Os níveis de estresse foram subdividos em diferentes categorias descritas a seguir. O estresse emocional durante o período de treinamento foi de 64,3% para
90,5% na pré-competição, com aumento de 26,2%, logo, houve aumento nos níveis de irritação, agressão, ansiedade e inibição. As queixas somáticas um mês antes era
de 64,3% e na pré-competição de 83,3%, com aumento de 19%, isso significa que houve aumento da indisposição física e queixas de ordem física relacionadas ao corpo
como um todo. O sucesso no período de preparação foi de 24,4% para 11,9% na pré-competição, havendo queda de 12,5%, refletido queda da sensação de sucesso,
prazer no trabalho e na criatividade. A aceitação pessoal, escore este que é encontrado em atletas que se sentem integrados na equipe, se comunicam bem com seus
colegas de equipe, no período de treinamento foi de 26,2% para 47,6% na pré- competição, havendo um aumento de 21,4%, logo pode-se notar um aumento na interação
da equipe, fato que pode ser associado ao aumento do vínculo entre os atletas no período de concentração. A autorregularão manteve constante nos dois momentos,
com resultado de 14,3%, característica que reflete o uso de habilidades mentais dos atletas para preparação, impulsionamento e motivação. Por fim o estresse geral foi
de 90,5% no período de preparação para 92,9% na pré-competição, logo houve um aumento de 2,4%. Todas as categorias citadas obtiveram-se resultados significantes
estatisticamente (<0,05), nas demais: estresse social, conflitos, fadiga, falta de energia, auto eficácia não houve resultados significantes estatisticamente (>0,05).
Discussão: No ambiente competitivo de alto rendimento, o nível do estresse é um dos fatores que pode interferir de maneira positiva ou negativa no desempenho do
atleta. Níveis excessivos de estresse podem levar o atleta ao descontrole de suas ações, principalmente por pressões externas e emoções não controladas, já níveis de
estresse adequados contribui positivamente na performance do atleta.
Conclusão: Pode-se notar que o aumento da aceitação pessoal e a constância da auto-regulação do período de treinamento para a pré-competição, evidenciando
uma habilidade mental positiva para lidar com os fatores de pressão que envolve o período da competição, todavia, ainda assim houve um aumento do estresse geral,
que apesar de baixa alteração é significante do esporte de auto-rendimento.Mostra-se assim, que há necessidade da continuação do acompanhamento psicológico dos
atletas para manter os níveis ideias durantes as competições, afim da melhora de performance e saúde, evidenciando a importância da equipe multidisciplinar para que
se tenha resultados satisfatório na competição.

130

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA POPULAÇÃO URBANA DE VALENÇA- RJ
Autores: Cople FS, Pessâ FLO, Carvalho MEO, Couto VL, Raider L.
Instituições: Faculdade de Medicina de Valença - Valença - Rio de Janeiro – Brasil.

Introdução e Objetivo: A hipertensão arterial é apontada como um dos problemas de saúde de maior prevalência na atualidade. Segundo a Sociedade Brasileira de
Cardiologia, podemos definir hipertensão arterial sistêmica (HAS) quando a pressão arterial (PA) atinge níveis iguais ou maiores que 140x90mmHg. Dito isso, pode-se afirmar,
de acordo com pesquisa do Ministério da Saúde, que cerca de 25% dos brasileiros possui esta comorbidade. Devido a sua alta incidência e prevalência a nível nacional e
mundial, a HAS tem sido amplamente investigada por instituições de saúde que vêem a necessidade de melhor manejar seus pacientes e oferecer um melhor suporte no
tratamento. De acordo com Zaitune, o paciente hipertenso possui um risco elevado de desenvolver outras patologias, principalmente do aparelho cardiovascular, como
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. A HAS é uma doença multifatorial, uma vez que é influenciada por diversos fatores modificáveis (escolaridade,
nível socioeconômico, obesidade, etilismo, tabagismo e uso de anticoncepcional oral) e não modificáveis (idade gênero e etnia). Neste sentido, pessoas idosas possuem
maior chance de desenvolverem HAS, pois as artérias sofrem processos estruturais que reduzem a capacidade de controle pressórico que elas possuíam antes. Atualmente o método de controle da PA mais usado é o farmacológico, que tem sua eficácia comprovada, porém, para adquirir melhores resultados, recomenda-se associá-lo a
mudanças no hábito de vida como a prática de exercícios físicos regularmente, dieta nutricional e o fim de vícios como etilismo e tabagismo.
Casuística e Método: Estudo transversal de base populacional com processo de amostragem aleatória, numa população urbana com idade acima de 30 anos (720
pessoas, 1,4% da população referida, sendo 387 homens e 333 mulheres.). A hipertensão era determinada quando a pressão arterial sistólica (PAS) era ≥ 140mmHg e a
pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90mmHg ou quando o indivíduo relatava espontaneamente o uso corrente de medicamentos anti-hipertensivos. Os dados foram coletados de fevereiro a novembro de 2018 durante a realização do projeto de extensão universitária - Mexa-se na melhor idade, realizado pela Liga Acadêmica de Medicina
do Esporte e do Exercício. A pressão arterial (PA) foi aferida de acordo com as normas da 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.
Resultados: A prevalência da hipertensão arterial sistêmica foi de 40,5% (n= 291) da amostra analisada, sendo 42,8% (n=166) do sexo masculino e 37,5,%( n=125) do
sexo feminino (n=125).
Discussão: O presente estudo identificou alta prevalência de HAS na população urbana de Valença/RJ, visto que a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) após a
realização de diversos estudos encontrou uma prevalência entre 14% e 40% entre os países do continente americano. Em um estudo de revisão sistemática, Passos (2006)
mostrou taxas de prevalência em torno de 20%, sem distinção por sexo, mas com evidente tendência de aumento com a idade.
Conclusão: O estudo concluiu que a hipertensão arterial sistêmica atinge 40,5 % da população urbana de Valença/RJ.
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PREVALÊNCIA DE INCONTINENCIA ATLÉTICA EM BRASILEIRAS PRATICANTES DE CROSSFIT
Autores: de Araujo MP, da Silva MLG, Rossi FCS, Brito LGO.

Introdução e Objetivo: O CrossFit é um conjunto de exercícios de alta intensidade e alto impacto que tem se popularizado no Brasil. O método inclui movimentos
que aumentam a pressão intra-abdominal podendo levar a perda involuntária de urina. Embora existam benefícios para a saúde, as mulheres que praticam CrossFit devem
ser orientadas para os riscos de incontinência atlética e ter acesso a profissionais da saúde capacitados em prevenção, diagnostico e tratamento desta afecção. O objetivo
deste estudo é determinar a prevalência de incontinência urinária em praticantes de CrossF.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo multicêntrico para quantificar a ocorrência de incontinência urinária em mulheres que praticam CrossFit. Foi criado um
site com informações sobre os benefícios e riscos do CrossFit para a saúde da mulher (http://crosscontinecebr.wixsite.com/crosscontinencebr). No site, está disponível um
questionário online. Foram somente mulheres, com idades entre 15 e 45 anos, praticantes de CrossFit, em academias cadastradas no sistema CrossFit, e que preencheram o
termo de consentimento livre e esclarecido. As variáveis quantitativas foram analisadas pela média e desvio padrão. A comparação das variáveis continuas com distribuição
normal foi feita pelo teste t. Ficou-se em 5% a hipótese de nulidade (p < 0,05).
Resultados: Um total de 551 mulheres respondeu ao questionário, sendo a maioria proveniente do Sudeste (44,8%), seguida pela região Centro-Oeste (23,1%). A média
de idade foi de 32 ± 7 e variou de 16 a 44 anos. A prevalência da IU foi de 30% e a maioria das mulheres apresentou perda de urina com apenas um exercício (52,1%). Vinte
e um exercícios foram citados como relacionados com a IU; no entanto, os mais citados foram: double-under (20,2%), single-under (8%), box jump (4,4%), thruster (3,6%) e
front-squat (3,3%). Mulheres com IU referiram sintomas com pelo menos 13 meses de duração (1-60). Depois de transformar os exercícios de CrossFit® em variáveis dummy,
double-under (OR = 229,1 [83,4-629,32]; p <0,001) e single-under (OR = 78,44 [25,18-244,28]; p <0,001) permaneceram extremamente associados à IU no modelo final.
Discussão: Foi encontrado que a prevalência de IU em mulheres praticantes de CrossFit é de quase 30%, porcentagem que é similar a outros estudos com atletas ou
mais baixa quando comparada à atletas que apresentam IU independente da prática de exercícios. Um estudo transversal no Brasil mostrou que, atletas incontinentes
apresentam uma melhor força nos músculos do assoalho pélvico do que atletas continentes. Double e single-under são exercícios realizados nas sessões de ginástica
e estão relacionados com o movimento de pular corda e com patamares de descida e exercícios de mini-trampolim. Já é conhecido na literatura que os trampolinistas
apresentam uma das maiores prevalências de IU em atletas do sexo feminino (80%). Além disso, um estudo de modelagem computacional mostrou que as deformações
do assoalho pélvico geradas durante o salto-aterrissagem diferem daquelas observadas em manobra de Valsalva.
Conclusão: Um terço das atletas apresentou incontinência urinaria durante os exercícios Crossfit. Double under e single under foram os exercícios mais prevalentes
associados à IU e isso provavelmente está relacionado ao salto e seu impacto no assoalho pélvico.
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PREVALÊNCIA DE LESÕES EM ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO DE UM CLUBE COMPETITIVO EM SÃO PAULO
Autores: Oliveira CN, De Lima GFI, Pochini ADC, Cohen M, Szeles PRDQ, da Costa TS.

Introdução e Objetivo: O futebol é um dos esportes mais populares do mundo que abrange todas as faixas etárias. Apresenta movimentos rápidos e não contínuos,
além de envolver grande contato, favorecendo a ocorrência de lesões. O Brasil tem um grande número de praticantes, no entanto a coleta de dados sobre os tipos de
lesões principalmente no futebol feminino é escassa, dificultando a prevenção, tratamento e reabilitação das lesões. Objetivo: Identificar a prevalência de lesões e suas
principais características de atletas do futebol feminino da categoria adulta de um clube competitivo de São Paulo.
Casuística e Método: Realizado estudo retrospectivo através da análise de prontuários do departamento médico de fevereiro a dezembro de 2018 e janeiro a maio de
2019. A amostra foi composta por 32 atletas de futebol do sexo feminino entre 18 e 37 anos.
Resultados: A prevalência por tipo de lesão teve como maior achado a fadiga muscular (36,9%), seguido de contusão/trauma (14,1%) e lesão muscular (9,6%), sendo as
menos prevalentes em igual porcentagem condropatia patelar, edema muscular, entorse de joelho e entorse de interfalangiana da mão (0,6%). As prevalências por região
do corpo foram maiores nos membros inferiores (60,2%), principalmente na coxa (19,4%), joelho (16,3%) e quadril/virilha (13,1%); e foram menores no braço (0,6%) e punho
(0,6%). A posição de jogo mais acometida foi meia (22%%) e a menos acometida foi volante (4%%). Referente a etiologia das lesões encontradas, houve predomínio por
sobrecarga (75,7%) quando comparado por origem traumática (24,3%). Com relação à ocorrência das lesões, 122 (73,9%) foram durante treinamento, 29 (18,2%) foram
em jogos oficiais e 9 (7,9%) foram externos ao clube.
Discussão: Em comparação com um estudo realizado com atletas de futebol do sexo masculino, também foram observados maior número de lesões nos membros
inferiores, sobretudo na coxa, corroborando que esse segmento é cada vez mais exigido durante a prática do esporte e demanda atenção das equipes que trabalham com
essa modalidade. Em uma pesquisa conduzida na cidade de Santos com jogadores de futebol do sexo masculino, a prevalência com relação às posições mais acometidas
foi de volante com 31,70%; de meia com 26,82%; de atacante com 14,63%; de zagueiro com 12,19%; de goleiro e lateral com 7,31% cada. Por outro lado, encontramos
divergência com relação às posições em nosso estudo, sendo de meia com 22%; de zagueiro com 20%; de atacante com 15%; volante com 4%. Esses achados podem
ser explicados pelo fato do gesto esportivo requerer velocidade, aceleração, desaceleração brusca e movimentos de giro, tornando esses atletas mais suscetíveis a lesões.
Ao compararmos nossos resultados com os dados de um estudo realizado no futsal feminino, encontramos que a maioria das lesões foi sem contato traumático (51,9%),
indo de encontro aos nossos achados, que mostraram uma prevalência maior nas lesões de sobrecarga (75,7%).
Conclusão: Identificar e compreender as principais lesões esportivas no contexto do futebol feminino é de grande importância a fim de reduzir a sua prevalência para
que possam ser planejadas estratégias de prevenção, tratamento e reabilitação.
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PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E SOBREPESO EM ADOLESCENTES DO 3º. ANO DO ENSINO MÉDIO EM UM GRANDE COLÉGIO
PARANAENSE
Autores: Pereira JL, Souza EF.
Instituições: UFPR - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: Estudos recentes tem sugerido uma significativa prevalência de obesidade e sobrepeso entre adolescentes numa escala mundial. No Brasil tal
situação também tem sido observada, gerando grandes preocupações das autoridades competentes e profissionais da área da saúde. A faixa etária compreendida entre
15 e 18 anos compreende um momento crítico do desenvolvimento bio-psico-social, sobretudo quando na perspectiva deste estudo observamos o término do Ensino
Médio, onde novos desafios são postos diante do adolescente como o final de um ciclo escolar e início muitas vezes da carreira acadêmica ou profissional. O objetivo
deste estudo foi verificar a prevalência de obesidade entre escolares regularmente matriculados no 3º. Ano do Ensino Médio em um grande colégio de Curitiba, Paraná.
Casuística e Método: No mês de maio de 2019, durante as aulas de Educação Física, foram realizadas medidas antropométricas de 272 escolares na faixa etária entre
16 e 19 anos de idade, sendo 162 meninas e 110 meninos. Foram mensuradas massa corporal (em kg), estatura (em metros) e circunferências de cintura e quadril (em
centímetros), a partir das quais se estimou o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Relação Cintura-Quadril (RCQ). Para essa análise considerou-se apenas os valores relativos
ao IMC. Os dados foram analisados através do software Statistica, versão 13.
Resultados: A tabela a seguir apresenta os resultados observados em função do IMC em meninos e meninas. Tabela 01. Valores de IMC observados em escolares do 3º.
ano do Ensino Médio, em % e números absolutos (entre parênteses). IMC (classificação)
Meninas Meninos Total < 18,5 (baixo)
12,3 (20) 12,7 (14)
12,5 (34) 18,5 – 24,9 (normal) 63,6 (103) 70 (77) 66,2 (180) 25,0 – 29,9 (sobre-peso)
14,2 (23) 12,7 (14) 13,6 (37) 30,0 – 34,9 (obesidade I) 7,4 (12)
3,6 (04)
6,0 (16) 35,0 – 39,9 (obesidade II)
1,8 (03)
0,9 (01)
1,5 (04) > 39,9 (obesidade III)
0,6 (01)-0,4 (01).
Discussão: Os resultados apontam para uma baixa prevalência de obesidade (7,9%) entre adolescentes do sexo masculino (4,5%) e feminino (9,8); valores considerados
normais ou abaixo do normal (78,7%) apresentam leve predomínio entre os indivíduos do sexo masculino (82,7%) em relação ao sexo feminino (75,9%), corroborando
com a literatura. Esses dados sugerem que a população observada não apresenta prevalência significativa de obesidade quando considerados os indicadores de IMC.
Devemos considerar o fato de que a população estudada encontra-se matriculada numa escola pública central e de referência na capital paranaense, inclusive com aulas
regulares de Educação Física, onde além de prática física, conceitos associados aos hábitos saudáveis e prática regular de atividade física são discutidos. Alguns autores
ainda sugerem que uma baixa prevalência de obesidade pode estar associada ao nível intelectual, cognitivo e sócio-econômico.
Conclusão: Observamos que entre adolescentes de ambos os sexos matriculados no 3º.ano do Ensino Médio de um grande colégio de Curitiba/Paraná, a prevalência
de obesidade ou indicadores negativos associados ao IMC é relativamente baixo. Entre os homens a prevalência de indicadores de IMC associado à obesidade tende a
ser um pouco menor quando comparado às mulheres. Tais valores favoráveis podem estar associados ao nível cognitivo e sócio-econômico do grupo observado, além
da prática de atividade física regular.
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PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR ASSOCIADO A INFRAVERMELHO LONGO E TREINAMENTO FUNCIONAL PARA OBESO:
RELATO DE CASO
Autores: Cunha EDBB, Pawlovicz JJF, Stein É, Kutzke JL, Fritz CK.

Introdução e Objetivo: A obesidade é considerada uma doença multifatorial e resulta da interação de alguns fatores, como genes, estilo de vida, questões emocionais,
ambientais e hormonais. Está associada a comorbidades como resistência à insulina, hiperlipidemias e aterosclerose, além de possuir uma grande relação com níveis de
inflamação. A boa alimentação e a praticar exercícios físicos são importantes, pois diminuem os índices de insulina circulantes, o índice de massa corporal (IMC) e o percentual de gordura corporal, principalmente a gordura abdominal. O infravermelho longo aumenta o fluxo sanguíneo e o metabolismo, pois acarreta em uma vasodilatação,
diminuindo desta forma o estresse oxidativo. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi associar reeducação alimentar à utilização de infravermelho longo e treinamento
funcional para redução do peso corporal. Analisar possíveis reduções em IMC, gordura corporal, circunferência abdominal, e alterações em perfil lipídico, glicêmico, níveis
de marcadores inflamatórios, PCR (proteína c-reativa), IL-6, IL-10 e níveis de cortisol.
Casuística e Método: Pesquisa experimental do tipo relato de caso, sendo um indivíduo do sexo masculino, 22 anos, com obesidade grau I, análise pré e pós-intervenção
de medidas antropométricas utilizando bioimpedância tetra polar (peso, IMC, gordura corporal, massa magra), perimetria das circunferências (abdominal, braços, coxas
e peitoral), exame termográfico das áreas com maior concentração adiposa (abdominal e lombar), avaliação dos padrões do movimento aplicando FMS, das condições
cardiorrespiratórias ao esforço físico por meio da ergoespirometria, e de exames laboratoriais (lipidograma, índice glicêmico e cortisol) e biomarcadores pró (PCR, IL-6) e
anti (IL-10) inflamatórios.
Resultados: O tratamento proposto resultou em diminuição de: peso corporal (3,2Kg), IMC (1Kg/m2), gordura (2,4Kg), massa magra (1Kg), circunferência abdominal em
cicatriz umbilical (3cm), supra abdominal (6cm), infra abdominal (5cm), peitoral (6cm), coxas direita (5cm) e esquerda (3cm) e braços direito (3,5cm) e esquerdo (2,5cm).
Houve melhora na mobilidade de ombro e flexibilidade de membro inferior (pontuação 1 pré e 2 pós), diminuição na área abdominal (1ºC), e lombar (1,3ºC), melhora na
aptidão cardiorrespiratória (aumento de 12,3% de VO2 máximo em um tempo, potência, e velocidade maior), diminuição dos níveis de cortisol e ácido úrico e observado
aumento de HDL.
Discussão: O incentivo a mudanças no estilo de vida, como a prática de atividade física e redução da ingestão de gorduras e açúcares, melhoram a condição de vida
e reduzem os índices de obesidade. Neste estudo, foram utilizados exercícios aeróbicos de intensidade moderada, associados à reeducação alimentar e à utilização de
infravermelho longo em um indivíduo obeso, resultando na redução do percentual de gordura e da circunferência abdominal. Outra constatação foi a redução significativa
das medidas antropométricas, os quais está diretamente associada com diminuição de fatores de riscos cardiovasculares. Nos exames laboratoriais analisados, tanto pré
quanto pós-protocolo, não foi observada alteração no lipidograma, o qual se manteve dentro da normalidade. Porém, foi possível notar que os níveis de HDL, mesmo
estando com valor de referência baixo, tiveram um aumento após execução do protocolo, ficando os valores muito próximos do nível desejado. Os níveis de ácido úrico
foram diminuídos ao término da execução do protocolo, uma vez que este, quando aumentado, apresenta importante relação com a resistência à insulina.
Conclusão: Em 12 semanas de intervenção associando reeducação alimentar, infravermelho longo e treinamento funcional, obteve redução de peso, IMC, percentual de
gordura, circunferência abdominal, níveis de cortisol, ácido úrico e proporcionou um aumento dos níveis de HDL no condicionamento cardiorrespiratório e na mobilidade
de ombro e flexibilidade de membros inferiores, sendo eficaz para o tratamento da obesidade grau I.
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RABDOMIÓLISE EM PRATICANTE DE CROSSFIT®: RELATO DE CASO
Autores: Szeles PRQ, Kanas PIf, Pochini AC.

Introdução e Objetivo: Rabdomiólise é uma síndrome clínica potencialmente grave que tem despertado preocupação devido ao aumento do número de praticantes
de atividades físicas de alta intensidade e ao seu possível subdiagnóstico. Dentre as causas que levam a rabdomiólise, a prática de exercícios físicos extenuantes tem
sido associada. O CrossFit® é um programa de condicionamento físico com treinamento intervalado de elevada intensidade. Apesar dos inúmeros benefícios da prática
de CrossFit®, algumas lesões e até mesmo casos de rabdomiólise têm sido reportados. O intuito deste relato de caso é fomentar uma discussão das possíveis causas ou
agravantes de casos de rabdomiólise no Crossfit.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: Relato de caso: B.F., masculino, 29 anos, natural e procedente de São Paulo, engenheiro, praticante de CrossFit há 1 ano. Referiu dores intensas em membros
superiores após treino de CrossFit® em dezembro de 2016. Referiu treino exaustivo (benchmark Murph: corrida de 1 milha, 100 flexões de braço na barra fixa, 200 flexões de
braço (solo), 300 agachamentos e mais 1 milha de corrida), sob temperatura ambiente elevada (>30°C). Além disso, referiu que nos 3 dias subsequentes fez uso de bebida
alcoólica, AINEs e anabolizantes. Com a piora do quadro de dor e início de hematúria, foi encaminhado ao PS, onde permaneceu internado por 5 dias para tratamento da
rabdomiólise, tendo alta médica sem sequelas (CPK inicial de 74.082 U/L – Referência: < 232 U/L – e 3.000 U/L na alta médica).
Discussão: Sabe-se que mesmo uma pessoa saudável pode desenvolver rabdomiólise após exercício exaustivo e/ou prolongado. Contudo, tem sido sugerido que alguns
fatores de risco podem predispor a ocorrência e intensificação dessa síndrome clínica. Neste relato, questionamos se a rabdomiólise pode ter sido precipitada por uma
desidratação pela prática de exercício extenuante, agravada pela elevada temperatura ambiente e ingestão contínua de bebida alcoólica. Além da rabdomiólise ter sido
associada ao etilismo crônico, o aumento de CPK e miopatia também foi evidenciado em voluntários saudáveis que ingeriam dietas de alto teor alcoólico. Indagamos
ainda se o uso de esteróides anabolizantes pode ter influenciado na amplificação da resistência do atleta ao esforço físico extremo, contribuindo no aumento tanto
das micro lesões musculares como da tolerância aos sintomas clínicos de alerta. Finalmente, a medida que estudos têm reportado níveis mais elevados de marcadores
de CPK em grupos que fazem uso de AINEs em comparação com grupos que não, acreditamos que sua utilização pode também ter contribuído para precipitação ou
agravamento da rabdomiólise.
Conclusão: O paciente apresentou fatores de risco (exercício extenuante, álcool, AINEs e anabolizantes), os quais podem ter desencadeado/intensificado seu episódio
de rabdomiólise. Todavia, novos estudos devem ser realizados para se obter uma relação direta entre tais fatores e rabdomiólise no CrossFit®.

136
RAZÃO DA CINTURA-ESTATURA EM IDOSOS DE VITÓRIA/ES
Autores: Pereira JL, Gonçalves EC.
Instituições: UFPR - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: A população idosa é crescente no mundo inteiro e no Brasil não poderia ser diferente. Até 2030 o Brasil será a sexta população mundial com
idosos de acordo com a OMS. Com o aumento da longevidade a preocupação com a saúde dessa população é latente e a própria OMS definiu algumas bases para um
envelhecimento ativo e políticas públicas específicas faz-se necessário em qualquer lugar do mundo. Alterações fisiológicas, morfológicas, funcionais, psicológicas e sociais
fazem parte do processo de envelhecimento, porém, alterações na massa corpórea podem trazer resultados alarmantes aumentando assim a morbidade e a mortalidade.
Existem vários métodos antropométricos convencionais para avaliação dos riscos cardíacos (circunferência da cintura, Razão cintura-quadril) que são bastante difundidos,
sendo bastante utilizados pelo baixo custo, praticidade e precisão. A adiposidade central está direcionada para riscos de saúde ligados a síndrome metabólica e a razão
entre a circunferência da cintura e a estatura (RCE) tem sido proposta como medida antropométrica fortemente associada aos fatores de risco cardíacos e metabólicos,
além da sua relação com a mortalidade. No Brasil há poucos estudos tendo como base populacional os idosos e a RCE, sendo assim este estudo tem por objetivo identificar a RCE da população idosa de Vitória (ES).
Casuística e Método: O estudo é de delineamento transversal sendo considerados elegíveis os idosos que tinham autonomia para a realização da avaliação antropométrica. Pessoas hospitalizadas ou sem autonomia foram excluídas do estudo. O n amostral foi de 85 idosos do sexo masculino residentes em Vitória (ES). As variáveis
antropométricas coletadas foram: massa corporal, estatura e circunferência da cintura, sendo a aferição dessas medidas realizadas com base nas técnicas propostas por
Lohman et al. A massa corporal e a estatura foi avaliada em balança mecânica com capacidade de 150kg e precisão de 100g, da marca Weltman, com o indivíduo posicionado descalço no centro da balança previamente zerada. A vestimenta utilizada foi uma sunga. A circunferência da cintura foi aferida com a utilização de uma trena
antropométrica da marca Cescorf. Para a estatura foi utilizado o plano de Frankfurt, após o idoso respirar profundamente e manter-se em posição completamente ereta. A
CC foi obtida entre a crista ilíaca e o ponto médio entre o quadril e a última costela. Para o cálculo da RCE, foi utilizado RCE= CC/estatura em centímetros (cm). Foi utilizado
o SSPS20 para análise dos dados e os valores de referencia foi <0,5 para o ponto de corte para risco de saúde (Ashwell, 2011).
Resultados: VARIÁVEIS
Estatura (cm)
85

N
MÉDIA E DP Idade (anos)
166,16 ±6,08
Cintura (cm) 85

85
69,55 ±5,89 Massa corporal (kg)
95,74 ±11,11
RCE
85

85
77,32 ±13,35
0,57 ±0,06

Discussão: De acordo com os dados apresentados os idosos de Vitória estão com risco ä saúde tanto no risco cardiovascular quanto metabólico destacando que estudos em diferentes faixas etárias têm demonstrado que no processo de envelhecimento ocorre uma redistribuição do tecido adiposo, além da internalização da gordura
abdominal. O acúmulo do tecido adiposo na região abdominal, predispõe o indivíduo a ocorrência de distúrbios cardiometabólicos e o uso da RCE, em razão de seu
ajuste pela estatura, como uma medida mais vantajosa.
Conclusão: A RCE é um índice antropométrico validado para o diagnóstico da obesidade e da obesidade visceral em idosos, sendo avaliado como um bom indicador na
predição dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e diabetes, sendo assim, pode-se concluir que a população idosa do presente estudo
encontra-se com risco alto para as doenças mencionadas.
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RECOSNSTRUÇÃO LIGAMENTAR NO TRATAMENTO DAS LUXAÇÕES ACROMIOCLAVICULARES: RESULTADOS FUNCIONAIS E
RADIOGRÁFICOS
Autores: Schaffhausser HL, Ikemoto RY, Murachovsky J, Vieira Lima GH, Nascimento LGP, Bueno RS.
Instituições: Faculdade de Medicina do ABC - Santo André - Sao Paulo – Brasil.

Introdução e Objetivo: As luxações acromioclaviculares (LAC) estão entre as condições traumáticas mais comuns do ombro, sendo que acomete preferencialmente
homens e frequentemente ocorre durante a prática esportiva. Atualmente são descritos mais de 60 tipos de cirurgias para o tratamento das LAC e, apesar de não haver
consenso em relação à técnica utilizada, a literatura aponta para melhores resultados clínicos e funcionais das reconstruções anatômicas em relação aos procedimentos
não anatômicos. Objetivos: Avaliar os resultados funcionais e as características radiográficas dos pacientes diagnosticados LAC.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva com pacientes com diagnóstico de LAC operados pelo o Grupo de Cirurgia de Ombro e Cotovelo
da FMABC/Hospital Ipiranga. A avaliação pós-operatória clínico-funcional consistiu na aferição do arco de movimento ativo e passivo com goniômetro, segundo os critérios da American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), bem como a presença de deformidade clínica e/ou dor à adução do membro operado e a aplicação dos
“scores” UCLA e DASH. As aferições radiográficas foram realizadas na incidência anteroposteior panorâmica das das clavículas sendo, então, obtida a distância do espaço
coracoclavicular do lado operado e comparado ao lado contralateral (sendo o aumento do espaço documentado em porcentagem).
Resultados: A média de idade foi de 32,4 anos, sendo a grande maioria do sexo masculino (90,4%). Na avaliação clinica observou-se um arco de movimento satisfatório
na maioria dos pacientes, com uma média de 168,5 graus de elevação; 65,4 graus de rotação lateral. Relacionou-se a piores resultados funcionais a presença de dor à
adução, sendo estatisticamente significante naqueles com pior UCLA (p=0,004) e DASH (p=0,034). A média de aumento no espaço coracoclavicular pós-operatório foi de
28,6%, no entanto este aumento, quando relacionado com “scores” funcionais e com dor à adução, não se obteve significância estatística (UCLA, p=0,235; DASH, p=0,053;
dor à adução, p=0,446).
Discussão: A perda de redução pós operatória é um achado frequente em diversos estudos, variando desde 17% até 80%. Choi e cols obtiveram uma taxa de perda de
redução de 47%, sendo 24% desses pacientes com um aumento de mais de 50% em relação ao lado não operado. No presente estudo a taxa de perda de redução foi
de 76%, no entanto, apenas 03 casos apresentaram perda maior que 50% e apenas 02 pacientes apresentaram complicações que necessitaram de intervenção. Estudos
biomecânicos listam alguns motivos possíveis pela perda parcial da redução no pós-operatório, como a alteração na resistência do enxerto devido às mudanças histológicas após sua incorporação, uma perda de força e um alongamento substancial do tendão após sua fixação. Possivelmente as perdas parciais na redução encontradas
por nossa equipe, se devem a esses fatores, associado ao fato de a fixação do enxerto ter sido realizada sem o uso de parafusos de interferência, tornando-a menos
resistente à carga, conforme demonstrado por Tashjian e cols. A subluxação da clavícula no pós-operatório, porém, não implicou em uma piora clínica ou no aumento da
dor. Shin e cols não encontraram diferença no “score” de Constant entre o grupo que mantinha o posicionamento anatômico e aquele no qual havia perda da redução.
Resultado este, encontrado por outros autores na literatura24, mostrando que a satisfação do paciente ocorria independentemente da redução anatômica da articulação.
Conclusão: A reconstrução dos ligamentos coracoclaviculares apresenta uma elevada taxa de recidiva. No entanto, não encontramos uma correlação entre a perda da
redução (radiográfica) e os “scores” funcionais.

138
REDUÇÃO DOS FATORES CARDIOMETABÓLICOS APÓS 12 E 24 SEMANAS DE EXERCÍCIOS CONTÍNUOS DE INTENSIDADE MODERADA
E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL EM MENINAS COM EXCESSO DE PESO
Autores: Leite N, Menezes-Junior FJ, Tadiotto MC, Milano-Gai GE, Lopes WA, Radominski RB.
Instituições: Universidade Estadual de Maringá - Maringá - Paraná - Brasil, Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: Treinamento aeróbio contínuo de intensidade moderada (MICT) e orientação nutricional (ON) são indicados na terapêutica para reduzir os fatores
de risco cardiometabólicos em adolescentes com excesso de peso. Contudo, há controvérsias sobre o tempo necessário para que ocorram modificações, pois existem
dificuldades na adesão em longo prazo. O objetivo foi avaliar o efeito de 12 e 24 semanas de MICT+ON sobre fatores cardiometabólicos em meninas com excesso de peso.
Casuística e Método: O programa de MICT+ON iniciou com 38 meninas com excesso de peso, de 10 a 16 anos, cuja adesão foi 84% em 12 semanas (12sem:n=32)
e 60% em 24 semanas (24sem:n=23). As avaliações foram realizadas no início (Basal), em 12sem e 24sem. Avaliaram-se peso, estatura, índice de massa corporal (IMC),
IMC escore z (IMC-z), estágio puberal, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), circunferência abdominal (CA), razão cintura-estatura (RCEst), freqüência cardíaca
repouso (FCrep) e máxima (FCmax), pico máximo de oxigênio (VO2pico) em testes de esteira (VO2picoEst) e bicicleta ergométrica (VO2picoBike) com análise direta de
gases. Foram dosados em jejum glicose, insulina, triacilglicerol (TG), colesterol total e frações. Após 2 horas de sobrecarga de glicose, mensuraram-se glicemia (Gli120) e
insulinemia (Insu120). Calculou-se o Homeostatic Metabolic Assessment (HOMA-IR) e Quantitative Insulin Sensitivity Check Index (QUICKI). Cada sessão de MICT consistiu
de 45 min de ciclismo indoor, 45 min de caminhada e 20 min de alongamento, nas primeiras quatro semanas intensidade entre 35 a 55% da FC de reserva, com aumento
progressivo a cada quatro semanas, alcançando até 85% na 24ª semana, frequência de três vezes por semana, perfazendo um total de 72 sessões. A ON consistiu de uma
sessão a cada dois meses, totalizando três sessões. Utilizou-se ANOVA com medidas repetidas, considerando significativo p<0,05.
Resultados: Observaram-se reduções significativas da MC (p=0,004), CC (p<0,001), RCEst (p<0,001), IMC (p<0,001) e IMC-z (p<0,001) após 12 e 24sem, sem alterações
entre 12sem e 24sem, com efeito clínico possivelmente benéfico (Cohen d= 0,29 [0,135-0,46]). Houve diminuição na FCrep em 12 e 24sem, bem como média na PAD
somente após 24sem de MICT (p=0,002), sendo significativo entre 12 e 24 semanas (p=0,021), demonstrando ser muito benéfico (Cohen d=0,88). Observou-se aumento
da carga em bicicleta ergométrica (p=0,014) e na duração do teste de esforço em esteira (p<0,001), com efeito benéfico (Cohen d=0,64 [0,39-1,02]), embora sem aumento
significativo no VO2picoEst e VO2picoBike. Com relação às avaliações sanguíneas, foram identificadas reduções significativas após 12 e 24 semanas para Gli120 (p=0,004),
insu120 (p=0,021), triglicerídeos (TG) (p=0,005) e aumento no lipoproteína de alta densidade (HDL-c) (p<0,001), sem diferenças significativas entre as semanas 12 e 24,
com efeito clínico muito benéfico para estes componentes (Cohen d=0,82 [0,56-1,26]). Além disso, foi identificada redução significativa na insulinemia (p=0,020), assim
como aumento do QUICKI (p=0,049) somente após 24 sessões de MICT, apresentando efeito clínico benéfico (Cohen d=0,403 [0,33-0,53]).
Discussão: Os resultados deste estudo reforçam que MICT+ON são importantes para o resgate da saúde em meninas com excesso de peso, pois promoveu a redução
dos fatores cardiometabólicos em 12 semanas, que, em sua maioria, ficaram estáveis até 24sem. Houve diminuição da PAD e da insulinemia, bem como aumento da sensibilidade insulínica somente em 24sem. O efeito clínico muito benéfico foi evidenciado no perfil lipídico, pressão arterial e na tolerância ao esforço, bem como benéfico
na redução da resistência insulínica.
Conclusão: Conclui-se que a intervenção em longo prazo demonstrou ampliação do efeito terapêutico do MICT associados à ON para redução das medidas antropométricas e melhora do perfil cardiometabólico em meninas com excesso de peso.
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RELAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE ISOCINÉTICO PRÉ-TEMPORADA COM LESÕES MUSCULARES DE ISQUIOTIBIAIS EM ATLETAS DE FUTEBOL
PROFISSIONAL
Autores: Dornelles MM, Valente H, Santos V, Pacheco G, Albuquerque T, Perez L.
Instituições: Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense - Porto Alegre - Rio Grande Do Sul – Brasil.

Introdução e Objetivo: Adotado como atividade por mais de 240 milhões de pessoas em mais de 186 países, o futebol acaba sendo um dos esportes mais famosos
do mundo. De diferentes níveis e faixas etárias, somente no Brasil encontram-se mais de 30 milhões de praticantes. No mundo, mais de 65 mil atletas estão ativos e registrados profissionalmente. Esporte de alta intensidade, caracterizado por suas súbitas mudanças de direções e alternância entre movimentos rápidos e lentos, necessita
de parâmetros físicos, técnicos e táticos. As lesões de estiramentos musculares são muito comuns no futebol profissional, sua maior incidência é a do grupo muscular dos
isquiotibiais. Esse tipo de lesões geralmente está relacionado com gestos de alta intensidade e velocidade, mudanças bruscas de direções com acelerações e desacelerações.
O principal teste para indicar o risco de lesão muscular é a avaliação isocinética. Sua acurácia vem sendo muito discutida em relação a sua especificidade e sensibilidade.
Relacionar as variáveis do teste isocinético pré-temporada com as lesões de estiramento muscular de isquiotibiais em atletas de futebol profissional.
Casuística e Método: Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, onde vinte e dois atletas de futebol profissional realizaram a avaliação de isocinético
pré-competição e foi comparado com as ocorrências de lesões de estiramentos musculares de isquiotibiais em uma temporada regular. Os atletas foram divididos em
dois grupos: grupo lesão (12 atletas) e grupo sem lesão (10 atletas). O teste isocinético consistiu em uma coleta de dados do pico de torque excêntrico dos isquiotibiais
bilateralmente a 60°/seg. Foram avaliados os picos de torque e as razões funcionais de ambas as pernas. Os dados foram comparados por meio de teste de t-Student
entre os grupos.
Resultados: As análises do teste isocinético realizadas, mostraram que não houve diferença significativa entre os picos de torque excêntricos dos isquiotibiais (P=0,23
e P=0,12) e razões funcionais (P=0,25 e P=0,50) entre os grupos, quando comparado os atletas que sofreram lesão e que não sofreram lesão de estiramento muscular de
isquiotibiais durante a temporada.
Discussão: Os dados encontrados nesse estudo assemelham-se aos obtidos por alguns outros pesquisadores, onde não encontraram nenhuma relação entre as lesões
de estiramento muscular de isquiotibiais com as variáveis de pico de torque e razão funcional da avaliação do isocinético. Contrariamente, há estudos que confirmam que
os testes são úteis para predizer lesões desses tipos e que desiquilíbrios nesses valores podem implicar nos desempenhos dos atletas impactando nos riscos de lesões.
Fatores que podem estar associados as incidências de lesões musculares por estirameno são as lesões pregressas, a fadiga e carga de treinamento que esses atletas são
expostos. Uma das limitações deste estudo foi não incluir essas variáveis nas comparações entre as lesões que ocorreram durante a temporada.
Conclusão: A razão funcional e o pico de torque a 60º/seg, quando analisados individualmente, não foram capazes de predizer lesões de estiramento muscular de
isquiotibiais em atletas profissionais de futebol ao longo da temporada.
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RELAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE PRÉ-TEMPORADA DE FORÇA MUSCULAR E FLEXIBILIDADE NAS LESÕES MUSCULARES DE RETO
FEMORAL EM ATLETAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL
Autores: Dornelles MM, Valente H, Albuquerque T, Perez L, Pacheco G, Schipper L.
Instituições: Grêmio Football Portoalegrense - Porto Alegre - Rio Grande Do Sul – Brasil.

Introdução e Objetivo: Futebol é o esporte mais popular do mundo com mais de 65000 atletas profissionais. Devido as suas características este esporte é potencialmente lesivo para seus praticantes, sejam profissionais ou amadores. As Lesões Musculares (LM) estão entre as lesões mais comuns e recorrentes no futebol, e podem
resultar, dependendo da magnitude e do mecanismo da lesão, em um tempo prolongado de afastamento, assim como possíveis sequelas. Dentre as lesões musculares,
os estiramentos aparecem com uma grande incidência e seus fatores de risco podem estar relacionados a fatores intrínsecos, relacionados às características individuais
dos atletas, e extrínsecos, relacionados as demandas físicas do esporte. O quadríceps é um dos grupos musculares mais acometidos no futebol, tendo uma taxa de 2,52/
10000 atletas expostos, isto é devido a sua alta exigência para controlar os movimentos do joelho assim como no quadril. O reto femoral (RF) é o principal músculo do
quadríceps e atua principalmente na ação do chute. Devido a isso possui uma alta incidência de LM. Ao longo dos anos, diversas ferramentas de avaliação vêm sendo
estudas para a prevenção de LM. O Teste Isocinético (TI) é um dos principais testes realizados para avaliação de força muscular (FM) em atletas profissionais, uma vez que,
acredita-se que haja uma relação entre a capacidade de geração de FM e a ocorrência de LM. Outro teste amplamente utilizado é o Teste de Thomas (TT), já que, estudos
sugerem que uma alteração na flexibilidade está relacionada com possível incidência de lesão. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação da FM e da flexibilidade na
incidência de LM de RF em atletas de futebol profissional.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, onde vinte e dois atletas de futebol profissional realizaram avaliações de pré-temporada que
constituíram-se em: TI do quadríceps concêntrico (QUA CON) bilateral a 60°/seg, onde foi avaliada a relação bilateral do pico de torque e uma avaliação da flexibilidade
bilateral do RF através do TT. Os dados encontrados foram cruzados com os grupos de atletas lesionados (grupo1) e não lesionados (grupo2) por meio do teste de t-Student.
Resultados: Ao final da temporada regular, não houve diferenças entre os grupos na relação bilateral (p=0,89), QUA CON direito (p=0,85) e esquerdo (p=0,27) e TT
direito (p=0,81) e esquerdo (p=0,97). Discussão: Os dados encontrados nesse estudo assemelham-se aos obtidos por alguns outros pesquisadores, onde não encontraram
uma relação entre as lesões de RF e o pico de torque e relação bilateral, o que indica que a causa das LM não seja por conta de déficit de produção de FM, mas sim por
outros fatores. Já na flexibilidade do RF não houve diferença, assim como em outros estudos que não acharam a relação entre uma melhor flexibilidade e a diminuição
de incidência de LM. Alguns fatores que podem estar relacionados a uma incidência de LM e que estão descritos na literatura como causas são: lesões pregressas, fadiga
e carga de treinamento. Uma das limitações deste estudo foi não incluir essas variáveis nas comparações entre as lesões ocorridas durante a temporada.
Discussão: Alguns fatores que podem estar relacionados a uma incidência de LM e que estão descritos na literatura como causas são: lesões pregressas, fadiga e carga
de treinamento. Uma das limitações deste estudo foi não incluir essas variáveis nas comparações entre as lesões ocorridas durante a temporada.
Conclusão: A relação bilateral de quadríceps e o pico de torque a 60º/seg, assim como, o TT para RF não são foram capazes de predizer lesões musculares de RF em
atletas profissionais de futebol ao longo da temporada.
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RELAÇÃO ENTRE A ECONOMIA DE CORRIDA E A FORÇA EXPLOSIVA DE CORREDORES EM FUNÇÃO DE UM PROGRAMA DE TREINO
Autores: Silva KA, Stanganelli LCR.
Instituições: Universidade Estadual de Londrina - Londrina - Paraná – Brasil.

Introdução e Objetivo: A Identificação dos efeitos dos programas de treinamento sobre as variáveis fisiológicas é fundamental para que técnicos e treinadores possam
estruturar cargas de treino mais adequadas. A literatura tem apontado que a melhora nos aspectos neuromusculares são capazes de interferir de forma significativa no
rendimento de corredores, promovendo atraso na fadiga, melhora da capacidade anaeróbia e da velocidade de deslocamento. O objetivo foi verificar a relação entre a
economia de corrida a força explosiva e o potencial explosivo de corredores quando submetidos cargas aplicadas durante um programa de treino.
Casuística e Método: Fizeram parte deste estudo doze corredores moderadamente treinados, sendo 7 homens (42,3±5,4 anos;1,74±0,08cm; 77,24±13,2kg; 15,03±5,13%
GC) e 5 mulheres (39,2±6,5 anos; 1,67±0,05cm; 61,72±4,93 kg; 12,40±3,72 % GC). Ao longo de 12 semanas os sujeitos foram submetidos a uma freqüência de três a quatro
sessões de treino de corrida por semana. O volume médio semanal foi de 47 km. Para a obtenção da medida relativa à economia de corrida foi realizado um teste laboratorial em esteira rolante, conforme o protocolo proposto por Albracht e Arampatzis (2013). A força explosiva foi determinada a partir da realização da técnica de impulsão
vertical contramovimento (CMJ) em uma placa de salto acoplada ao software Multsprint. Para a identificação do potencial explosivo os sujeitos foram orientados a realizar
a técnica de salto em profundidade (DJ) a partir de uma plataforma com altura de 40 cm e a utilização de duas barras com sensores da marca Sys Jump. A determinação
da força explosiva e potencial explosivo seguiram o protocolo proposto por Bosco (1993). Para a análise estatística aplicou-se o teste de normalidade Shapiro-wilk, o teste
t pareado e a correlação de Spearman, com nível de significância de p ≤ 0,05.
Resultados: Foi observada uma mudança significativa para a variável CMJ (p: 0,036), além de um alto valor de correlação significativa entre CMJ e DJ (r: -0,713). Não
foram verificadas mudanças significativas nas variáveis DJ e EC (p >0,05).
Discussão: Foi verificado que os sujeitos tiveram um acréscimo positivo na altura obtida no salto CMJ. Esse valor permaneceu inferior a 7,2% relatado por Crivoi (2014), ao
incluir duas sessões de treinamento de pliometria a corredores do sexo masculino durante um período de oito semanas, e inferior também a 8,9% evidenciado por Campillo
et al., (2014), quando incluiu o mesmo número de sessões de pliometria durante oito semanas a corredores de ambos os sexos. Assim, é possível que os corredores tenham
apresentado um menor desempenho no salto CMJ em função das poucas sessões destinadas ao desenvolvimento desta capacidade. A correlação significantemente positiva
entre CMJ e DJ (r: -0,713) parece estar relacionada ao aumento nos níveis de força muscular. Enquanto incrementos na força muscular são verificados a partir da maior altura
no salto CMJ, ao analisar o desempenho dos sujeitos no salto DJ, os maiores valores dessa capacidade estão relacionados aos menores tempos de contato na execução
dos saltos e que podem ter relação com o tempo de contato como o solo durante a execução das passadas nas corridas. Mudanças triviais puderam ser observadas nas
variáveis DJ e EC. Desse modo, mesmo não encontrando valores significativos para essas variáveis, diversos estudos demonstraram que fatores neuromusculares podem
impactar positivamente a EC. Investigações recentes reforçam que respostas positivas na EC em conjunto com o incremento da força muscular, melhoram a tempo de
contato com o solo (DJ) durante a corrida e, consequentemente, demandam um menor dispêndio energético por parte dos atletas.
Conclusão: As cargas de treino foram suficientes apenas para melhorar a força explosiva. A melhora dessa capacidade foi relacionada à redução no tempo de contato
com o solo, evidenciada no salto em profundidade (DJ), podendo estar relacionada, ainda que não significativamente, a uma melhora na velocidade de corrida.

142
RELAÇÃO ENTRE A PORCENTAGEM DE GORDURA E O LIMIAR VENTILATÓRIO II EM HOMENS
Autores: Alabarse SL, Santos VH, Prado RCR, Silva PSB, Peruchi LH, Nahas RM.
Instituições: Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - São Paulo - Sao Paulo - Brasil, Hospital Nove de Julho-Centro de Medicina Especializada - São
Paulo - São Paulo - Brasil, Universidade de Kent - Grã-Bretanha (Reino Unido), Universidade de Mogi das Cruzes, UMC - Mogi das Cruzes - São Paulo - Brasil, Universidade Federal de
São Paulo, Unifesp - São Paulo - Sao Paulo - Brasil.

Introdução e Objetivo: É de conhecimento científico a condição em que a obesidade está relacionada a outras patologias de forma direta (i.e. hipertensão arterial
e diabetes). A obesidade pode causar limitações dos movimentos articulares, consequentemente a diminuição da participação em atividades físicas e um menor gasto
calórico. A porcentagem de gordura (%G) elevada pode influenciar a tolerância ao exercício físico, nota-se assim um ciclo: menor dispêndio energético, aumento do peso
corporal, diminuição da atividade física devido também ao cansaço excessivo, gasto calórico menor. Neste sentido, essa abordagem é importante, considerando que a
%G está relacionada com um menor gasto calórico (i. e. taxa metabólica basal). O protocolo índice de Baumgartner (IB) é uma das estratégias de rastreamento da massa
de gordura, apresenta como resultado valores de %G. A tolerância ao esforço físico possui como um dos fatores limitantes a quantidade da massa de gordura, embora
essa condição esteja largamente fundamentada na literatura científica, notamos algumas lagunas sobre esse cenário, principalmente estudos relacionando a taxa de
tecido adiposo com a tolerância ao exercício físico no Limiar Ventilatório II (LV II), especificamente em homens. Diante das descrições abordadas, uma eventual relação
entre a %G e o LV II em homens pode indicar uma condição ao qual a quantidade de massa de gordura influencia a tolerância ao esforço físico. Tivemos como objetivo
analisar a relação entre a %G e o LV II em homens.
Casuística e Método: Estudo transversal em que recrutamos 20 pacientes homens (41,2 ± 12,8) de um Centro de Medicina do Esporte. Para a análise da %G utilizamos
a densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA - GE Lunar Prodigy Primo®). Analisamos o LV II pela estratégia técnica de um teste cardiopulmonar até a exaustão
voluntária em um analisador de gases (Quark CPET Cardio Pulmonary Exercise Testing; Cosmed Metabolic Company®, Roma, Itália); protocolo com velocidade inicial de
4km/h com inclinação de 1%, aumento da velocidade em 1Km/h a cada 1min. Para os valores das correlações (r) adotamos as seguintes estratificações: 0 < r < 0,25 ou –
0,25 < r < 0: correlação pequena ou nula 0,25 < r < 0,50 ou - 0,50 < r < - 0,25: correlação fraca, 0,50 < r < 0,75 ou – 0,75 < r < - 0,50: correlação moderada e 0,75 < r < 1,00
ou -1 < r < - 0,75: correlação forte ou perfeita (perfeita se r = -1 ou r = 1). Para a correlação estatística utilizamos o teste Spearman (significância de p ≤ 0,05). Após o teste
de normalidade de Shapiro Wilk, que identificou assimetria dados, foi realizada uma correlação de Spearman (r) para identificar a relação entre o %G e a LV II, adotamos p
≤ 0,05 como valor significante. Todos os procedimentos foram executados usando o pacote estatístico SPSS (versão 23.0 IBM®, New York, USA).
Resultados: Ocorreu uma correlação negativa moderada [r = -0,50] com um valor estatístico significante [p = 0,04] entre a %G e o LV II.
Discussão: O estudo demonstrou que existe uma correlação moderada e negativa entre as variáveis porcentagem de gordura e limiar ventilatório II. Pesquisas relatam
a importância de uma menor quantidade de gordura e uma maior tolerância ao esforço físico como variáveis relevantes para a diminuição das doenças cardiovasculares,
consideradas riscos de mortalidade.
Conclusão: Existe uma correlação negativa moderada significante entre a porcentagem de gordura e o limiar ventilatório II em homens adultos. Sugerimos estudos
contendo um delineamento longitudinal para ampliar a relação entre a massa de gordura e a tolerância ao esforço físico.
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RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE BAUMGARTNER E A MASSA MAGRA EM HOMENS
Autores: Alabarse SL, Santos VH, Prado RCR, Silva PSB, Peruchi LH, Nahas RM.
Instituições: Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - SP - Brasil, Hospital Nove de Julho-Centro de Medicina Especializada - São Paulo - SP - Brasil,
Universidade de Kent - Grã-Bretanha (Reino Unido), Universidade de Mogi das Cruzes, UMC - Mogi das Cruzes - SP - Brasil, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp - São Paulo SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: O avanço tecnológico resulta em uma menor atividade física, tendo como resultando também o aumento do sedentarismo, consequentemente
nota-se uma elevação no risco de mortalidade e algumas patologias (i.e. hipertensão arterial) e a sarcopenia. Neste sentido, essa abordagem é relevante, considerando
que a massa magra (MM) é relacionada com uma melhor qualidade de vida (i.e. independência física) e maior gasto calórico (i. e. taxa metabólica basal). Sendo assim, a
análise da quantidade e qualidade da massa magra serve também como um dos indicadores de saúde. O protocolo índice de Baumgartner (IB) é uma das estratégias
de rastreamento de perda da MM, apresenta como resultado valores de sarcopenia individualizados [IB: massa magra apendicular (kg) / altura (m2)], considera-se que
homens tendem a ter menores valores de sarcopenia. Embora o protocolo IB tenha um padrão de alta qualidade, trata-se um diagnóstico com um custo relativamente
expressivo para a população em geral. O uso de outros parâmetros confiáveis com custos diminuídos pode ser uma alternativa viável, como estratégia de rastreamento
da sarcopenia. Diante das descrições abordadas, eventuais relações ao índice de Baumgartner e a massa magra em homens podem indicar uma estratégia importante.
Verificamos a relação entre o índice de Baumgartner e a massa magra em homens.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo transversal em que recrutamos 20 pacientes homens (41,2 ± 12,8) de um centro de Medicina do esporte. Para a análise
da MM utilizamos a densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA - GE Lunar Prodigy Primo®) com a classificação (IGC); 3,0 kg/m2 a 6,0 kg/m2: normal. O protocolo
de IB foi analisado para determinação de nível de sarcopenia, classificamos os voluntários como “sobrepeso”, considerando o valor < 7.26 kg/altura2. Para os valores das
correlações (r) adotamos as seguintes estratificações: 0 < r < 0,25 ou – 0,25 < r < 0: correlação pequena ou nula 0,25 < r < 0,50 ou – 0,50 < r < - 0,25: correlação fraca, 0,50
< r < 0,75 ou – 0,75 < r < - 0,50: correlação moderada e 0,75 < r < 1,00 ou -1 < r < - 0,75: correlação forte ou perfeita (perfeita se r = -1 ou r = 1). Para a correlação estatística utilizamos o teste Spearman (significância de p ≤ 0,05). Após o teste de normalidade de Shapiro Wilk, que identificou assimetria dados, foi realizada uma correlação
de Spearman (r) para identificar a relação entre o IB e a MM, adotamos p ≤ 0,05 como valor significante. Todos os procedimentos foram executados usando o pacote
estatístico SPSS (versão 23.0 IBM®, New York, USA).
Resultados: Ocorreu uma correlação positiva forte [r = 0,75] com um valor estatístico significante [p = 0,00] entre IB e MM.
Discussão: O presente estudo demonstrou uma correlação forte e positiva entre as variáveis massa magra e o índice de Baumgartner. Sugerimos que uma análise de
menor custo e de uma aplicação técnica simples para diagnosticar a taxa da massa magra pode refletir também a perda de massa magra verificada por um método
que embora seja de alto padrão, possui um custo relativamente alto. Estudos indicam a importância de uma composição corporal adequada (i.e. massa magra) para um
envelhecimento bem sucedido.
Conclusão: Concluímos que existe uma forte e positiva correlação entre IB e MM em homens adultos. Sugerimos que estudos adicionais incluam outras faixas etárias,
principalmente idosos, pois as temáticas massa magra e sarcopenia são relevantes para essa população que dependem destas caraterísticas físicas para uma melhor
autonomia funcional.
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RELATO DE CASO: FRATURA POR ESTRESSE EM ATLETA AMADORA
Autores: Pereira DJ, Emmerich VC, Teixeira AM, Gomes, JF, Gama JG, Daher SS.

Introdução e Objetivo: Fratura por estresse é uma microfratura óssea que resulta de um desbalanço entre formação e destruição óssea. Componente da Síndrome
de deficiência energética relativa relacionada ao esporte, RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport ), pode ocorrer em praticamente qualquer osso do corpo, com maior
incidência na tíbia, metatarsos, fíbula, navicular, fêmur e pelve. Consiste em típica lesão que acomete atletas e esportistas, com destaque em atletas de endurance e salto,
com predomínio no sexo feminino. Houve um aumento considerável no número de esportistas, em especial praticantes de modalidades aeróbicas com alto volume e
intensidade, acarretando assim em mais desfechos negativos e atingindo também o sexo masculino. Tais motivos ampliaram o conceito de tríade da mulher atleta para
o RED-S. A suspeita diagnóstica da síndrome é baseada em baixa disponibilidade energética, low energy availibity (LEA),<30 kcal/kg de massa livre de gordura/dia, com
ou sem distúrbio alimentar, alterações menstruais e de massa óssea, podendo comprometer outros sistemas, tasi como o cardiovascular, imunológico, gastrointesnal,
nervoso, renal e endócrino. O tratamento das fraturas e consequente retorno à prática esportiva deve ser um processo gradual para permitir que o osso se adapte a uma
carga maior. Na RED-S, a identificação e modificação de fatores de risco, dentre eles, classificação de risco, correção do desbalanço energético, eletrolítico, com destaque
para ingesta diária de cálcio e terapia comportamental são pontos chave. Justificando assim um seguimento multidisciplinar. O objetivo do trabalho é relatar um caso de
fratura por estresse em atleta amadora com RED-S.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: C.F.S, 36 anos, solteira, advogada, corredora de rua amadora, vegetariana, iniciou corrida por lazer entre 2002-2008. A partir de então, iniciou corrida com
objetivo de performance, mantendo pressão por resultados e participação média de 4 maratonas por ano. Melhor pace para 21km, 5:00 min/km e para 42 km, 5:30 km/
min. Em 2013, durante treino de 75 km, por volta do quilômetro 30 sentiu dor súbita em região medial anterior de coxa direita com interrupção abrupta da corrida.
Diagnosticada fratura de estresse em asa sacral direita ao nível de S2-S3, em investigação ambulatorial por descrição de dor a abdução e rotação externa de quadril direito,
confirmado por imagem de RM. Estava em amenorréia há 4 meses. Peso com variação entre 54-57 Kg. Altura: 1,67m, IMC variando entre 19,3- 20,4 kg/m2. Baseado no
recordatório alimentar, havia uma baixa ingesta calórica e de macronutrientes. Histórico de fraturas: fratura por estresse em tíbia e fíbula direitas, tíbia esquerda (2008-2009)
e fratura de sacro (S3-S5) em 2014. Nega comorbidades. Nega uso de medicações.
Discussão: A paciente foi investigada clínica e laboratorial com exames de imagem como ressonância magnética, densitometria óssea, perfil bioquímico sem demais
achados. Foi orientada em relação ao desbalanço energético e amenorréia como fatores precipitantes das lesões mas mantinha resistência a essa associação, o que impactou no histórico de cinco fraturas por estresse ao longo da prática esportiva. Abandonou a corrida para performance por compromissos pessoais e em tempo, pratica
treinos recreativos de corrida e musculação.
Conclusão: O caso descrito neste relato tem a importância de enfatizar e conscientizar sobre a percepção de sinais e sintomas sugestivos de RED-S, tanto por médicos,
quanto por pacientes, treinadores e outros profissionais de saúde envolvidos com o esporte, a fim de propor intervenções precoces e mais efetivas com uma equipe
multidisciplinar. Evitando assim gastos financeiros, abandonos do esporte e mantendo o foco na promoção do exercício físico para a saúde.
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RELATO DE CASO: MORTE SÚBITA ABORTADA EM ATLETA JOVEM
Autores: Pabis JS, Moser V, Bueno RD, do Reis FI, de Farias ABV, de Oliveira AGNM.
Instituições: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville - Santa Catarina - Brasil, Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE - Joinville - Santa Catarina – Brasil.

Introdução e Objetivo: A ocorrência de eventos cardíacos severos é bem conhecida no meio esportivo e por isso sua prevenção é muito discutida. Apesar de ser um
evento raro, a morte súbita em atletas gera grande impacto na sociedade pelo simbolismo de saúde dos atletas. Sua incidência varia conforme diversas variáveis incluindo
gênero, idade e tipo de atividade física. Como principal causa cardiovascular de morte súbita em atletas com menos de 35 anos de idade temos a cardiomiopatia hipertrófica.1
Um dos grandes exemplos é do ex-jogador Serginho, que atuava como zagueiro, faleceu aos 30 anos de idade devido a uma parada cardiorrespiratória em outubro de 2004
enquanto disputava uma partida pela equipe do São Caetano. Segundo o prontuário do médico do Instituto do Coração (Incor) que fez um teste ergométrico no jogador
alguns meses antes, já havia sido diagnosticada uma miocardiopatia hipertrófica assimétrica, patologia que contraindicaria que o atleta continuasse jogando futebol. No
entanto, o presidente e o médico do clube negam ter conhecimento desse fato, afirmando no teste constatou-se apenas uma arritmia de grau leve, o que não proibiria o
atleta de continuar jogando. Apesar de tais afirmações, o médico e o presidente do clube foram julgados e suspensos do cargo. Em suma, a morte de Serginho poderia
ter sido evitada caso seu problema cardíaco fosse diagnosticado previamente e informado ao jogador e ao clube, o qual deveria tomar as devidas providências e afastar o
atleta, impedindo seu falecimento2. Relatamos o um caso de paciente com morte súbita abortada previa e taquicardia ventricular não sustentada durante jogo de futebol.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: Paciente de 34 anos previamente hígido, em uso de medicação termogênica, em prática de atividade física regular (partidas de futebol 2 vezes na semana
somado a musculação), com índice de massa corpórea (IMC) adequado com síncope com resolução espontânea durante jogo de futebol (morte súbita com retomada
espontânea) e uma semana após taquicardia ventricular com choque e protocolo seguido conforme ACLS em Pronto Atendimento. Após o episódio o paciente foi
encaminhado a centro especializado onde foi realizada uma anamnese mais completa onde foi descoberta uma historia de infecção de vias aéreas superiores um mês
antes do episódio. Foi também realizado cateterismo onde não foram encontradas lesões coronarianas obstrutivas. Além disso o ecocardiograma realizado demonstrou
fração de ejeção (FE) reduzida. Durante acompanhamento ambulatorial posterior foi realizada uma ressonância magnética Cardiaca com disfunção sistólica difusa o que
confirmou a suspeita de miocardite após infecção de vias aéreas superiores. Recebeu alta em classe funcional I e perdeu segmento. Um ano após foi internado com novo
caso de taquicardia ventricular durante jogo de futebol e em nova ressonância foi diagnosticado fibrose e indicado a implantação de cardioversor desfibrilador implantável.
Discussão: Neste caso descrevemos um paciente jovem com história de morte súbita abortada e taquicardia ventricular sustentada durante jogo de futebol. Tendo em
vista que a atividade física de endurance a longo prazo acelera o desenvolvimento dos fenótipos arritmogênicos das cardiopatias ventriculares direitas5 há a indicação de
avaliação e acompanhamento cardiológico em pacientes sintomáticos e não sintomáticos para a prática de atividade física com a intenção de diagnóstico e prevenção
de eventos cardíacos severos, além de alertar para fato de que ainda que as principais causas sejam genéticas deve-se sempre levar em consideração a miocardite que
pode levar a fibrose e necessita de acompanhamento.
Conclusão: Com a avaliação desse caso é possível observar a importância da avaliação e acompanhamento cardiológico criterioso, principalmente em praticantes de
atividade física e o conhecimento por parte dos clínicos da possibilidade de arritmias relacionadas ao exercício para orientação dos pacientes.
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RELATO DE CASO: RABDOMIÓLISE ASSOCIADA AO USO DE ESTANOZOLOL E TESTOSTERONA
Autores: Pabis JS, da Silva JIT, Bueno RD, Fortes S, dos Reis FI.
Instituições: Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE - Joinville - Santa Catarina - Brasil.

Introdução e Objetivo: Rabdomiólise pode ter etiologia multifatorial. Neste relato é descrito um caso de rabdomiólise em jovem do sexo masculino, associado ao uso
de estanozolol e testosterona injetável. O relato tem por objetivo mostrar o risco intrínseco do uso de substâncias anabolizantes como possíveis indutoras de rabdomiólise.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: D., masculino, 21 anos, estudante de educação física, instrutor em academia, hígido previamente, admitido no serviço de pronto atendimento com queixa
de dor e câimbras em ambas panturrilhas, incapacitante para atividade laboral, associada a perda ponderal involuntária de 4Kg em 15 dias, sem relato de febre. Negou
abuso de exercícios ou epidemiologia para leptospirose. Ao exame físico, apresentava desequilíbrio, tetraparesia de predomínio proximal, com prejuízo da deambulação
e da elevação de membros superiores em atividades corriqueiras, com reflexos hipoativos em membros superiores. Os exames laboratoriais mostraram em dois dias
consecutivos, elevação da creatinofosfoquinase (CPK) de 454.2U/L para 1195.5U/L, transaminase oxalacética de 33.6U/L para 60U/L, mioglobina de 25.9mcg/L, aldolase
de 12.2U/L, sem outras alterações relevantes. O paciente admitiu então uso de estanozolol via oral 50mg, 5 comprimidos/dia durante 45 dias, associado a 2 injeções de
testosterona 200mg cada, no período, com últimas doses usadas 24 dias antes da admissão. Foi realizada eletroneuromiografia (ENMG) que confirmou padrão miopático. Durante a internação, evoluiu com melhora lenta e progressiva do quadro clínico após hidratação vigorosa, com normalização das enzimas musculares, mantendo
tetraparesia grau 4. Durante acompanhamento ambulatorial, manteve melhora lenta e progressiva da força muscular, porém sem conseguir correr ou fazer apoios/barras
como antes. Após 2 meses teve recuperação satisfatória da força em membros superiores, mas ainda com paresia em panturrilhas, impedindo corrida, salto e andar sobre
as pontas dos pés, ainda com ENMG mantendo padrão miopático. Em última consulta realizada 87 dias após a admissão hospitalar, referiu total recuperação da força em
membros, com pouca fadiga ao exercício vigoroso para panturrilhas.
Discussão: A rabdomiólise é uma síndrome marcada pela necrose muscular com liberação de constituintes musculares intracelulares na circulação. A tríade sintomática
clássica é astenia, mialgia e mioglobinúria, cursando com níveis de CPK e enzimas musculares elevadas. Sua gravidade é variável, desde alterações laboratoriais assintomáticas,
a doenças potencialmente fatais, com elevações enzimáticas extremas, desequilíbrios eletrolíticos e lesão renal aguda. Entre suas etiologias pode-se destacar compressão
traumática/muscular, exercício extenuante, miopatias metabólicas, uso de drogas, ou toxinas, infecções ou distúrbios eletrolíticos. O uso de drogas é uma causa comum de
doença muscular, mas a associação com uso de anabolizantes é rara, como o ocorrido no caso descrito. Nesse caso, a administração de esteroides anabolizantes, mesmo
3 semanas antes, pode ter sido o gatilho para miopatia. Vale ainda ressaltar que a co-administração de recursos ergogênicos, ausência de informações sobre segurança das
miligramagens específicas, origem farmacológica, balanço energético nutricional do paciente e desidratação, são possíveis fatores que podem ter contribuído para o quadro.
Conclusão: Com esse caso é possível avaliar o risco da indução de rabdomiólise associada à administração de agentes esteroides anabolizantes, e sua repercussão clínica
em atleta. Possibilitando ao profissional um melhor manejo e orientação do paciente.
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RENDIMENTO FÍSICO EM PACIENTE OBESO SUBMETIDO À CIRURGIA
Autores: Campos AL, Werutsky CA, Gomes JF, Biaggioni DF, Cirilio PB, Daher SS.
Instituições: Faculdade BWS - Nutrologia Esportiva - São Paulo - Sao Paulo - Brasil, Medicina do Esporte - IAMSPE - São Paulo - Sao Paulo - Brasil.

Introdução e Objetivo: A obesidade se trata de uma doença crônica multifatorial, sendo uma das principais responsáveis pela resistência à insulina, diabetes mellitus,
hipertensão, dislipidemias e síndrome metabólica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade grave é classificada por um IMC maior que 35 kg/m2 associado
à comorbidades, ou por um IMC maior ou igual a 40 kg/m2. O Bypass Gástrico em Y de Roux (BGYR) é o procedimento cirúrgico mais realizado para o tratamento da
obesidade no mundo, com um alto índice de resposta positiva no tratamento, porém, sem mudanças significativas no estilo de vida, os efeitos positivos dessa técnica
cirúrgica se perdem muito rapidamente. O exercício tem uma ação discreta sobre o peso corporal se comparada à cirurgia, mas apresenta efeitos metabólico-hormonais
favoráveis, e que podem prevenir doenças cardiovasculares associadas à obesidade. Este relato de caso tem por objetivo evidenciar o desempenho esportivo sem limitações em um paciente pós-bariátrica.
Casuística e Método: Não se aplica.
Resultados: E.M.G. sexo masculino, 40 anos, casado, obesidade grau 2 (IMC 38,3 kg/m2; Peso: 124kg; Altura: 180 cm), com hipertensão e sedentarismo há 12 anos, fazendo
uso de hidroclorotiazida, losartana, sinvastatina, orlistate e metformina. Exames laboratoriais pré-operatórios com alterações relevantes no perfil lipídico e glicêmico. Em
abril de 2017 fez cirurgia bariátrica (técnica de BGYR). Dieta antes da cirurgia: 2.820 kcal. No momento, após evolução de 26 meses, encontra-se com peso de 87kg (IMC
de 26,8 kg/m2), 14,1% de gordura corporal avaliado pela bioimpedância, e 90 cm de circunferência abdominal. Após a cirurgia, iniciou exercícios progressivos (natação,
musculação e corrida), com ênfase na corrida, passando a treinar 5 vezes na semana (10 a 15 km por dia - volume semanal de 60km). Primeira prova disputada, 4 meses
após cirurgia, em circuito de 4km completando com tempo de 28 min (pace de 7 min/km), esta mesma prova foi realizada há 1 ano pelo paciente, completando os 4km
em 17 min (pace de 4,25 min/km). Melhor pace registrado de 3,5 min/km em prova de 5 km. Realizou maratona e meia-maratona nos últimos 3 meses (42km em 5h e
7min - pace de 7,3 min/km e 21km em 1h e 57min - pace de 5,6 min/km). Dieta atual: 2.150 kcal. Faz uso de suplementação alimentar, como o Whey Protein, a vitamina D,
a vitamina B12 e um polivitamínico, mas sem indicação de nenhum medicamento. Durante as provas de maratona faz reposição com cápsula de sal e gel de carboidrato.
Exames laboratoriais atuais sem alterações do perfil lipídico, glicêmico, vitamínico e de sais minerais.
Discussão: A cura da obesidade não se resume apenas ao ato cirúrgico, este é na verdade o início de um período de mudanças como à reeducação alimentar, atividade
física programada e mudança nos hábitos de vida. Sabe-se que após a gastroplastia, os pacientes apresentam uma diminuição da força muscular dinâmica. Um programa
de exercícios combinado que contemple treinamento aeróbico e resistido é o ideal para esses pacientes, por apresentar melhora no ganho de força e melhor capacidade
aeróbia, se comparado a apenas um dos métodos isolados. A recuperação do peso após o BGYR pode ocorrer devido ao aumento do consumo alimentar, sedentarismo
e diminuição da taxa de metabolismo basal. 15% dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica podem recuperar o peso no pós-operatório tardio, principalmente
após dois anos, voltando à faixa de obesidade. Acumulam-se evidências de que a atividade física moderada a vigorosa de 150 a 250 min por semana pode ser suficiente
para prevenir a recuperação de peso.
Conclusão: O rendimento físico de um esportista pode ser alcançado por um obeso severo em processo de redução do peso, desde que motivado o suficiente para a
continuidade de um programa adequado de dieta e exercícios, o quê certamente poderá trazer muito bom prognóstico de manutenção do peso perdido.

148

RESISTÊNCIA INSULÍNICA, SÍNDROME METABÓLICA, RISCO CARDIOVASCULAR E ADIPONECTINA: EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO
EM HOMENS SEDENTÁRIOS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
Autores: Perin FSB, Perin POL, Guedes DN, da Silva AMO.
Instituições: UNICAMP - Campinas - São Paulo - Brasil.

Introdução e Objetivo: O processo de envelhecimento e a qualidade de vida moderna favorece efeitos fisiopatológicos como acúmulo de tecido adiposo truncal,
alterações no perfil lipídico, glicêmico e pressórico, principalmente em homens. Esse processo pode influenciar a diminuição da potência aeróbia, produzindo efeitos
cardiovasculares e alterando componentes da síndrome metabólica e marcadores da resistência à insulina dentre eles as adipocitocinas, sendo a adiponectina a mais
abundante sericamente, proveniente do metabolismo muscular e hepático. Para tanto este trabalho teve o objetivo de analisar homens sedentários de meia idade, submetidos a um programa de treinamento físico orientado, comparando-os a um grupo sem treinamento, verificando-se os efeitos metabólicos e da função cardiovascular
através desta intervenção.
Casuística e Método: Foram selecionados 186 indivíduos voluntários sedentários a mais de 6 meses, acima de 40 anos sem doença cardíaca ou diabetes, convidados a
participar de um grupo de treinamento físico orientado duas a três vezes por semana, em exercícios aeróbios (caminhada rápida de 2400 metros) ou resistidos (resistência
de força muscular em repetições/min) por 12 semanas ou 36 treinos, divididos em grupos de treinamento físico (n=90) e 96 voluntários que não puderam participar do
treinamento por impossibilidades pessoais que fizeram parte do estudo como grupo controle. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido pelas normas do Comitê de Ética em pesquisa seguindo as orientações da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. Foram coletadas amostras sanguíneas sendo
analisados: glicose, insulina basal, perfil de lipídio, ácido úrico e adiponectina.
Resultados: Dos 186 voluntários foi encontrada uma média de idade de 51,3(8,1) anos, caracterizados inicialmente como saudáveis segundos médias iniciais de IMC,
cintura, HDL, triglicérides, glicemia basal, adiponectina, HOMA-ir, VO2 e PA. Para os componentes da Síndrome Metabólica foi utilizando o índex segundo o National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III, tendo 19,4% dessa população com 3 ou mais destes componentes inicialmente.
Discussão: Atividade física regular diminui o risco de desenvolvimento de doenças crônicas e traz benefícios à saúde como diminuição de uso de medicamentos
(custos) e processos evolutivos fisiológicos como a osteoporose. Além deste fenômeno, alguns autores descrevem com o envelhecimento, por exemplo o VO2máx se
torna significativamente menor comparado com grupos de faixa etária mais jovem. No presente estudo 24,19% dos voluntários, melhoraram o VO2 com o treino de 12
semanas, sem especificar o treino, sendo que 59,6% dos indivíduos do grupo de treinamento aeróbio melhoraram, 14,7% dos do grupo de treinamento resistido e 6,3%
do grupo controle tiveram melhora do VO2 antes e após as 12 semanas. Neste estudo os níveis de adiponectina não se alterou em nenhum dos grupos em 12 semanas
de treinamento, podendo ser em razão do tempo, intensidade ou até a perda não significativa de massa corporal para que pudesse influenciar essa modificação. Assim, os
marcadores inflamatórios podem se alterar em relação ao exercício físico mesmo sem a perda de peso significativa, como relatam Devries et al, 2008, mas a adiponectina
somente se modifica com a perda de peso corporal.
Conclusão: No presente estudo verificamos melhora dos índices estudados em relação ao exercício realizado através dos testes de 2400m e uma repetição máxima.
O grupo treinado melhorou em relação ao grupo controle nos parâmetros estudados corroborando com todos os estudos da literatura com a intensidade e no período
mínimo de 12 semanas. Apesar de perda de peso significativa nos grupos treinados após 12 semanas em relação ao grupo controle, indivíduos sedentários em processo
de envelhecimento não tiveram melhora estatística nos índices séricos de adiponectina e HOMA-ir, mas tiveram uma melhora nos padrões de risco cardiovascular.
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RESPOSTAS HEMODINÂMICAS DE UM PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO EXTREMO
Autores: Freitas JVR, Oliveira JA, Batista K, Prado RM, Guerra MF, Santos DAT.
Instituições: Universidade do Estado da Bahia - Teixeira de Freitas - Bahia - Brasil.

Introdução e Objetivo: Os programas de condicionamento extremo (PCE) são caracterizados por alto volume de treinamento, usando uma variedade de exercícios
realizados em alta intensidade. Este tipo de treinamento utiliza exercícios do levantamento olímpico, exercícios básicos (agachamentos, levantamento terra e supino),
exercícios aeróbios e movimentos ginásticos. As respostas hemodinâmicas são conhecidas em diversas modalidades variando de acordo com a intensidade, volume e
frequência. Contudo, em PCE não são bem esclarecidas. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar as respostas hemodinâmicas antes e após uma sessão de
treinamento de um PCE.
Casuística e Método: Foram avaliados 20 participantes (29,05±4,70 anos; 1,75±0,06 m; 80,85±12,71 kg; 52,70±6,91 ml.kg.min-1). As respostas hemodinâmicas avaliadas
foram frequência cárdica (bpm) (Polar, modelo V800) pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) (mmHg) (Omron, modelo HEM-7113) e posterior cálculo do duplo
produto (DP) (mmHg. bpm), aferidas nos momentos de repouso, imediatamente após, 5’, 10’, 20’ e 30’ após a realização do treino. O PCE consistia em 5 rounds de 400 m
de corrida, 30 box jump (o sujeito em frente a um caixote com altura de 75 centímetros salta em cima do mesmo), 30 wall balls (utilizando uma bola de 9 kg segurada
na altura do peito, executa-se o movimento de agachamento e arremessa a bola à uma altura de 3 m). Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk seguido do teste Friedman e,
quando necessário, o pos hoc de Dunn. Foi adotado o índice de significância de 5%. Os resultados são expressos em mediana e erro padrão.
Resultados: Diferenças significativas na FC foram encontradas entre o repouso (68,0±2,2) e o imediatamente após (148±6,1, p<0,001), 5’ (109,0±2,4, p<0,001), 10’
(104±2,4, p<0,001) e 20’ (99,0±2,3, p=0,023); entre o imediatamente após e 10’ (p=0,006), 20’ (p<0,001) e 30’ (92,5±2,1, p<0,001); entre o 5’ e 20’ (p=0,008) e 30’ (p<0,001).
Houve diferença significativa na PAS aferida no repouso (157,0±4,0) com as aferidas nos tempos pré (127,0±1,9, p=0,009), 5’ (122±2,5, p<0,001), 10’ (121,5±2,3, p<0,001),
20’ (122,5±2,5, p<0,001) e 30’ (124,5±2,2, p<0,001). Diferenças significativas foram encontradas na PAD entre a medida aferida no repouso (69,5±2,1) com tempos de 5’
(60,5±1,4, p=0,013) e 20’ (60,5±1,8, p=0,003) e ainda o tempo de 20’ se diferiu em relação ao logo após (65,0±1,7, p=0,035). Para o DP foram encontras diferenças significativas entre o repouso (8523,5±294,8) e o imediatamente após (24066±1111,8, p<0,001), 5’ (14357,5±333,2, p<0,001), 10’ (13083,0±387,1, p<0,001) e 20’ (12280,0±325,2,
p=0,004); entre o imediatamente após e o 10’ (p=0,001), 20’ (p<0,001) e 30’ (11686,5±340,8. p<0,001); entre o 5’ e 30’ (p=0,002).
Discussão: Indivíduos com restrições à prática de exercícios necessitam de cuidados especiais na prescrição e variáveis hemodinâmicas, como FC, PA e DP devem ser
avaliadas para o correto monitoramento de tais respostas. Demonstramos uma elevação da PAS após a realização do PCE com valores retornando aos níveis de repouso
após 5’. Enquanto a PAD apresentou hipotensão nos momentos de 5’ e 20’ após o PCE comparado aos níveis de repouso. Em relação a FC, esta esteve elevada após a
realização do PCE até o momento 20’ e só retornando aos valores de repouso 30’ após, comportamento igual ao DP. Por se caracterizar como exercícios de alta intensidade constantemente variados, é provável que tais resultados sejam atribuídos à uma maior atividade simpática excitada durante a realização do PCE e com efeito até
20’ após o mesmo. Essas alterações condizem com a realização de outras modalidades de exercícios físicos com predominância aeróbias e menores que as encontradas
em treinamento de resistido.
Conclusão: Este estudo sugere alterações hemodinâmicas nas condições de repouso após a realização do PCE. Além disso, estas respostas são seguras e similares a
outros exercícios aeróbios.

150
REVISÃO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EM JOVEM ATLETA: RELATO DE CASO
Autores: Klingelfus FS, de Oliveira DT, Cruz VB, Dellagiustina AO.
Instituições: Unisul Pedra Branca - Palhoça - Santa Catarina - Brasil.

Introdução e Objetivo: Nos dias atuais, a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) tornou-se rotina. O sucesso em seguimentos de 10 anos é
confirmado por meio das taxas de bons e excelentes resultados, que variam de 75% a 95%, considerando estabilidade, alívio de sintomas e retorno ao esporte. O uso
do tendão do quadríceps (TQ) é mais uma opção para o tratamento da lesão do LCA, tendo em vista que as características anatômicas e estruturais, como tamanho e
resistência, desse tendão permitem seu uso com menor morbidade. Além disso, pesquisas demonstraram que os pacientes que utilizaram o TQ para reconstrução do LCA
necessitaram menor quantidade de analgésicos e recuperaram a extensão ativa mais rapidamente que pacientes que utilizaram o ligamento patelar. Quanto à dor, os
pacientes apresentaram melhora significativa na área doadora do enxerto (TQ) em médio e longo prazo. A taxa de retorno ao esporte foi excelente e não houve alteração
da articulação femoropatelar. As estruturas anterolaterais do joelho recentemente ganharam considerável interesse em relação ao seu papel na instabilidade rotatória do
joelho relacionada às lesões do ligamento cruzado anterior. A reconstrução isolada do ligamento cruzado anterior nem sempre pode restaurar a estabilidade rotatória do
joelho. Nesses pacientes, procedimentos adicionais, como reconstrução do complexo ligamentar anterolateral, podem ser indicados.
Casuística e Método: Dados coletados através de anamnese com o paciente, exame clínico e prontuário eletrônico. Além disso, foi realizado revisão de literatura.
Resultados: Foram observados resultados pré e pós operatórios.
Discussão: Masculino, 16 anos, atleta de vôlei. HMP negativa. Paciente saudável, ativo, com início de pratica de esporte amador aos 14 anos de idade, apresentou lesão
do joelho esquerdo após exercício de salto durante treino de vôlei em seu Clube em abril de 2018. Após realização RNM de joelho Esquerdo, foi constatado LCA Roto
+ Ligamento Colateral Lateral com lesão parcial + Ruptura periférica do Menisco Medial. Foi submetido à cirurgia de reconstrução do LCA com utilização de enxerto de
semi-tendíneo e grácil ipsilateral + sutura do menisco medial. Em novembro de 2018, ao retomar os treinamentos com sua equipe, após realizar salto observou instabilidade no pouso, mas como não apresentava dor ou qualquer outro sintoma continuou a prática esportiva com uso de órtese de joelho. Em 2019, após a acentuação
da instabilidade do joelho Esquerdo associado a maior intensidade de treinamentos procura novamente o serviço de ortopedia para reavaliação. Foi solicitada nova RNM
de joelho Esquerdo, sendo diagnosticada nova ruptura do LCA, o qual havia sido reconstruído há 1 ano. Em maio de 2019, foi submetido a novo procedimento cirúrgico
para revisão do LCA. No ato operatório foi realizado: Revisão do LCA com utilização de enxerto de parte do tendão quadricipital ipsilateral com plug ósseo da patela +
reconstrução do ligamento antero-lateral com enxerto do ligamento semi-tendíneo contralateral. Neste caso relatado, foi optado pela utilização do tendão quadricipital,
pois ele apresenta maior força tênsil (de resistência) nas reconstruções de LCA. Além disso, foi executada a reconstrução do ligamento antero-lateral, baseado nas série de
casos encontrados na literatura, em que a reconstrução desse ligamento associado a reconstrução de LCA, diminuem a chance de ruptura do LCA.
Conclusão: A cirurgia para reconstrução do LCA é uma prática comum nos dias atuais. Diversas técnicas são descritas na literatura, com destaque a utilização do enxerto
do TQ, principalmente em relação ao excelente retorno ao esporte, melhora significativa da dor e menor morbidade. Os ligamentos anterolaterais do joelho apresentam
grande importância no fornecimento de estabilidade rotatória. Desse modo, é fundamental que os ortopedistas entendam a complexa anatomia anterolateral do joelho,
para diagnosticar e tratar atletas e praticantes de exercícios.
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RUPTURA DO MÚSCULO PEITORAL MAIOR EM NADADOR: RELATO DE CASO
Autores: Calheiros EC, da Silva FTF, Souza CDR, Barroso FP, Sanches HOC, Nunes JMFG.

Introdução e Objetivo: As lesões de ruptura do músculo peitoral maior (MPM) são comumente derivadas de uma sobrecarga com contração máxima súbita, ao realizar
movimento de extensão e rotação lateral do ombro, opondo-se a forças na direção anteroposterior. Tal mecanismo de lesão indireto é o predominante e ocorre, mais
comumente, durante o movimento de supinação. Anatomicamente, o MPM apresenta origem na clavícula medial, na superfície anterior do esterno e na aponeurose do
músculo externo oblíquo do abdômen e sua inserção se dá no tubérculo maior do úmero, sendo responsável pela rotação medial e adução do ombro. O presente trabalho
tem como objetivo descrever um caso de ruptura do musculo peitoral maior em nadador, suas manifestações clínicas e achados ultrassonográficos.
Casuística e Método: H.E, sexo masculino, 67 anos, atleta amador, que já competiu profissionalmente no passado. Nada todos os dias pela manhã. Apresentou queixa
de dor e limitação funcional na cintura escapular esquerda a realizar extensão e rotação lateral dos ombros no momento da largada em prova de natação, estilo crawl.
Ao exame clínico onde foi observado deformidade e hematoma na projeção anterior da região peitoral esquerda e submetido a ultrassonografia onde foi diagnosticado
lesão grau II na junção miotendínea do peitoral maior. Iniciou-se o protocolo terapêutico PRICE e fisioterapia motora.
Resultados: O paciente foi submetido à ultrassonografia diagnóstica para acompanhamento do tratamento aplicado. 14 dias pós lesão, observou-se aproximadamente
30% da cicatrização e melhora da dor e/ou limitação funcional. Novas avaliações serão realizadas nos dias 28 e 45 dias pós lesão, onde serão analisados cicatrização, além
da situação clínica do paciente (dor e limitação funcional).
Discussão: Apesar de originalmente a lesão referida não ser tão frequente, apresenta uma tendência de crescimento nos últimos anos, sobretudo com o maior número
de praticantes de crossfit, musculação e futebol americano. As manifestações clínicas mais comuns são equimose, dor, limitação do movimento de adução e rotação
medial, além de serem característicos edema na região anterior do ombro e tórax. O diagnóstico característico é dado pela retração medial do MPM, em especial na porção esternocostal, confirmado pela ultrassonografia ou ressonância magnética. As lesões parciais na inserção tendínea são de tratamento não cirúrgico, enquanto que as
completas ou de toda porção esternal são de tratamento cirúrgico. Acomete predominantemente homens de vinte à quarenta anos de idade e, comumente, se identifica
ao uso de anabolizantes. Pode ser tratado tanto da forma conservadora ou cirúrgica, associado a fisioterapia motora, visando retorno as atividades de maneira segura e
em menor tempo possível. Observa-se que, apesar da maior parte dos médicos recomendar a ressonância magnética para casos de lesão do MPM. A ultrassonografia é
um método bastante eficaz para diagnóstico dessa lesão, proporcionando mais rápida intervenção terapêutica. Concordando com estudos recentes, a US, com destaque
ao crescimento da elastografia para avalição desses tecidos, possibilita uma diminuição dos gastos em diagnóstico de lesão musculotendínea, como no caso da lesão na
junção miotendínea do MPM e também permite um eficiente acompanhamento do processo terapêutico.
Conclusão: A ruptura do músculopeitoral maior não é comum e tem crescido nos últimos anos em ocorrências, principalmente em esportes com atividades físicas
intensas (musculação, crossfit e jiu-jitsu), sendo rara em nadadores como foi o caso descrito e analisado.

152
RUPTURA TOTAL DO TENDÃO DO BÍCEPS BRAQUIAL DISTAL EM ATLETA DE CROSSFIT: RELATO DE CASO
Autores: Calheiros EC, Lopes VM, de Miranda ÊF, Travassos BLG, Barroso FP, Gouveia LF.
Instituições: Centro Universitário do Pará - CESUPA - Belém - PA - Brasil, Universidade do Estado do Pará - UEPA - BELÉM - PA - Brasil, Universidade Federal do Pará - UFPA - Belém PA - Brasil.

Introdução e Objetivo: O CrossFit se define como um programa de força e condicionamento constantemente variado, de alta intensidade e com amplo movimento
funcional. Desde a sua invenção no ano 2000, o CrossFit ganhou amplo reconhecimento e tem visto uma popularidade crescente com mais de 11.000 academias afiliadas
em todo o mundo. Atualmente, existem aproximadamente 440 academias e ginásios de CrossFit certificados e registrados no Brasil, totalizando mais de 40.000 atletas.
Ademais, o esporte tem sido criticado por ter um risco potencialmente alto de lesão musculoesquelética. As taxas de lesões dos vários esportes que são misturados ao
CrossFit são conhecidas; todavia, tais conhecimentos não podem ser aplicados ao CrossFit por causa da forma de modalidade única do esporte original. Tendo isso em
vista, o objetivo do presente trabalho é descrever um caso de ruptura total do tendão do bíceps braquial distal em um atleta durante a prática de CrossFit, uma vez que
os dados de incidência de lesões são escassos; e além disso, esse tipo de lesão ocorrida na prática esportiva conta com poucos relatos na literatura internacional.
Casuística e Método: Paciente T.J.D., 27 anos, sexo masculino, natural e procedente de Belém (PA). Relatou dor no braço direito após esforço físico excessivo. Foi realizada
uma ressonância magnética demonstrando ruptura do bíceps distal. A hipótese diagnóstica foi de ruptura do tendão do bíceps braquial distal. Apresentou deformidade
a nível da topografia de bíceps braquial direito após esforço físico intenso (levantamento de peso). Durante a avaliação estática, apresentou aumento de volume na face
anterior do braço direito, além de equimose na fossa antecubital. Durante avaliação dinâmica, apresentou movimentação passiva e ativa preservadas, porém com dor e
Sinal de Popeye invertido positivo.
Resultados: A técnica cirúgica utilizada foi a tenodese do bíceps distal com EndoButton. No pós-operatório imediato o paciente utilizou tala gessada axilo palmar. Após 2
semanas, a tala foi retirada e foi colocada uma tipoia do tipo velpeau, que o paciente permaneceu por mais 2 semanas. Em seguida, após 4 semanas da cirurgia, o paciente
iniciou a fisioterapia visando o ganho de amplitude de movimento no membro lesionado, isso permitiu a recuperação quase da extensão total em 5 semanas. Com 12
semanas pós-cirurgia, o paciente iniciou trabalho de fortalecimento muscular e somente com 4 meses retornou à prática esportiva.
Discussão: A ruptura do tendão distal do bíceps braquial é uma lesão rara, representando menos de 3% de todas as rupturas bíceps braquial. Tendo isso em vista, seu
diagnóstico clínico, evidente com uma palpação cuidadosa e com o aparecimento do “sinal do Músculo de Popeye” na fossa antecubital, deve ser lembrado e o médico
preparado para prestar os cuidados iniciais necessários pela gravidade da situação até que o tratamento possa ser realizado. Com a hipótese diagnóstica de “ruptura do
tendão do bíceps distal”, os exames complementares que permitam melhor pesquisa por imagem da origem da lesão possibilitaram o planejamento cirúrgico adequado,
com o objetivo de devolver ao músculo, e ao osso no qual está inserido, condições normais para desempenhar sua função, sem sequelas. Em seguida, o procedimento
cirúrgico foi realizado, seguindo a técnica adequada para garantir um retorno a suas atividades no mesmo nível de antes da lesão ou, pelo menos, bem próximo desse.
Conclusão: A ruptura do tendão do bíceps distal pode acarretar déficits funcionais na população jovem e adulta que desempenha alguma atividade física ou atlética. O
uso da técnica cirúrgica de reparo direto do tendão com EndoButton mostrou-se uma opção segura e eficaz no caso apresentado, permitindo uma boa fixação do tendão,
com recuperação eficiente do arco do movimento e da força de flexão e supinação no braço lesionado.
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SCRENNING DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ADOLESCENTES JOGADORAS DE FUTEBOL FEMININO
Autores: Teixeira CCM, Cohen M, Hatano KM, Braga RS, Szeles PRQ, de Julio MG.

Introdução e Objetivo: Pouco se sabe sobre o impacto dos transtornos alimentares (TA) em atletas, apesar do crescente interesse pelo assunto. Pressão dos treinadores
e pais para que os atletas alcancem melhores resultados, divisão em categorias de peso, modalidades que exigem leveza de movimento, baixa porcentagem de gordura
corporal como ginástica artística, rítmica, natação sincronizada, judô, remo são considerados como de alto risco para o desencadeamento de TAs. Atletas com maior nível
competitivo são os mais estressados e mais preocupados com características morfológicas, a fim de obter um melhor desempenho esportivo. Estudos mostram que as
adolescentes são mais afetadas pela insatisfação com o peso e a aparência do corpo do que os meninos da mesma faixa etária. Os transtornos alimentares são caracterizados por distúrbios graves no comportamento alimentar (DSM-IV, 2011), que podem levar a extrema perda de peso, entre outros problemas físicos e incapacidades
dietas altamente restritivas, combinadas com atividade física intensa, também podem levar à irregularidades menstruais, amenorréia, fadiga muscular, alterações e danos
às estruturas esqueléticas. Com este estudo objetivamos avaliar a prevalência de comportamentos de risco para transtorno alimentar em atletas de futebol feminino na
categoria 13-17 anos.
Casuística e Método: Este foi um estudo transversal, com 45 meninas de 13 a 17 anos que participaram da peneira sub 21 feminina da Federação Brasileira de Futebol.
Foi aplicado o Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26), utilizado para avaliar comportamento alimentar inadequado, um questionário com 26 questões que avaliam recusa
alimentar patológica, preocupação exacerbada com a aparência física, comportamentos purgativos, influência do ambiente sobre a ingestão alimentar e autocontrole
sobre os alimentos. Utilizamos a versão validada por Bighetti, Santos, Santos e Ribeiro (2004). A soma de seus itens dá uma pontuação final, um ponto de corte de 21 é
indicativo de TA.
Resultados: Das 45 atletas avaliadas 6 pontuaram igual ou acima de 21, com um total de 13%.
Discussão: Estudos mostram que as adolescentes são mais afetadas pela insatisfação com o peso e a aparência do corpo do que os meninos da mesma faixa etária
3, independentemente de serem atletas ou não. Um estudo de Prather com adolescentes atletas de futebol de até 30 anos encontrados no nível colegial, 1 em cada 5
atletas de futebol estavam em risco para transtornos alimentares com base no seu escore EAT-26.
Conclusão: Em nosso estudo, encontramos uma porcentagem pequena de indícios de transtornos alimentares, sendo a ferramenta utilizada apenas um screnning, o
que não diminui a importância de acrescentar a abordagem dentro do contexto da avaliação da atleta mulher.
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SINTOMAS URINÁRIOS EM MULHERES ATLETAS
Autores: Botelho TL, Macena S, Wuo LL, Rosseto A, de Carvalho CG, de Araújo MP.
Instituições: UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: Mulheres atletas que praticam esporte de alto impacto e alto rendimento tem risco elevado de apresentarem incontinência urinária e fecal.
Contudo, outros sintomas urinários como gotejamento pós-miccional esvaziamento incompleto, noctúria, hesitação e aumento da freqüência miccional nunca foram
avaliados nesta população. O objetivo deste estudo foi avaliar os sintomas urinários e mulheres atletas.
Casuística e Método: Estudo observacional, do tipo transversal, realizado com mulheres atletas, nulíparas, praticantes de diferentes modalidades esportivas, acompanhadas pela equipe multidisciplinar do Setor de Ginecologia do Esporte da UNIFESP. Durante a anamnese, as atletas eram questionadas quanto à ocorrência de sintomas
urinários e posteriormente passavam por avaliação da fisioterapia. A frequência, gravidade e impacto da incontinência urinária na qualidade de vida foi feita pelo International Consultation of Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF). A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS 2.0, uma análise exploratória foi
realizada para verificar as frequências e distribuições percentuais das variáveis categóricas.
Resultados: A amostra foi composta por 181 atletas com idade média de 27±12 anos. A maioria das participantes declarou-se brancas (63%), com ensino superior completo (28,2%) e com o índice de massa corporal adequado (66,3%). A incontinencia de esforço (IUE) foi a mais prevalente, representando 23,7% da amostra. A situação de
perda mais comum entra as atletas foi durante o treino, competição e espirro, respectivamente (23,2%; 20,4% e 11,6%). A média do ICIQ-SF foi de 7,89±4,11 pontos entre
as incontinentes. Os sintomas mais ocorrentes foram gotejamento pós-miccional (17,13%), esvaziamento incompleto (17,13%), dispareunia (14,92%), noctúria (14,36%),
urgência (10,5%), esforço para urinar (10,41%), hesitação (9,39%) e aumento da frequência miccional (9,39%).
Discussão: Sabendo que a IUE implica na perda de urina sob o aumento da pressão intra-abdominal, acredita-se que o aumento crônico da mesma durante a prática
desportiva, caracteriza um fator de risco. Além disso, a pressão abdominal elevada pressiona os órgãos pélvicos contra o suporte muscular proporcionando uma maior
atividade tônica e fásica. Neste sentido, quanto maior o tônus do assoalho pélvico, mais dificultoso torna-se o processo de micção, propiciando o surgimento de gotejamento pós-miccional, esvaziamento incompleto, hesitação e esforço. A fisioterapia pélvica tem um importante papel na prevenção e tratamento destas atletas mulheres,
por meio de orientações comportamentais e sobre a contração prévia dos músculos do assoalho pélvico ao aumento da pressão intra-abdominal.
Conclusão: Os principais sintomas urinários em mulheres atletas foram a incontinência urinaria de esforço, seguido por gotejamento pós-miccional e esvaziamento
incompleto.
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TENDA MÉDICA: PERFIL DO DIAGNÓSTICO CLÍNICO EM PARTICIPANTES DO IRONMAN BRASIL 70.3
Autores: Mara LS, Lineburger AA, Corso NHB, Helbok OVZ.
Instituições: Clínica Cardiosport - Florianópolis - Santa Catarina – Brasil.

Introdução e Objetivo: No triatlo Ironman 70.3 o atleta se expõe as alterações orgânicas, que podem ser agravadas por fatores ambientais ou individuais. É obrigação
da organização da prova suprir segurança ao atleta sendo imprescindível a estrutura da tenda médica assim como a boa qualificação da equipe de assistência a qual deve
prever, reconhecer e tratar os possíveis diagnósticos. Objetivo: Identificar e relatar os sinais e sintomas e possíveis diagnósticos dos triatletas que receberam assistência
na tenda médica no Ironman Brasil 70.3 2009.
Casuística e Método: Os atletas assistidos foram convidados a participar do estudo permitindo a coleta de dados do prontuário como queixa principal, sinais de
pressão arterial, frequência cardíaca, textura da pele, características das mucosas, sintomas subjetivos referidos como náuseas, dor articular e muscular, câimbras, tontura,
sensação de desmaio e outros inespecíficos. O cruzamento dos achados dos sintomas e sinais observados no exame físico permitiram a realização do diagnóstico firmados
por pelo menos dois médicos. Os dados de história e exame físico auxiliaram nos diagnósticos relacionados aos traumas e ferimentos e os seguintes critérios auxiliaram
de forma objetiva na determinação dos seguintes diagnósticos: 1) Desidratação – frequência cardíaca > 100 bpm, mucosas secas, turgor de pele diminuído e pressão
arterial sistólica < 100 mmHg e ou pressão arterial diastólica < 60 mmHg associado ou não a fraqueza; 2) câimbras - contratura muscular evidente; 3) dispepsia – náuseas,
vômitos; 4) hipotermia e hipertermia – temperatura central verificada através de termômetro de membrana timpânica evidenciando Tº < 36ºC com ou sem calafrios e >
38ºC respectivamente; 5) hipoglicemia – hemoglicoteste < 70 mg/dl. Os dados foram planilhados em programa Excel 2016 e avaliados posteriormente sendo derivados
dados estatísticos descritivos de forma absoluta e percentual.
Resultados: Quarenta triatletas (8,3%) receberam assistência na tenda médica em que seis (15%) eram do sexo feminino e 34 (85%) do sexo masculino. Doze sintomas
foram relatados somando um total de 35 relatos e 11 sinais foram registrados 52 vezes. Os diagnósticos firmados foram: desidratação 9 (22,5%); contraturas e câimbras
musculares 9 (22,5%); dispepsia 4 (10%), ferimentos traumáticos nos pés devido ao calçado 4 (10%) e o entorse de tornozelo 4 (10%) seguidos da hipotermia 3 (7,5%),
trauma devido a queda de bicicleta 3 (7,5%), hipertermia 3 (7,5%); hipoglicemia 1 (2,5%).
Discussão: O Ironman 70.3 é composto por três etapas: natação 1,9 km; ciclismo 90 Km e corrida 21 Km. Estudos prévios alertam que a equipe médica deve estar
preparada para atender de 2 a 10% dos atletas que vai ao encontro do percentual encontrado em nosso estudo. Diferentes complicações podem ocorrer com sinais
e sintomas semelhantes, exigindo terapêuticas diferentes, o que torna relevante o conhecimento dos possíveis diagnósticos sua diferenciação e terapêutica, como nos
distúrbios hidroeletrolíticos. A desidratação e hiponatremia são preocupantes em provas longas, sendo a primeira mais incidente especialmente em corredores de elite, já
a determinação da segunda entidade foi um fator limitante em nosso estudo. As câimbras têm a etiologia associada a alterações do controle neuromuscular, induzidas
pela fadiga sendo seu manejo importante pela alta incidência. A hipotermia, hipertermia e traumas foram menos frequentes porém relevantes devido risco de gravidade.
Apesar da lacuna de estudos no triatlo 70,3, nossos achados foram concordantes com outros estudos que avaliaram corredores e nadadores em provas de longa duração.
Conclusão: O estudo fornece informações do perfil clínico dos possíveis diagnósticos na prova de triatlo 70.3, contribuindo com a equipe médica na organização logística
futura, principalmente no que tange o aperfeiçoamento da assistência médica ao atleta.
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TERMOGRAFIA E VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM MARATONISTAS COMO PREDITORES DE TERMORREGULAÇÃO
Autores: Sierra AP, Gomes G, Aldred A, Benetti M, De Sousa C, Cury-Boaventura Mf.
Instituições: Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar - São Carlos - São Paulo - Brasil, Escola de Educação Física e Esporte- USP - São Paulo - SP- Brasil, Instituto Thermax São Paulo - SP - Brasil, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde – Universidade Cruzeiro Do Sul - São Paulo - SP- Brasil.

Introdução e Objetivo: O sistema nervoso autônomo (SNA) desempenha um papel importante na regulação dos processos fisiológicos do organismo humano. Mudanças nos padrões da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) fornecem um indicador sensível e antecipado de comprometimentos na saúde. Uma alta variabilidade
na frequência cardíaca é sinal de boa adaptação, caracterizando um indivíduo saudável, com mecanismos autonômicos eficientes e boa termorregulação, enquanto que,
baixa variabilidade indica a presença de mau funcionamento fisiológico do indivíduo. O objetivo do presente estudo foi analisar o comportamento do sistema nervoso
autônomo e sua relação com a termorregulação e reatividade vascular em corredores após maratona.
Casuística e Método: participaram do estudo 29 maratonistas do gênero masculino, com idade média de 42,14 ± 6,27 anos, que completaram a maratona internacional
de são paulo em 264,18 ± 41,27 minutos. A variabilidade da frequência cardíaca foi determinada através da gravação de 15 minutos do eletrocardiograma, para avaliação
da reatividade vascular e termorregulação foram realizados registros de imagem termica digital das mãos dos atletas e da temperatura máxima do olho e corporal, 24
horas antes e imediatamente após a maratona. Os parâmetros avaliados no teste da reatividade vascular foram: temperatura inicial das mãos (TS), temperatura máxima
(Tmax) e mínima (TD), que a mão atinge e tempo até atingir a temperatura mínima (Tempo D) e máxima (Tempo max), além da diferença tr (Tmax - TS).
Resultados: a maratona induziu um aumento da frequencia cardiaca (FC) média e da relação low frequency/high frequency (LF/HF), assim como redução de todos os
outros parametros da VFC (SDNN, NN50, RMSSD, Indice Triangular, VLF, LF E HF). Em relação a termorregulação, houve um aumento de 2,5°C na temperatura periférica
(mãos) e em 3,3% da temperatura corpórea após a maratona, sendo que 24,1% dos atletas apresentaram temperaturas acima de 37°C, atingindo máximo de 37,7°C. A
TS, Tmax, TD e tempo d aumentaram após maratona (p≤0,05). Em relação as medidas de repouso, houve correlação negativa entre os valores de TR e tempo de prova
e entre Tempo max e VLF. Houve correlação positiva entre as variáveis da VFC do pré e variaveis da termografia no pós maratona, HF e LF/HF com TS, VLF com TR, SDNN,
NN5O, RMSSD, HF e Indice Triangular com T máx. Quanto as alterações pós maratona houve correlação negativa das diferenças de SDNN, NN50, RMSSD e Indice Triangular
com TS pós, das diferenças de VLF, SDNN, NN50, PNN50, RMSSD e Indice Triangular com T máx, TS e TD PÓS e por fim de VLF com TS.
Discussão: Após a maratona a redução da VFC mostra o impacto da fadiga induzida pela maratona, e o aumento da temperatura das mãos, se deve a uma vasodilatação
periférica com objetivo termorregulatório, tendo em vista que a temperatura corpórea aumentou pós atividade. A correlação entre os valores de TR pré e tempo de prova
sugerem que o atleta com maior reflexo ativo e boa resposta da vasodilatação teve melhor performance. Em tempo, menores valores de VLF que demonstram menor
capacidade de termorregulação relacionam-se a um maior tempo de resposta a vasodilatação no repouso. Maiores valores de variáveis da VFC no repouso relacionaram-se
a melhores respostas termorregulatórias após a maratona, assim como maiores quedas dessas variáveis a piores respostas termorregulatórias.
Conclusão: Corredores com maior reatividade vascular, apresentam melhor performance. A maratona induz redução da VFC, mostrando níveis de fadiga e redução do
sistema nervoso autônomo. Porém, corredores com maiores índices de VFC e maior predominância parassimpática, apresentaram melhores respostas a vasodilatação e
termorregulação. Assim como maiores reduções nos parâmetros da VFC implicam em reatividade vascular reduzida, mostrando que os parâmetros da VFC podem ser
uteis no monitoramento e prevenção da disfunção na termorregulação em maratonistas.
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TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA EM DUATLETAS TREINADOS: EFEITO DE UM PROTOCOLO MÁXIMO DE CICLISMO
Autores: Tuono AT, Pinheiro AM, Côrte AC, Borin JP.
Instituições: Faculdade de Santa Bárbara d’Oeste - Santa Bárbara d’Oeste - Sao Paulo - Brasil, Grupo de Estudo e Pesquisa em Teoria e Metodologia do Treinamento Esportivo - FEF
- UNICAMP - Campinas - Sao Paulo - Brasil, Hospital das Clínicas da FMUSP, Instituto de Ortopedia e Traumatologia - São Paulo - SP - Brasil.

Introdução e Objetivo: A termografia infravermelha detecta a radiação emitida pelo corpo e, então, interpreta essa informação em temperatura, identificando pequenas
alterações na temperatura corporal. Assim, o objetivo do presente estudo, foi verificar o efeito de um protocolo máximo de ciclismo na temperatura da pele dos membros
inferiores, dominante e não dominante, em duatletas treinados.
Casuística e Método: 9 duatletas de elite (37,1 ± 8 anos, 1,71 ± 10 cm, 70, ± 9 kg) que disputam a Copa Interior de Duathlon, na distância Sprint, participaram do
experimento (protocolo CAEE: 00348818.1.0000.5404). Foram coletadas imagens termográficas (câmera FLIR®Systems Inc. EUA modelo E8) dos membros inferiores, classificados em dominante e não dominante, no plano anterior (quadríceps e tibiais) e posterior (isquiotibiais e panturrilhas), antes (M0) e após (M1) um teste máximo de
ciclismo realizado com suas próprias bicicletas acopladas a um ciclo simulador Computrainer™ProLab3D (Racermate® Inc.EUA). O teste consistiu em percorrer 5km no
menor tempo possível com carga constante de 100 watts. Verificou-se a normalidade dos dados, por meio do teste estatístico Shapiro-Wilk, e a seguir, foi aplicado o teste
T-Student para dados normais e o teste de Wilcoxon para dados não-paramétricos, adotando nível de significância de p <0,05.
Resultados: Os principais resultados indicam que: i) em M0 não houve assimetria térmica entre os membros nas regiões analisadas; ii) em M1 houve diferença significativa na assimetria (p=0,01) entre os membros em quadríceps (p=0,01) e tibiais (p=0,01); iii) o membro dominante foi o que apresentou as temperaturas mais elevadas
em todos os atletas.
Discussão: A partir dos objetivos propostos e dos resultados obtidos, verifica-se que no plano anterior foram encontradas assimetrias térmicas significativas. Tal comportamento parece se justificar pelo desequilíbrio de força aplicada e pelo direcionamento do fluxo sanguíneo para essas regiões. Carpes et al. (2007) estudando ciclistas de
elite por meio da cinemática, apontam para valores de força do membro dominante significativamente maior que o não dominante, causando uma perda do controle
motor e na efetividade da pedalada. Já em relação ao direcionamento do fluxo sanguíneo, Corte et al.(2016) apontam sobre o estado de vascularização e relatam que a
simetria da temperatura entre membros é essencial na avaliação de normalidade de uma imagem térmica.
Conclusão: Conclui-se então que o teste máximo de 5km de ciclismo, proporcionou assimetria térmica nas regiões quadríceps e tibiais com aumento da temperatura do
lado dominante, apontando possível desequilíbrio na força aplicada. Sendo assim, a termografia infravermelha mostra-se como um método a ser utilizado na organização
e planejamento do treinamento ao longo da temporada competitiva.
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TESTE ERGOMÉTRICO SUGESTIVO DE RESPOSTA ISQUÊMICA DO MIOCÁRDIO POR PRESENÇA DE PONTE MIOCÁRDICA EM
DESCENDENTE ANTERIOR EM ATLETA AMADOR ASSINTOMÁTICO: RELATO DE CASO
Autores: Sanches HOC, Travassos BLG, Barroso FP, Calheiros EC, Nunes JMFG.
Instituições: Universidade Federal do Pará - Belém - PA - Brasil.

Introdução e Objetivo: O Teste Ergométrico avalia as respostas clínicas e eletrocardiográficas ao exercício, com relevância na predição de cardiopatias, entre elas, a
Isquemia Miocárdica. A depressão do segmento ST e sua característica morfológica durante o TE, aliado a critérios como tolerância ao esforço, pressão arterial intra e
pós-esforço, arritmia ventricular e angina auxiliam na detecção, quantificação e prognóstico de respostas isquêmicas do miocárdio. O trabalho teve o propósito de descrever os principais achados no teste ergométrico de um paciente com isquemia do miocárdio, relacionando-os com as características esperadas da ponte miocárdica
em descendente anterior.
Casuística e Método: A.L.S, masculino, branco, 45 anos, atleta amador de futebol. Procurou atendimento para avaliação de rotina, com intenção de praticar esportes
com mais segurança. Assintomático do ponto de vista cardiovascular. Ao exame físico, apresentou Obesidade grau 1 no IMC, além de circunferência abdominal de 107 cm.
Nos exames laboratoriais, apresentou dislipidemia (Colesterol Total: 211 mg/dL, Triglicerídeos: 257 mg/dL, HDL: 36 mg/dL), preenchendo, assim, os critérios de síndrome
metabólica. Solicitou-se angiotomografia computadorizada de coronárias, que identificou segmento intramiocárdico em terço médio da Artéria Descendente Anterior,
com redução luminal discreta. Pediu-se Teste Ergométrico para auxiliar no diagnóstico e estabelecer a conduta.
Resultados: No TE, no Ecocardiograma de Repouso, apresentou ritmo sinusal e alteração na repolarização ventricular em parede inferior e ântero-lateral. Em esforço,
apresentou infra de ST de -2 mm em MC 5 e -1 mm em parede ântero-lateral, com episódio de Taquicardia Ventricular Não Sustentada, sendo sugestivo de resposta
isquêmica do miocárdio, corroborando com o diagnóstico de ponte miocárdica em DA. A conduta foi expectante, mediante realização de novos exames, e com liberação
para prática de atividades físicas moderadas, com acompanhamento médico frequente.
Discussão: A ponte miocárdica é uma anomalia congênita das artérias coronárias - geralmente Descendente Anterior Esquerda - em que feixes de miocárdio envolvem
um segmento de artéria coronária epicárdica originando um “segmento tunelizado”, comprimindo-a durante a sístole ventricular, e atravessando a porção intramural do
miocárdio. Geralmente benigna e assintomática, mas pode originar sofrimento isquêmico. O TE é importante para detectar precocemente a IM. A gravidade potencial da
isquemia é vista através da precocidade do aparecimento de ST e de seu reduzido duplo produto, persistência na fase de recuperação, e morfologia, sendo mais grave
quando descendente ou horizontal e menos grave quando ascendente lenta. Entretanto, sabe-se que não há relação das derivações com depressão do segmento ST no
TE com a área miocárdica do sofrimento isquêmico, mas pode haver relação no caso de supradesnível do segmento ST. Outro indicativo é elevação do ST na derivação
aVR, principalmente quando há associado depressão do ST na derivação V5 ou supradesnível também em V1. A associação de supra em aVR e em V1 e/ou V2, até quando
exclusivamente na fase de recuperação, é associada com IM. A infra em V5 também é pertinente para prognóstico. Atualmente, valoriza-se a fase pós-pico do exercício,
especialmente o segundo minuto da fase de recuperação, por maior acurácia diagnóstica de IM em relação à fase de pico.
Conclusão: O TE apresenta grande importância na avaliação pré-esportiva do paciente no que refere à indicação de IM por PM, por conta de suas variáveis altamente
preditivas, principalmente em pacientes com risco de Doença Arterial Coronariana, como o do caso em questão, que apresenta síndrome metabólica. Mesmo assintomático, o paciente se encaixa na prevalência de início da sintomatologia da doença, sendo homem, branco, acima de 84,5 kg, em torno de 45 anos e com acometimento
da artéria descendente anterior - se beneficiando do diagnóstico precoce.
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TIPOS DE LESÕES POR POSIÇÃO DE CAMPO EM JOGADORES JUNIORES DE UM CLUBE DE ELITE DE FUTEBOL BRASILEIRO
Autores: Bordin Teles, F de Santi Silva MA, Razuck NNP, Arliani GG, Moreno CT, Perez BM.

Introdução e Objetivo: Lesões osteomusculares são frequentemente observadas em atletas de alto rendimento e seu entendimento epidemiológico é de suma
importância para os profissionais envolvidos com o futebol. O objetivo deste trabalho é descrever as lesões osteomusculares de acordo com a posição de campo em
jogadores masculinos de um centro de formação de atletas de um clube brasileiro de futebol profissional.
Casuística e Método: Foi realizado um estudo transversal através da análise de prontuários de jogadores masculinos das categorias de base de um clube brasileiro de
futebol de elite, compreendendo o período de uma temporada (março de 2017 a fevereiro de 2018) das categorias SUB14, SUB15, SUB16, SUB17, SUB19, SUB20. Todas
as lesões que ocorreram durante o período do estudo foram registradas em prontuário eletrônico padrão e em um formulário de lesão desenvolvido com base nas recomendações feitas pelo Centro de Avaliação e Pesquisa Médica da FIFA (F-MARC). Os prontuários foram preenchidos no mesmo dia da lesão por um médico membro
do departamento médico e diariamente atualizados de acordo com a progressão do tratamento e apresentação de exames complementares. Lesões e todas as outras
variáveis seguiram as mesmas recomendações da F-MARC.
Resultados: A amostra compreende 162 atletas. Foram registradas 262 lesões em 119 atletas (76,73%) da população total, resultando em uma incidência de 1,61 lesões por
atleta por temporada. Dentro da amostra avaliada, a posição de atacante contribuiu para a maior quantidade de lesões com 30,5% (n=80), seguidos pelos meio-campistas
com 26% (n=68) e laterais com 16% (n=42). As regiões corporais mais lesadas foram coxa com 24% (n=63), joelho com 22,9% (n=60) e quadril/virilha com 11,8% (n=31).
Dentre os tipos de lesão, as distensões musculares compõem a maioria (37% ou n=97), seguidas pelas contusões (19,8% ou n=52) e ligamentares (18,3% ou n=48). As
posições seguem distribuição semelhante a média, exceto os goleiros que demonstram uma participação mais diversa no leque de lesões apresentadas: concussão 8,2%;
luxação 8,1%; tendinopatia 5,4%; fratura 5%; além de uma maior prevalência de contusões (30%) e uma menor prevalência de lesões ligamentares (5%).
Discussão: Esta amostra de categoria de base em muitos aspectos se assemelha a epidemiologia de lesão no futebol encontrada na literatura. Observa-se um predomínio
de lesões em membros inferiores, especificamente coxa, joelho, tornozelo e quadril. Dentre os tipos de lesões a maior prevalência é de lesões musculares, seguida de
contusões e lesões ligamentares. A posição de atacante contribui para o maior número de lesões, seguida de meio campos e laterais. Os tipos de lesão distribuem-se de
forma semelhante entre as posições, exceto no caso dos goleiros em que as lesões ligamentares tem uma taxa menor que a média e outras lesões contribuem de forma
mais importante, ressaltando-se aqui as concussões e as contusões, demonstrando a especificidade da demanda física e gesto esportivo da posição.
Conclusão: Conclui-se que a notificação de lesões osteomusculares em atletas contribui para a construção de estatísticas sobre a incidência das mesmas, sendo estas
úteis para a elaboração de intervenções individualizadas para atuação nas lesões mais frequentes de acordo com a posição de campo.

160

TRATAMENTO NÃO HORMONAL DA DEFICIÊNCIA RELATIVA DE ENERGIA PARA ESPORTE EM ATLETA ADOLESCENTE
Autores: Dall Agnol TM, Araujo MM.

Introdução e Objetivo: Recentemente, o Comitê Olímpico Internacional (COI), descreveu no último consenso mundial o conceito da Síndrome de Deficiência Relativa
de Energia para o Esporte (RED-S). A disponibilidade energética é definida como a energia da ingesta alimentar menos a energia dispendida durante o exercício, o que
caracteriza a quantidade de energia da dieta remanescente para as funções do organismo. Atletas com baixa disponibilidade energética (< 30kcal/kg de massa magra por
dia) podem sofrer inúmeras alterações, como: amenorreia, alterações imunológicas, gastrointestinais, no crescimento e desenvolvimento, cardiovasculares, hematológicas,
endócrinas, psicológicas, saúde óssea e no metabolismo. Objetivo: descrever o tratamento nutricional de uma atleta com diagnóstico de RED-S.
Casuística e Método: Material e métodos: D.L.G, 19 anos, praticante de atletismo, em amenorreia há dez meses e com diagnóstico de RED-S no setor de Ginecologia
do Esporte - UNIFESP em agosto de 2015. Relatou frequência de treinos de seis vezes por semana com duração de 150 minutos por dia. Foi realizada avaliação da composição corporal por meio da coleta de sete dobras cutâneas (adipômetro). O cálculo da composição corporal foi realizado através de software Physical Test com utilização
da fórmula de Pollock & Jackson e identificou 14,52% de gordura. O recordatório alimentar de 24 horas também foi aplicado para cálculo de RED-S, bem como Teste de
Atitude Alimentar (EAT-26) para avaliação de comportamento alimentar.
Resultados: O recordatório alimentar analisado demonstrou ingestão de 1840 kcal/dia indicando RED-S de 9,29 kcal/kg de massa magra. Foi oferecido plano alimentar
disponibilizando 37 kcal/kg de massa magra por dia, o que atende às recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI) que sugere aporte calórico entre 30 a 45kcal/
kg de massa magra. O EAT-26 encontrado foi de 16, considerado satisfatório, pois índices abaixo de 21 não indicam comportamento alimentar inadequado. A paciente foi
acompanhada mensalmente e permaneceu em amenorreia por 10 meses. Após esse período, a atleta retomou a ciclo menstrual regular em resposta à intervenção não
farmacológica sem redução do gasto energético no exercício, ou seja, no volume de treinos e continua em acompanhamento no setor com ciclos menstruais regulares.
Discussão: Esse relato de caso demonstrou o efeito de uma intervenção nutricional controlada de aumento de densidade energética e adequação de RED-S em atleta
com amenorreia. O período de tempo registrado para reestabelecimento do ciclo menstrual pode ser atribuído à uma ingestão calórica abaixo da preconizada registrada
em alguns momentos da intervenção. O ganho de peso geralmente ocorre secundariamente a esse tratamento e tem sido observado como um resultado clinicamente
positivo associado à retomada da menstruação e melhora da saúde óssea no exercício em mulheres.
Conclusão: O presente relato de caso fornece suporte para tratamento não hormonal de RED-S em atletas na recuperação da função menstrual evitando dessa forma
as consequências para saúde e desempenho decorrentes da síndrome.
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USO DA ARNICA MONTANA COMO RECURSO TERAPÊUTICO NA ROTURA PARCIAL DO MÚSCULO GASTROCNÊMIO MEDIAL: RELATO DE CASO
Autores: Nunes JMFG, da Silva FTF, Calheiros EC, Travassos BLG, Sanches HOC, Barroso FP.
Instituições: Centro de Avaliação do Esporte e Exercício (CAEEX) - Belém - Pará - Brasil, CESUPA - Belém - Pará – Brasil.

Introdução e Objetivo: A Arnica montana L. é uma planta da família Asteraceae, nativa das florestas e pastagens de regiões montanhosas da Europa, amplamente
conhecida pelo seu grande potencial terapêutico, tendo inclusive atividade cicatrizante, analgésica e anti-inflamatória, dentre outras ações. É comumente utilizada em
feridas não abertas sob a forma tópica de géis e pomadas e é consagrada dentro da medicina homeopática, sendo prescrita para tratamento de traumatismos, inflamações
e reumatismo. Há cerca de 150 substâncias terapêuticas ativas dentro da A. montana, dentre as quais, destacam-se as lactonas sesquiterpênicas (que agem na fosforilação
oxidativa dos polimorfonucleares e na sua emarginação, também impede a ruptura de membranas lisossomais), a helenanina e a dihidrohelenamina (que influenciam
na inibição da síntese de prostaglandinas pelo bloqueio da prostaglandina-sintetase), por meio das quais são exercidos os principais efeitos medicinais do óleo essencial
da Arnica. Diante disso, este relato de caso se utilizou dos efeitos benéficos da A. montana em uma paciente do sexo feminino com história de lesão muscular grau II na
panturrilha. O fitoterápico foi injetado no interior da lesão e foram associadas sessões de fisioterapia motora e acompanhamento do processo regenerativo do músculo
por meio de ultrassonografia diagnóstica. Observou-se um bom processo cicatricial, com redução do tempo de recuperação, diminuição da dor e da limitação funcional.
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de aplicação da Arnica Montana em lesão muscular grau II do músculo gastrocnêmio medial
decorrente de trauma indireto.
Casuística e Método: L.P.0, sexo feminino, 42 anos, apresentou queixa de dor na região medial da panturrilha e limitação funcional após flexão do tornozelo direito.
A mesma foi submetida a exame clínico e ultrassonografia, sendo diagnosticado lesão grau II do musculo gastrocnêmio medial (7 cm no maior diâmetro). Foi injetado
Arnica Montana (2 ml) no interior da lesão, após aspiração do hematoma intramuscular, guiado pela ultrassonografia e encaminhada a fisioterapia motora no dia seguinte
após a aplicação.
Resultados: A paciente foi submetida a ultrassonografia diagnóstica para acompanhamento do tratamento aplicado. Após 7 dias, observou-se aproximadamente 30%
da cicatrização e a mesma não referiu dor e/ou limitação funcional. Novas avaliações foram realizadas no 21 dia e 28 dia pós aplicação e observou-se 75% e 100% de
cicatrização, respectivamente.
Discussão: A intervenção realizada na paciente teve êxito absoluto, se mostrando um recurso positivo ao acelerar o processo regenerativo das fibras musculares, possibilitando o retorno à atividade em tempo reduzido, com segurança e ótima tolerância. Isso levanta questões acerca da aplicabilidade e efetividade do método enquanto
recurso terapêutico alternativo para lesões musculares agudas.
Conclusão: A Arnica Montana surge como opção de alternativa terapêutica na regeneração tecidual. No referido caso, a aplicação da Arnica Montana associado a
fisioterapia motora reduziu o tempo de tratamento, possibilitando o retorno da paciente a suas atividades em tempo menor em comparação aos tratamentos sem uso
de medicamentos, utilizando somente a fisioterapia, sendo considerado válido e eficiente para acelerar a cicatrização e regeneração dos tecidos musculares em roturas
musculares grau II.
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VALORACIÓN DEL ÁNGULO DE FASE COMO MARCADOR DE EVOLUCIÓN MUSCULAR, STATUS NUTRICIONAL E HIDRATACIÓN EFICIENTE
EN ATLETAS DE ÉLITE EVALUADOS EN UN PERIODO DE 8 MESES
Autores: Cabrera DA, Benavides C, Cazar N, Moreno M, Viteri MP, Flores MD.

Introdução e Objetivo: Desde que la bioimpedancia multifrecuencia se perfeccionó como tecnología de evaluación para pacientes, sus usos se han ampliado en
algunas áreas de la medicina y sin lugar a duda, el uso en la medicina del deporte y nutrición deportiva ha generado que cada vez se evalúe al atleta con componentes
más exactos para valorar su estado general y rendimiento. El ejercicio físico genera varios cambios y cascadas metabólicas a nivel molecular, celular y tisular y esos cambios
generan adaptaciones a largo plazo en los deportistas y en su estado de salud. Con equipos avanzados de bioimpedancia (BIA), se pueden evaluar varios parámetros
musculares, grasos, agua corporal total y los más avanzados evalúan el ángulo de fase, definido técnicamente como la transformación angular geométrica del radio entre
la reactancia y la resistencia en los tejidos. OBJETIVO: Evaluar el ángulo de fase obtenido por bioimpedancia multifrecuencia como un marcador predictor de evolución
muscular, status nutricional e hidratación en atletas de élite durante un periodo de 8 meses.
Casuística e Método: Estudio descriptivo de cohorte transversal. Muestra de 24 pacientes (20.8% mujeres y 79.2% hombres) atletas de diferentes categorías y deportes de
alta competición. Los pacientes fueron seleccionados de forma no probabilística, intencionada con criterios de inclusión relacionados a la práctica deportiva y competición
en juegos nacionales o internacionales en modalidades de natación, atletismo, triatlón y fútbol. Para la determinación de Vo2Max se utilizó equipo FitmatePro – Cosmed;
el porcentaje de grasa corporal, masa muscular, grasa total y segmental, índice de edema y ángulo de fase se determinó mediante uso de InBody 770. La medición se
realizó al inicio y final de un periodo de 8 meses.
Resultados: Muestra con media de edad de 23.2 años; peso muscular promedio inicial de 27.6 kg y peso muscular final de 27.8 kg. El índice de masa corporal se mantuvo similar ya que al inicio fue de 21.56 y al final del periodo de 21.52, con mejora del porcentaje de grasa corporal de 17.6% al inicio y al final del periodo una media
de 15.7%. El Vo2max promedio de la muestra fue al inicio del estudio 48.2 ml/kg/min y al final del periodo de 53.7 ml/kg/min. El ángulo de fase promedio al inicio fue
de 6.396 y al final de 6.521. El índice de edema (agua corporal extracelular divida sobre agua corporal total) promedio inicial fue 0.3704 y al final de 0.3696. Se observó
correlación positiva estadísticamente significativa medida con coef. de Pearson entre ángulo de fase y peso muscular al final del estudio (p 0,01); se observó correlación
negativa con significancia estadística por coef. de Pearson (p 0,01) entre ángulo de fase e índice de edema. Mediante modelo de regresión lineal usando el ángulo de
fase como variable dependiente obteniendo 3 modelos estadísticamente significativos: con índice de edema final como (p 0,0001), índice de edema y tasa metabólica
final (p 0,001) y peso muscular (p 0,001).
Discussão: Como se observó en los resultados, existe significancia estadística entre el aumento del peso muscular con una mejora del ángulo de fase, así como la
relación entre índice de edema y ángulo de fase, que indica que la mejora muscular e hidratación global del paciente aumenta el ángulo de fase medido. En estudios
previos de Rodriguez (2016), muestran al ángulo de fase como predictor de fitness muscular medido por la fuerza de agarre. La calidad muscular parece ser un mejor
indicador que la cantidad de masa muscular (McGregor, 2014). Altos niveles de fuerza están relacionados con calidad muscular (Chertow, 1997) y el ángulo de fase está
asociado con mayor fuerza (Marini, 2012).
Conclusão: La mejora del ángulo de fase puede ser usado como marcador de evolución muscular, status nutricional e hidratación de un atleta. Los resultados de este
estudio muestran al ángulo de fase como predictor de mejora en calidad y tamaño muscular, así como de mejora en status nutricional.
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VARIAÇÃO DAS DIMENSÕES ANATÔMICAS DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE
CADÁVERES HUMANOS DOS SEXOS FEMININO E MASCULINO
Autores: Soéjima D, Rafaella Z, Pontes L, Matheus L.

Introdução e Objetivo: O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos ligamentos intracapsulares e extra-sinoviais do joelho e o mais fraco dos dois ligamentos cruzados. Origina-se na área intercondilar anterior da tíbia, imediatamente posterior à fixação do menisco medial e estende-se em sentido superoposterior e lateral fixando-se
posteriormente a face medial do côndilo lateral do fêmur. Sua função é impedir o deslocamento posterior do fêmur sobre a tíbia, evitando, assim, a anteriorização da tíbia
e a hiperextensão da articulação do joelho, além de contribuir para a sua estabilização. Diante disso, cumpre ressaltar que a maioria das lesões observadas no cenário
esportivo acomete a articulação do joelho, e totalizam mais de 250.000 casos por ano, e as mulheres apresentam maior incidência para muitas dessas lesões, sendo as
lesões do LCA as mais comuns, principalmente em atividades esportivas em que o joelho faz movimento de rotação, como no futebol, no basquete e no esqui. Ademais,
convém salientar que as mulheres têm duas vezes mais risco de lesão do LCA. Desse modo, o objetivo deste estudo foi mensurar o comprimento médio do LCA do joelho
e sua espessura, comparando entre os sexos feminino e masculino.
Casuística e Método: Optou-se por um estudo prático de dissecação anatômica utilizando 12 espécimes de cadáveres humanos, sendo seis cadáveres do sexo masculino
e seis cadáveres do sexo feminino, pertencentes ao laboratório de Anatomia Humana da UNICHRISTUS, em Fortaleza-CE, durante o período de janeiro de 2019 a junho
de 2019, com um acompanhamento multiprofissional de professores e de técnicos do Laboratório de Anatomia Humana. Além disso, o trabalho propõe uma revisão não
sistemática da literatura nas bases de dados ClinicalKey, SciELO e PubMed com referências bibliográficas importantes escolhidas desde 1992 até 2018.
Resultados: Nos cadáveres humanos estudados o comprimento do ligamento cruzado anterior tem em média cerca de 36mm e uma espessura de 10mm nos cadáveres do sexo masculino e 34mm de comprimento e 8mm de espessura nos cadáveres do sexo feminino. Uma vez que houve essas diferenças anatômicas relatadas, as
bibliografias referem também uma maior incidência de lesão do LCA em mulheres, já que elas possuem uma menor carga de musculatura, reduzindo, assim, a capacidade
de estabilização do joelho.
Discussão: Dessa forma, as bases anatômicas são de extrema importância para o diagnóstico e para a prática clínica em diversas patologias. Diante disso, a necessidade
do entendimento da Anatomia Humana aumenta em relação às lesões associadas ao esporte, visto que existe um alto índice de traumas e movimentos extremos, os
quais podem comprometer essa anatomia, causando lesões. Assim, faz-se necessário o estudo anatômico e suas variáveis, como, por exemplo, as diferenças anatômicas
entre os sexos feminino e masculino, como observadas durante a realização desse estudo.
Conclusão: Por fim, tendo em vista ser tão prevalente as lesões no joelho durante a prática esportiva, é de suma importância conhecer a anatomia dessa região, principalmente quando o estudo se faz baseado em peças de cadáveres, com o fito de identificar suas possíveis lesões nas diversas modalidades esportivas, uma vez que,
dessa forma, a compreensão desses potenciais danos é facilitada.
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