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Editorial

Estimados Leitores,

Seguimos com a nossa meta de mais trabalhos, mais qualidade e aumentamos o nume-
ro de artigos publicados. Para esta edição, propomos aos nossos leitores um conjunto 
de artigos originais e revisões, representativos da realidade - brasileira e estrangeira - 
da saúde em seus diversos aspectos. São artigos brasileiros e também originários do 
Chile e Argentina.

Começamos nossas revisões de literatura com o trabalho Treinamento de força muscular: 
aplicação para pacientes com síndrome de Down, que aponta os benefícios do treinamento 
de força, aumentando a força e resistência muscular, melhorando o desempenho na marcha 
e alterando, positivamente, a composição corporal dos indivíduos com essa síndrome. Outro 
artigo de revisão, Validez y Confiabilidad de la Evaluación de las Alteraciones de la Cinemática 
Escapular a través de Criterios Visuales, aborda as alterações de posições ou movimentos 
da escapula, ou também conhecida como discinesia escapular, e o grau de confiabilidade 
dos métodos de avaliação estática e dinâmica e de seus critérios visuais. O artigo Imagem 
corporal e imagem genital feminina se propõe a realizar uma revisão de literatura narrativa, 
discutindo a importância da satisfação com a imagem corporal e genital e tentando fornecer 
uma perspectiva de propostas de estudos para uma provável evolução nessa área.

A seção de artigos originais conta com sete artigos, sendo o primeiro Avaliação da força 
muscular em diferentes períodos do ciclo menstrual, mostrando, em seus resultados, que 
a força muscular, no período pós-menstrual, foi considerada maior, em comparação ao 
período menstrual. O segundo, Memórias e diálogos entre atores no cuidado em saúde: 
experiências de enfermagem, descreve experiências e reflexões vivenciadas nos cenários 
das práticas em saúde na Estratégia Saúde da Família (ESF), pela mediação das memórias 
e diálogos dos atores envolvidos. O artigo seguinte aborda o Exercício aeróbico: influencia 
de duas intensidades no desempenho da força muscular em idosos e compara, analisando 
o melhor efeito; enquanto o artigo Teste de uma repetição máxima: análise de duas me-
todologias compara dois tipos de treinamentos de resistência. O artigo Perfil dietético e 
antropométrico de atletas de natação analisa as características antropométricas e o consu-
mo alimentar de jovens praticantes de natação, do sexo masculino, da cidade de Natal/RN. 
O artigo Estudio del Apoyo Plantar en Jugadores de Voleibol busca determinar alterações 
plantares apresentadas por integrantes de uma equipe de voleibol; através da interpretação 
dessas alterações, foram confeccionadas palmilhas de apoio plantar e observada sua evo-
lução como forma de tratamento. E, finalmente, o artigo Dança de salão como motivadora 
na melhoria nas relações interpessoais dos jovens aponta a dança de Salão como impor-
tante ferramenta para a motivação de adolescentes e suas relações interpessoais.

Entre os artigos citados acima, seis - distribuídos nas seções de artigos originais e de revi-
são – são oriundos do Curso de Educação Física da Universidade Potiguar, frutos de traba-



lhos de conclusão de curso dos alunos. Segundo Danielle Mafra, coordenadora acadêmica 
do curso, o sucesso técnico de profissionais da saúde é consequência do embasamento 
científico associado à experiência prática do profissional que conduz a intervenção. O ca-
minho entre a ciência e a prática é árduo e repleto de obstáculos e essas características 
dificultam a comunicação entre pesquisadores e profissionais de Educação Física, contri-
buindo para que o empirismo continue presente na área da atividade física.

Na contra mão desse cenário, apresentam-se, nesta edição, informações científicas aos 
profissionais que estão no campo de trabalho, através de artigos que sintetizam algu-
mas das evidências atuais e relevantes para a área do fitness, wellness, reabilitação e 
educação física escolar.

Trata-se de uma oportunidade de ver o resultado alcançado através da tríade: ensino, pes-
quisa e extensão, o qual é buscado, no dia a dia da docência, nos cursos de Educação Física 
- Bacharelado e Licenciatura - da Universidade Potiguar.

Desejamos uma leitura que estimule a busca por novos e diferentes materiais bibliográfi-
cos, no intuito de ampliar os horizontes do conhecimento, para, com isso, reaprendermos 
sobre Exercício Físico e suas formas mais concretas e atualizadas de prescrição. Que seja 
leve, que seja árduo, mas que se configure em pesquisa essa maravilhosa ciência.

Boa leitura a todos!

Profa. Dra. Patricia Froes
Editora Chefe

Revista da Escola da Saúde - Catussaba

Profa. MsC. Danielle Mafra
Coordenadora Acadêmica Educação Física,

Universidade Potiguar
Laureate International Universities
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RESUMO: Estão muito claros os efeitos do sedentarismo na incidência de doenças crônicas degenerativas 
na população; em pacientes com Síndrome de Down (SD) essa relação é ainda mais forte e evidenciada 
pelas características de menores índices de atividade física nesse grupo. O objetivo deste estudo foi reali-
zar uma revisão literária, abordando a influência do treinamento de força em pessoas com SD. A busca na 
literatura ocorreu no Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram: intervenção com treinamento de 
força; pacientes com Síndrome de Down; estudos realizados a partir de 2007; e artigos da base de dados 
Google Acadêmico. Foram selecionados seis estudos, sendo que um avaliou a influência do treinamento de 
força na força muscular; um avaliou a influência do treinamento de força sobre a resistência dos músculos; 
um avaliou a influência do treinamento de força na marcha; e três avaliaram a influência do treinamento de 
força na composição corporal. Os resultados apontaram benefícios do treinamento de força aumentando a 
força e resistência muscular, melhorando o desempenho na marcha e alterando positivamente a composi-
ção corporal dos indivíduos com SD.

Palavras Chave: Treinamento. Força muscular. Síndrome de Down.

MUSCULAR STRENGTH TRAINING: APPLICATION 

FOR PATIENTS WITH DOWN SYNDROME

ABSTRACT: Are very clear the effects of physical inactivity in the incidence of chronic degenerative disea-
ses in the population, in patients with Down syndrome (DS) this relationship is even stronger and evidenced 
by the characteristics of lower rates of physical activity in this group. The objective of this study was to 
perform a literature review addressing the influence of strength training in people with DS, The literature 
search was on Google Scholar. Inclusion criteria were: Intervention with strength training; patients with 
Down syndrome; studies from 2007; and articles from Google Scholar database. Six studies were selected, 
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and one evaluated the effect of strength training on muscle strength, one assessed the influence of strength 
training on the endurance of the muscles, one evaluated the effect of strength training on the march, and 
three evaluated the influence of strength training on body composition. The results showed benefits of 
strength training increases muscle strength and endurance, performance improves gait and positive chan-
ge in body composition of individuals with DS.

Keywords: Training. Muscle Strength. Down Syndrome.
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1. INTRODUÇÃO
Estão muito claros os efeitos do sedentarismo na incidência de doenças crônicas degenerati-
vas na população geral. Em pacientes com Síndrome de Down (SD), essa relação é ainda mais 
forte e evidenciada pelas características de menores índices de atividade física nesse grupo1.

Dentre as causas mais frequentes de deficiência genética, temos a SD; ela é caraterizada 
por alterações cromossômicas do par 21, tendo como prevalência a trissomia com 92%, 
translocação com 4% e o mosaico com 4% dos casos, causando alterações e vulnerabili-
dades no indivíduo acometido com essa deficiência2.

Atualmente, a busca por uma melhor qualidade de vida impulsiona toda uma geração a 
desempenhar papeis mais ativos em suas rotinas, com práticas de atividades físicas, die-
tas balanceadas, aliando-se a iniciativas do governo como forma preventiva de saúde. Por 
sua vez, no meio científico, essa busca vem se tornando assunto de diversos trabalhos, e 
com diversas vertentes; uma delas é a aplicação do treinamento de força para as pessoas 
portadoras de necessidades especiais, tornando palpáveis as singularidades deste grupo 
em prol da qualidade de vida3.

Um dos desafios contemporâneos da sociedade é a inclusão de pessoas portadoras da Sín-
drome de Down em um meio de possibilidades, trabalhando-as tanto psicológico quanto fi-
sicamente, a fim de torná-las mais independentes, afetivas e com maior aceitação, exercen-
do os mesmos direitos de qualquer cidadão. A atividade física é um dos meios citados por 
diversas pesquisas para melhora da qualidade de vida dos portadores, potencializando seus 
desenvolvimentos, e capacitando-os, assim, a exercerem um maior papel na sociedade4.

Continuando sob esse mesmo aspecto, a aderência dos indivíduos à prática regular do exer-
cício físico tem resultado em maior conscientização dos benefícios concretos por parte des-
tes, inclusive ampliando as relações sociais, equilibrando o estado emocional, promovendo 
a melhora de funções orgânicas e, consequentemente, melhora da qualidade de vida5.

Contudo, pessoas portadoras da Síndrome de Down apresentam alterações em seu de-
senvolvimento motor, devido a fatores, como a hipoplasia cerebelar, a fragilidade nas arti-
culações, a frouxidão ligamentar, a hipotonia muscular; tais alterações desencadeiam uma 
influência negativa no desenvolvimento motor desses pacientes 6.

E preciso ressaltar que o treinamento de força desencadeia mudanças significativas na 
qualidade de vida, principalmente devido a mudanças na capacidade funcional de pacientes 
com SD. Intervenções que abordem o treinamento de força influenciam na aptidão física, 
de acordo com os métodos e protocolos que atendam às pessoas com SD, suprindo la-
cunas ainda existentes para a prescrição adequada e eficiente para esse grupo 6. Dada à 
importância desta temática, o objetivo desta revisão foi analisar a literatura científica sobre 
os efeitos do treinamento de força em pessoas1com SD.

2. METODOS
O presente trabalho é caracterizado como de revisão literária; o protocolo de investigação 
foi elaborado na base de dados Google Acadêmico com as seguintes palavras chave: Trei-
namento de força, Síndrome de Down.
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Esses descritores foram manipulados isoladamente e, depois, combinados pela palavra “e” 
na intenção de agrupar a busca dos artigos; e foram selecionados apenas os artigos em 
português.

Foi consultada a seguinte base de dados: Google Acadêmico (2007 – Julho de 2014); não 
foram incluídas teses, monografias ou dissertações nesta revisão. Dentro das característi-
cas dos artigos selecionados, os seguintes critérios de inclusão foram adotados: interven-
ção com treinamento de força; pacientes com Síndrome de Down; trabalhos realizados a 
partir de 2007; estudos da base de dados Google Acadêmico.

Figura 1 – Diagrama da seleção dos artigos.

Estudos identificados no Google
Acadêmico (nº1050)

Estudos restantes após exclusão
por título (nº152)

Estudos excluídos
título (nº898)

Estudos excluídos por
resumo (nº88)

Estudosexcluídos por
leitura do artigo (nº52)

Estudos restantes após exclusão 
por resumo (nº62)

Estudos restantes após exclusão
por leitura do artigo (nº6)

2.1. EFEITO DO TREINAMENTO DE 

FORÇA NA FORÇA MUSCULAR

Em estudo com o propósito de verificar a eficácia do programa de treinamento de resistên-
cia progressiva na força muscular em jovens adultos com síndrome de Down, a amostra 
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foi composta por indivíduos com idade entre 14-22 anos. O programa de treinamento de 
força foi composto por sete exercícios, 3 para a parte superior do corpo (Puxada por frente, 
Supino reto e Remada sentada), 3 para os músculos da parte inferior do corpo (Leg press, 
Extensão do joelho, Panturrilha sentado) e 1 exercício tronco; o programa tinha duração de 
45 minutos a 1 hora. O protocolo de treinamento resistido foi: 3 séries de 12 repetições de 
cada exercício, em uma intensidade de treinamento de 12RM (ou seja, apenas 12 repeti-
ções consecutivas de cada exercício podem ser concluídas antes de fadiga muscular con-
cêntrica), com uma intensidade de 60-80% de uma repetição máxima, e com períodos de 
descanso de dois minutos entre cada série. Os resultados mostraram que o treinamento de 
força teve impacto sobre a saúde de adultos com síndrome de Down, proporcionando-lhes 
uma opção de exercício que melhora sua força muscular e seu desempenho no trabalho; 
junto a isso, diminuiu seu risco de desenvolver as consequências para a saúde, secundá-
rias da inatividade física7.

2.2. EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA NA 

RESISTÊNCIA MUSCULAR LOCALIZADA

Na investigação do efeito do treinamento de força na resistência muscular de um paciente 
com SD, foram contemplados: a idade de 16 anos e o sexo masculino. Com a caracterís-
tica do protocolo de treinamento de exercícios de musculação (Supino Reto com halteres, 
Puxador frontal, Elevação Lateral com halteres, Rosca Direta com halteres, Abdominal no 
solo, Tríceps), testa com halteres, com 3 séries de 12 repetições. Obtiveram melhora da 
resistência muscular localizada em todos os grupamentos musculares 8.

2.3. EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA NA MARCHA

O protocolo proposto foi de treinamento de força com caráter lúdico na marcha de pacien-
tes com SD; realizado com 8 indivíduos com SD, de ambos os sexos e com idade media de 
19,33±2,44 anos; foram avaliados dados em relação à marcha. O protocolo de treinamento 
teve duração de 12 semanas com frequência de 2 vezes por semana. O grupo apresentou 
melhoras significativas no desempenho de marcha, principalmente nas características de 
cumprimento do passo, velocidade do passo e na cadência da marcha, concluindo, assim, 
que o treinamento de força muscular lúdico teve influência positiva na marcha de pacientes 
com SD 9.

2.4. EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA 

NA COMPOSIÇÃO CORPORAL

Cabe ressaltar o trabalho com o propósito de analisar o efeito do treinamento de força 
muscular nas alterações da composição corporal de pacientes com SD. Participaram do 
estudo 15 indivíduos portadores da SD com idade media de 22,1 ± 7,5 anos; foram, aleato-
riamente, randomizados em dois grupos, G1 (Grupo intervenção com treinamento de for-
ça) e G2 (Grupo sem intervenção). A composição corporal foi avaliada através da equação 
de sete dobras cutâneas. O protocolo de treinamento foi realizado com frequência semanal 
de 3 vezes por semana, com duração de 60 minutos; foram elaborados 9 exercícios e o 
treinamento tinha a característica de circuito, com 3 series de 12 repetições e intervalo de 
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descanso com 60 segundos. Os resultados mostraram diminuição no percentual de gordu-
ra de pacientes com SD no grupo G1 e aumento da massa muscular, credibilizando, assim, 
o efeito do treinamento de força na composição corporal de pacientes com SD3.

Diante dessa realidade, ao analisar os efeitos do treinamento de força muscular em pa-
cientes com SD, foram investigados 15 indivíduos com SD com idade media de 15,7±2,7; 
o treinamento de força muscular foi caracterizado com 12 repetições máximas, com fre-
quência de 2 vezes por semana durante 12 semanas. A composição corporal foi avaliada 
através da pletismografia, com o equipamento Bod Pod, e medidas antropométricas, como 
a circunferência abdominal (CA). Os resultados mostraram que o percentual de gordura 
teve redução e diminuição da CA, credibilizando, assim, o efeito do treinamento de força 
muscular na composição e medidas antropométricas de pacientes com SD6.

E necessário ressaltar o trabalho que investigou o efeito do treinamento de força na com-
posição corporal de pacientes com SD, com 12 participantes com idade entre 15 e 35 anos, 
submetidos a dois grupos: G1 (Grupo intervenção através do treinamento de força) e G2 
(sem nenhuma prática de intervenção). A composição corporal foi estimada através da 
equação de sete dobras cutâneas. As avaliações foram realizadas em pré e pós-teste, com 
frequência semanal de três vezes, em dias alternados e duração de 60 minutos.

O protocolo experimental foi elaborado com nove exercícios sob a forma de circuito, sen-
do realizados em três séries de 8 a 12 repetições, com intervalos de descanso entre 30 a 
60 segundos. Foram percebidos redução do percentual de gordura e aumento da massa 
magra no grupo intervenção, possibilitando, assim, concluir que o treinamento apresentou 
efeito favorável, promovendo redução na gordura corporal e aumento na massa muscular, 
podendo ser sugerido para indivíduos com SD 10.

3. RECOMENDAÇÃO DE 

TREINAMENTO DE FORÇA 

PARA PACIENTES COM 

SÍNDROME DE DOWN
Quando se considera prescrição de exercício para indivíduos com SD, devemos contemplar 
outras valências físicas relacionadas à saúde, como componente cardiorrespiratório, força 
muscular, composição corporal, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e potência. Essa aborda-
gem assegura a manutenção da saúde de uma forma geral.

Uma atividade física direcionada para pacientes com SD tem que atender os princípios de 
diminuir os efeitos deletérios do sedentarismo, maximizando o contato social, reduzindo a 
ansiedade e a depressão, comuns nesse grupo.

As principais variáveis a serem manipuladas para a prescrição desse grupo são: modali-
dade, duração, frequência, intensidade e modo de progressão. Entretanto, é importante 
enfatizar que o planejamento dos exercícios deve ser individualizado, levando em consi-
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deração os resultados da avaliação pré-treinamento e as morbidades associadas, como 
hipertensão, diabetes e fatores decorrentes da própria SD.

A atividade física deverá ser iniciada com um período de aquecimento junto com ações de 
mobilidade articular para a introdução da parte específica da atividade proposta, a redução 
da intensidade ou parada da atividade deverá ser de forma lenta para prevenir alterações 
significativas na hipotensão desses pacientes, por apresentarem mecanismos de ajustes 
hemodinâmicos mais lentos e, consequentemente, devido à ação de medicamentos de 
ação cardiovascular.

A prescrição do treinamento de força deverá abordar o treinamento de musculação e do pró-
prio peso do corpo, variando com intensidade de 50 % a 80 % de 1RM, com duração de 20 a 
60 minutos, com intervalos de descanso de 2 a 4 minutos, series 1 a 3, com repetições entre 
8 a 12, enfatizando os grandes grupamentos musculares, como supino reto, puxador por 
frente, remada sentada, leg press, cadeira flexora, cadeira extensora, panturrilha sentada 7.

Ficou evidenciado que existe uma sintonia de resultados que evidenciam, positivamente, 
o treinamento de força nas variáveis força muscular, resistência muscular, na marcha e na 
composição corporal de pacientes com SD.

Ressaltamos a importância de mais pesquisas relativas aos efeitos do treinamento de força 
para pacientes com SD.
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RESUMEN: La evidencia científica sobre la base de estudios cinemáticos y biométricos ha mostrado que 
las alteraciones en la posición y/o movimiento de la escápula conocido como “Diskinesis Escapular” son 
un factor determinante en sujetos que cursan con alguna patología de hombro, existen varios métodos de 
evaluación clínica descritos en la literatura; evaluación estática, dinámica a través de criterios visuales y el 
uso de test manuales ortopédicos, a pesar de presentar niveles variables de confiabilidad, ninguno es capaz 
de discriminar entre sujetos sanos y sintomáticos, a pesar de esto, el método de valoración visual SI/NO 
es confiable para detectar la presencia de alteraciones cinemáticas en sujetos sintomáticos con patología 
de hombro.

Palabras clave: Alteraciones Cinemáticas. Confiabilidad. Diskinesis escapular. Evaluación clínica. Validez.

VALIDITY AND RELIABILITY OF DYNAMIC ASSESSMENT OF 

ALTERATIONS IN SCAPULAR KINEMATICS THROUGH VISUAL CRITERIA

ABSTRACT: Scientific evidence on the basis of kinematic and biometric studies have shown that alterations 
in the position and /or movement of the scapula known as “Scapular Diskinesis” area determining factor in 
patients presenting with shoulder some pathology, there are several methods clinical evaluation described 
in the literature; static evaluation and dynamic use of orthopedic manual test, despite having varying levels 
of reliability, none is able to discriminate between healthy and symptomatic, despite this, the method of vi-
sual assessment subjects YES /NO is reliable for detecting kinematics alterations in symptomatic subjects.

Keywords: Kinematics alterations. Reliability. Scapular Dyskinesis. Clinical assessment. Validity.
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1. INTRODUCCIÓN
La posición, el movimiento, la estabilidad y el control motor del hombro dependen en gran 
medida de una óptima función de la escápula. 1 El conocimiento sobre el rol de la escápula 
en la función del hombro ha ido aumentando con los años, anatómicamente la escápula 
forma parte de la articulación glenohumeral (GH) y de la articulación acromioclavicular 
(AC), desde el punto de vista óseo es el mecanismo de unión entre el húmero, la clavícula 
y el esqueleto axial. Fisiológicamente proporciona una base estable para los músculos que 
contribuyen a la estabilidad dinámica de la articulación GH y producen el movimiento del 
brazo, la estabilidad de la escápula es fundamental para la producción de fuerza de los 
músculos que se insertan en ella. Mecánicamente se necesita un movimiento acoplado 
y coordinado entre la escápula y el húmero, denominado ritmo escapulohumeral (REH), 
permitiendo un movimiento eficiente del brazo, a través de la alineación de la articulación 
GH maximizando de esta manera la estabilidad de la articulación. 1

Para Kibler, 2 la escápula realiza tres funciones principales en la producción de un movi-
miento coordinado de la cintura escapular. La primera función consiste en mantener de 
forma simultánea el control de la estabilidad dinámica y la movilidad de la articulación GH, 
es decir, la escápula debe mantenerse en sí misma como una plataforma estable para el 
movimiento glenohumeral, el movimiento coordinado permite el alineamiento adecuado de 
la cavidad glenoidea en relación a la cabeza humeral en todos los movimientos del hom-
bro, 2-4 este alineamiento no solo permite una óptima limitación ósea, sino que también 
facilita la restricción muscular a través de una adecuada relación longitud tensión para la 
contracción eficiente de los músculos del manguito rotador. 2, 4, 5 La segunda función es ser 
una base estable para la inserción muscular (los músculos que estabilizan la escápula se 
insertan en el borde medial).2, 4 Esta musculatura controla el movimiento escapular a través 
de co-contracciones sinérgicas y pares de fuerzas, vale decir, los músculos a través de una 
coactivación logran controlar el movimiento escapulotorácico y la posición glenohumeral, 6 
la función principal de los pares de fuerzas es mantener la congruencia entre la fosa glenoi-
dea y la cabeza del húmero proporcionando la estabilidad dinámica de la articulación GH.2, 

7, 8 La tercera función de la escápula consiste en ser enlace en la transferencia de energía 
de proximal a distal, lo que permite un óptimo posicionamiento del hombro y facilita su 
función, 2, 5 esta función se puede realizar de manera más efectiva si se posee una escápula 
estable y controlada, de modo que todo el brazo se mueva como una sola unidad alrededor 
de la base estable proporcionada por la articulación escapulotorácica (ET) y GH.

Varios estudios han reportado que tanto la posición como el control motor de la escápu-
la, están afectados en pacientes que cursan patologías de origen musculoesquelético que 
afectan al complejo articular del hombro, 9 tales como; Síndrome de pinzamiento suba-
cromial (SPS), 10,11 Inestabilidad glenohumeral no traumática, 12 Inestabilidad glenohume-
ral multidireccional (IGM), 13 dolor cervical y síndrome del latigazo, 14, 15 tendinopatía y/o 
ruptura del manguito rotador, 16 Capsulitis adhesiva (CA)16 y dolor en el hombro después 
de una cirugía cervical producto de un proceso canceroso. 17, 18 Dado el gran número de 
patologías de hombro y columna cervical que están asociadas a una cinemática escapular 
alterada, denominada “Diskinesis Escapular” (DE), 19 es que actualmente se considera 
como una respuesta inespecífica a una condición dolorosa que afecta al complejo articular 
del hombro y/o columna cervical. 20 Debido a la contribución relevante de la escápula en 
el patrón de movimiento normal y la estabilidad del complejo articular del hombro, 1, 2, 16, 19 

y la evidencia clínica que sugiere una relación directa entre las patologías de hombro y/o 
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columna cervical con diversas alteraciones de la cinemática escapular normal, 19,20 es que 
en la evaluación clínica de un paciente con dolor de hombro, debemos contar con herra-
mientas válidas y confiables que permitan determinar si existen alteraciones en la cinemá-
tica escapular asociadas. 16, 21, 22 El objetivo de esta revisión de la literatura, es proporcionar 
directrices acerca de la validez y confiablidad de los principales métodos de evaluación 
dinámica a través de criterios visuales usados para la identificación de las alteraciones de 
la cinemática escapular.

2. MÉTODO
Se realizó una búsqueda electrónica en las bases de datos; Medline, PEDro, Central y Li-
lacs, los términos de búsqueda utilizados fueron; Kinematics alterations, Reliability, Sca-
pular Dyskinesis, Clinical assessment y Validity. Se seleccionaron artículos publicados en 
inglés y español hasta el 31 de octubre del 2014.

3. CINEMÁTICA 

ESCAPULAR NORMAL
La cinemática escapular normal es dependiente de la integridad del sistema sensorio mo-
triz y de la interacción de las diferentes estructuras que conforman el sistema neuromuscu-
loesquelético, la disfunción de alguno de sus componentes podría generar una cinemática 
escapular alterada. 1, 8, 16

La primera diferencia que debemos hacer en relación a los movimientos de la escápula, es 
que existen movimientos voluntarios de translación que se producen en sentido; anterior 
(protracción), posterior (retracción), superior (elevación), e inferior (depresión), aunque 
estos movimientos no son exclusivamente escapulares, ocurren en conjunto con la articu-
lación esternoclavicular (EC). Ludewig y col, 23 demostraron que durante el movimiento de 
elevación del brazo, independiente del plano de ejecución, también ocurrían movimientos 
de elevación, retracción y rotación posterior de la clavícula, lo que indica que los movi-
mientos ocurren tanto en la articulación EC como en la articulación AC,16, 23, 24 estos se ven 
representados en la Figura 1.

Figura 1. Los movimientos de clavícula en relación al tórax incluyen: Protracción / Retracción 
alrededor de un eje dirigido en sentido superior (A); Elevación / Depresión alrededor de un eje 
dirigido en sentido anterior (B); y la Rotación anterior / posterior alrededor de un eje largo (C).
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Por su parte, tres rotaciones escapulares son utilizadas habitualmente para describir los 
movimientos involuntarios o accesorios de la escápula, 6, 25 – 27 los cuales son representa-
dos en la Figura 2. Las rotaciones escapulares superior e inferior son los movimientos de 
mayor amplitud, los más fáciles de observar clínicamente, se producen en torno a un eje 
perpendicular al plano de la escápula. En la rotación superior o “Upward” el ángulo inferior 
de la escápula se aleja de la línea media espinal y en la rotación inferior o “Downward” el 
ángulo inferior escapular se acerca a la línea media espinal. 6, 23, 25, 26 La inclinación escapular 
anterior y posterior se producen alrededor de un eje que atraviesa la espina de la escápula. 
La inclinación o “Tilt” posterior implica un movimiento anterior del ángulo inferior de la 
escápula y un movimiento posterior del ángulo superior de la escápula. La inclinación o 
“Tilt” anterior implica un movimiento posterior del ángulo inferior de la escápula y un mo-
vimiento anterior del ángulo superior de la escápula, si esta última, es excesiva aparece la 
prominencia y/o el “aleteo” del ángulo inferior. 1, 16 La rotación escapular externa e interna 
se producen en torno a un eje orientado verticalmente (céfalo-caudal). La rotación externa 
implica un acercamiento del borde medial escapular a la pared torácica (facilita el acopla-
miento escapulotorácico). La rotación escapular interna implica un alejamiento del borde 
medial escapular de la pared torácica, una excesiva rotación interna escapular ha sido 
denominada “Winging” o “aleteo” escapular medial. 1, 16

Figura 2. Los movimientos accesorios de la escápula en relación a la clavícula y al tórax incluyen: 
Rotación interna y externa que ocurren a través de un eje orientado en forma vertical (A); Rotación 

Superior (Upward) e Inferior (Downward) que ocurren a través de un eje perpendicular al plano escapular 
(B); Inclinación (Tilt) Anterior y Posterior a través de un eje que atraviesa la espina de la escápula (C).

Durante el movimiento de elevación del brazo, varias investigaciones que han estudiado la 
cinemática escapular en forma tridimensional (3D), han descrito un patrón de rotación supe-
rior, inclinación posterior y rotación escapular externa asociado a elevación, retracción y rota-
ción posterior clavicular. 9, 10, 20, 24, 27 En los primeros 30º de elevación del brazo, el movimiento 
escapular es muy reducido, con una mayor contribución de la articulación GH que la ET. En 
el rango entre 30 y 90º de elevación del brazo el movimiento escapular predominante es la 
rotación superior con muy poca inclinación y rotación externa escapular. 23 Después de los 
90º de elevación del brazo, la contribución de la articulación GH y ET se ven equiparadas. 20

Los movimientos de inclinación posterior y rotación externa escapular no son lineales, dado 
que no se producen antes de los 90º de elevación del brazo. La revisión de Ludewig y col, 
16 describen que los movimientos de rotación interna y externa son los más variables, de-
penden de la patología, del plano de elevación y el rango de movimiento, aun así, en sujetos 
sanos se ha descrito un pequeño incremento de la rotación interna escapular al inicio del 
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movimiento de flexión y elevación en el plano escapular, también es generalmente aceptado 
que existe una rotación externa en el rango final de la elevación en el plano escapular. 9, 26

Para la correcta ejecución de los movimientos anteriormente mencionados, es necesaria 
la activación de diferentes músculos, entre los cuales destaca el serrato anterior (fibras 
medias e inferiores) que es el músculo motor primario de la rotación superior, inclinación 
posterior y rotación externa escapular. El trapecio superior se encarga de la elevación y 
retracción clavicular, el trapecio medio realiza principalmente estabilización medial de la 
escápula y la porción inferior del trapecio asiste la estabilización medial y la rotación supe-
rior de la escápula. El pectoral menor realiza rotación inferior, inclinación anterior y rotación 
interna escapular, por lo tanto resiste las rotaciones normales de la escápula en la elevación 
del brazo, en el caso de los músculos del manguito rotador estabilizan la cabeza humeral y 
previenen la translación superior de ésta. 8

4. ALTERACIONES DE LA 

CINEMÁTICA ESCAPULAR
Existen varios estudios que han establecido una relación directa entre la cinemática es-
capular disfuncional o anormal, con una variedad de patologías del complejo articular del 
hombro, 9, 16 por esta razón, es fundamental conocer las principales alteraciones cinemá-
ticas, las que deben ser consideradas al momento de la evaluación clínica. 1, 9, 16, 19 Se han 
identificado estas alteraciones en sujetos con SPS, 10, 25, 28 – 33 Tendinopatía del Manguito 
Rotador (TMR), 31, 34 Ruptura del Manguito Rotador (RMR), 34 – 36 Inestabilidad Glenohu-
meral (IGH), 12, 13, 33, 36 – 38 y CA. 39 – 42 Aunque es conveniente especificar que no existe con-
senso en la literatura en cuanto a determinar, si las alteraciones de la cinemática escapular 
son un mecanismo contributorio al desarrollo de la patología o compensatorio producto 
de la misma. 1, 19 Durante la elevación del brazo existe una reducción en la dimensión del 
espacio subacromial, 43-45 basado en fundamentos estrictamente anatómicos, tradicional-
mente se ha aceptado que una disminución del patrón de rotación superior, inclinación 
posterior y rotación externa escapular reducirían el volumen de este espacio, facilitando 
la compresión de los tendones del manguito rotador, 7 a pesar de esto, no hay muchos 
estudios que hayan asociado directamente las alteraciones cinemáticas escapulares con 
las dimensiones del espacio subacromial, los estudios de Graichen y col, 43 Herbert y col, 
46 y Roberts y col 47 realizados con resonancia magnética, han descrito movimientos rela-
cionados con la disminución del espacio subacromial en pacientes con SPS, sin embargo, 
estos no están relacionados directamente con alteraciones cinemáticas del húmero y/o 
escápula. La revisión narrativa de Ludewig y col, 16 mostraron resultados inconsistentes 
en las alteraciones cinemáticas reportadas en sujetos con SPS en comparación a sujetos 
sanos, aunque ellos explicaron la variabilidad de sus resultados en base a aspectos me-
todológicos de los estudios, como; tamaño muestral pequeño, los criterios de inclusión y 
las características demográficas de los pacientes, la presentación clínica de la patología, 
la metodología empleada para la medición de la cinemática escapular, los planos, la apli-
cación de cargas y los rangos de movimiento evaluados. Coincidente con lo anterior, los 
resultados de la revisión sistemática de Ratcliffe y col, 48 no pudieron establecer un patrón 
característico de alteraciones en la orientación y la cinemática escapular en pacientes con 
SPS, comparado con sujetos sanos asintomáticos.
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El meta-análisis de Timmons y col, 49 con una metodología bastante más rigurosa, pudo ex-
plorar en la explicación acerca de las diferencias que han sido reportadas por las diferentes 
revisiones y estudios individuales, en base a los resultados de su análisis, concluyen que los 
pacientes con SPS, sí presentan un patrón consistente en las alteraciones de la cinemática 
escapular comparado con sujetos sanos asintomáticos, este se caracteriza por una reducci-
ón de la rotación superior y externa escapular, incremento en la elevación y retracción clavi-
cular, pero sin resultados significativos en la inclinación posterior, aunque estas diferencias 
dependen de varios factores como; el plano de movimiento, los pacientes con SPS muestran 
durante la elevación en el plano escapular menor rotación superior y externa escapular, con 
un incremento en la elevación y retracción clavicular, sin embargo, en el plano frontal mues-
tran solo un incremento en la inclinación posterior y rotación externa escapular, y en el plano 
sagital muestran un incremento de la elevación y retracción clavicular comparado con suje-
tos sanos. Con respecto al ángulo de elevación del brazo, los resultados muestran que los 
pacientes con SPS en grados de elevación menores a 90º solo presentan una disminución 
de la rotación superior escapular, por el contrario, a grados de elevación por encima de 90º 
hay un incremento en la elevación y retracción clavicular comparado con sujetos sanos. Otro 
factor es la población estudiada, los estudios realizados en población general muestran que 
los pacientes con SPS presentan solo un incremento en la elevación y retracción clavicular, 
en el caso de los atletas, estos muestran una disminución de la rotación superior escapular 
y un incremento en la inclinación posterior, para los sujetos que realizan actividades labo-
rales con movimientos sobre la cabeza, los resultados muestran disminución de la rotación 
superior, rotación externa e inclinación posterior escapular comparado con sujetos sanos.

Para los sujetos con IGH, las investigaciones muestran una disminución significativa de la ro-
tación superior de la escápula, 12, 13, 37, 38 un incremento significativo de la rotación interna esca-
pular, 12, 37 estrechamente relacionado con este hallazgo, Warner y col, 33 observaron que estos 
sujetos presentaban un “Winging” o aleteo escapular medial en comparación a sujetos sanos.

Las investigaciones de cinemática escapular en sujetos que sufren de CA son más reduci-
das, pero aun así permiten darnos directrices de cómo se alteran los movimientos escapu-
lares durante la elevación del brazo, ha sido reportado que existe un aumento significativo 
de la rotación superior escapular en comparación con el lado no afectado. 39, 41, 42

Estas alteraciones cinemáticas se han asociado también a cambios en la activación de la 
musculatura glenohumeral y escapulotorácica, 8, 10, 31 los cambios más significativos son un 
incremento en la actividad del trapecio superior, 10, 31 una reducción en la actividad del man-
guito rotador 50, 51 y del serrato anterior en sus fibras medias, 10, 31 un retardo en la activación 
del trapecio medio e inferior 11 y del serrato anterior. 52

Por lo anteriormente mencionado, numerosos autores han hecho hincapié en la importan-
cia de la evaluación y posterior restauración de la cinemática escapular en pacientes que 
cursen con alguna patología sintomática del complejo articular del hombro. 25, 53 – 55

5. EVOLUCIÓN DEL 

TÉRMINO “DISKINESIA”
La mejor comprensión de las alteraciones de la cinemática escapular han llevado a modi-
ficar el origen del término comúnmente ocupado para conceptualizarlas, tradicionalmente 
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se ha empleado el término de “diskinesia escapular” cuando existe una alteración en el mo-
vimiento y/o posición de la escápula, pero desde el punto de vista etimológico, no estamos 
utilizando el término correcto.

El término diskinesia contempla una pérdida de los movimientos voluntarios mediado por 
centros neurológicos superiores, 1, 19 esto implicaría que solo los movimientos voluntarios 
de la escápula serían los afectados (elevación, depresión, retracción y protracción), no con-
siderando la alteración de los movimientos accesorios, como insuficiente rotación superior, 
incremento de la rotación interna y de la inclinación anterior escapular, que como ya revi-
samos son de vital importancia para realizar la elevación del brazo en los diferentes planos. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que el término “diskinesia” no es el más 
adecuado para referirse al posicionamiento y/o movimiento anormal o alterado de la escápu-
la. El término “Diskinesis escapular” (“dis”: alteración de y “kinesis”: movimiento) pare-
ciera ser el término más adecuado. 1, 19 Entendiendo además que la DE no es una respuesta 
específica a una condición de hombro doloroso o alguna patología de hombro, tampoco 
está claramente establecido si es el factor desencadenante u ocurre como consecuencia de 
la misma. Por esto hoy existe consenso que la DE no es una patología en si misma e incluso 
no está claramente demostrada su asociación en todos los sujetos que presentan alguna 
patología o condición dolorosa que afecta al complejo articular del hombro. 1

6. TIPOS DE EVALUACIÓN ESCAPULAR
La evaluación de la cinemática escapular es compleja de realizar desde el punto de vista 
clínico, ya que no solo se debe evaluar la escápula, también que hay que considerar las 
articulaciones EC, AC y GH en las que se producen movimientos tridimensionales, 57 ade-
más hay que considerar la influencia de los tejidos blandos que rodean la escápula, 1 lo 
que dificulta aún más la medición y el análisis de la posición y el movimiento escapular. 
Han sido desarrollados variados métodos de evaluación instrumental de la DE, 57 siendo la 
evaluación en 3D de la cinemática, a través de sensores electromagnéticos y agujas intra-
óseas los más confiables.1, 2, 23 Con respecto a la evaluación clínica encontramos diversas 
métodos propuestos en la literatura; mediciones en un plano con dispositivos externos 
(inclinómetro), 2 evaluación con test ortopédicos manuales (test de asistencia escapular y 
de reposicionamiento escapular), 58, 59 evaluación que consideran los tejidos blandos cir-
cundantes de la escápula y la articulación GH (que tienen como propósito evaluar fuerza, 
alteraciones posturales y flexibilidad), 1, 60, 61 evaluación estática de la posición escapular 62, 

63 y por último, la evaluación dinámica a través de criterios visuales. 64-66 El problema que 
presentan estos tipos de evaluación clínica son sus niveles discutibles de validez y confia-
bilidad, debido a la falta de correlación directa con los síntomas de los pacientes. 19, 67

7. EVALUACIÓN CLÍNICA DE 

LA POSICIÓN ESCAPULAR
Kibler y col, 19 recomiendan para llevar a cabo una buena evaluación clínica, el tomar en 
cuenta tres aspectos fundamentales a la hora de catalogar la presencia de DE en sujetos 
sintomáticos, (1) Observación visual para determinar la presencia o ausencia de DE, (2) El 
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efecto de la corrección manual de la disfunción en relación a los síntomas y (3) Evaluación 
de estructuras anatómicas que pueden ser responsables de la diskinesis observada.

La observación de la posición escapular en reposo se debe realizar con el paciente en 3 
posiciones. 62 (Figura 3) La primera es con el paciente relajado e indicándole que deje los 
brazos al costado de su cuerpo, la segunda es indicándole al sujeto que coloque las manos 
en sus caderas y por último, que realice abducción bilateral a 90°. A modo de referencia se 
ha reportado que la espina de la escápula debe tener una orientación horizontal, se estima 
que si se encuentra en una orientación mayor a 5° está en rotación superior y si tiene va-
lores menor de – 5° está en rotación inferior, 68 además es conveniente mencionar que la 
orientación de la cavidad glenoidea varía según la edad, se encuentra orientada más arriba 
en los sujetos jóvenes y más hacia abajo en sujetos de mayor edad, 69 también debiera estar 
rotada internamente 40° respecto al plano frontal y con 10° de inclinación anterior.68 Las 
referencias anatómicas para una posición normal de la escapula son T3 o T4 para el ángulo 
superior y T7, T8, T9 e incluso T10 para el ángulo inferior, 70 es importante mencionar que 
el borde medial de la escápula debe estar paralelo a la línea media torácica, 71 y que la es-
cápula del lado dominante puede localizarse más abajo y separada de la línea media espinal 
comparado con el lado no dominante.70 Las anormalidades en la posición de reposo pode-
mos definirlas como inclinación (tilt) y aleteo (winging), aunque la inclinación también está 
relacionada con la dominancia manual, suele aparecer de manera más frecuente en el lado 
dominante, 68 una alteración común en la posición de reposo, Burkhart lo denominado con 
la sigla SICK escapular, que describe una posición escapular asimétrica, en la cual el borde 
ínfero-medial se presenta prominente, hay una inclinación y protracción de la escápula, 
dolor en el proceso coracoides y es usualmente visto como una escápula caída. 61

Figura 3. Observación escapular en reposo (a) brazos relajados al costado de 
las caderas, (b) manos en las caderas, (c) abducción bilateral en 90°

8. EVALUACIÓN CLÍNICA DEL 

MOVIMIENTO ESCAPULAR A 

TRAVÉS DE CRITERIOS VISUALES
La evaluación clínica es una herramienta que cobra vital importancia a la hora de catalogar 
el movimiento escapular, 64-66 objetivo que no se cumple con los sistemas de evaluación 
con métodos lineales o estáticos, ya que la evaluación mediante criterios visuales se con-
sidera funcional en su aplicación y tiene la capacidad de valorar el movimiento escapular 
en forma tridimensional. 72 El primer aspecto que debe considerar la evaluación visual es 
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la posibilidad de determinar la ausencia o presencia de DE, a través de la constatación de 
inclinación y/o aleteo (prominencia del ángulo inferior o del borde medial de la escápula), 
algunos autores consideran que estas asimetrías son una herramienta clínicamente acep-
table para evaluar los patrones de movimiento escapular. 20, 73 Lo segundo es la presencia 
de “disritmia” escapular,19 es decir, la escápula muestra una prematura y/o excesiva eleva-
ción o protracción, tanto el movimiento de elevación como descenso del brazo pueden ser 
discontinuos y/o descoordinados, adicionalmente, se puede presentar una rotación inferior 
prematura asociada un resalte escapular durante el descenso del brazo. 19, 32

Kibler y col, 20 fueron los primeros en catalogar el movimiento anormal de la escápula utili-
zando un método observacional, categorizándola en 4 tipos: Diskinesis tipo I prominencia 
del ángulo inferior escapular lo que representa una pérdida del control escapular alrededor 
de un eje horizontal paralelo a la espina de la escápula; Diskinesis tipo II prominencia del 
borde medial escapular representando una pérdida del control alrededor de un eje vertical 
paralelo a la columna vertebral; Diskinesis tipo III prominencia del ángulo superior esca-
pular lo que representa un movimiento excesivo de rotación superior y pérdida del control 
alrededor de un eje sagital a través de la escápula; Diskinesis tipo IV no existe ninguna 
prominencia, el movimiento escapular es simétrico y normal. (Figura 4) El índice de kappa 
para la confiabilidad inter evaluador encontrado por Kibler y col, 64 fue de 0.42 (moderado) 
para los kinesiólogos y de 0.32 (débil) para los médicos, precisamente este es uno de los 
inconvenientes de este sistema de evaluación visual.65

Figura 4. Diskinesis tipo I prominencia del ángulo inferior escapular (A); Diskinesis tipo II prominencia 
del borde medial escapular (B); Diskinesis tipo III prominencia del ángulo superior escapular (C); 

Diskinesis tipo IV no existe ninguna prominencia, el movimiento escapular es simétrico y normal (D).
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Existen otros autores que han desarrollado métodos de evaluación visual, McClure y col 65 
consideran que no es adecuado evaluar la cinemática escapular en relación a una determi-
nada asimetría (inclinación y/o aleteo), y proponen catalogar al movimiento escapular de 3 
formas: normal, diskinesis sutil y diskinesis evidente. La diskinesis sutil se caracteriza por 
una evidencia leve o cuestionable de anormalidad que no está presente constantemente, 
por otra parte la diskinesis evidente se distingue por una clara presencia de anormalidad, 
presente en 3 de 5 intentos (disritmia y/o aleteo con un desplazamiento escapular mayor de 
2.54 cm sobre el tórax), para que sea clasificado como normal no debe existir anormalidad 
en el movimiento. Se realizó la validación de este método en 142 pacientes, a los que se les 
solicitó realizar flexión y abducción en un plano escapular levantando una carga a nivel de 
su mano, estos 2 movimientos se analizaron de tal forma que si los dos eran normales o 
uno de ellos era sutil se le categoriza como normal, para que la clasificación sea de diski-
nesis sutil ambas tienen que presentar una anormalidad sutil y la clasificación de diskinesis 
evidente se obtendría si en cualquiera de los dos movimientos se observó una anormalidad 
explicita u obvia, sus resultados muestran valores moderados de concordancia para su uso 
clínico, 0.54 si se realiza a través de un video y 0.57 en directo. 65 Además los hombros 
catalogados con DE a través de este método, presentaban alteraciones del movimiento en 
tres dimensiones, lo que apoya aún más su validez, demostrando además que las altera-
ciones de la cinemática escapular no siempre son sintomáticas. 57 Este sistema a diferencia 
de Kibler no le da importancia a la asimetría, ya que se ha reportado que las asimetrías en 
un solo plano son igualmente prevalentes en sujetos sintomáticos y asintomáticos, por lo 
tanto, ellos consideran que la asimetría no es un buen predictor de las alteraciones de la 
cinemática escapular de tipo sintomáticas. 66

Otros autores que proponen un sistema de observación visual para catalogar anormalidad 
en el movimiento escapular es Uhl y col, 66 quienes compararon el método de Kibler y col 20 

versus el método propuesto por ellos, el cual consiste en caracterizar con un SI cualquier 
movimiento anormal de la escápula (correspondiente al tipo 1,2 y 3 propuestos por Kibler) 
y con un NO la ausencia de anormalidad en el posicionamiento o cinemática escapular, 
dando como referencia un tipo 4 según Kibler.

En el estudio realizado por Uhl y col, 66 los resultados mostraron que el sistema SI/NO es 
confiable, logrando un porcentaje de acuerdo interevaluador de un 79% con una correla-
ción 0.41, a diferencia del de Kibler que obtuvo un 61% y una correlación 0.44. La sensi-
bilidad obtenida para el método propuesto por Kibler fue de 10% a 54% con un rango de 
especificidad entre 62% y 94%. Por su parte, el método SI/NO obtuvo valores de sensibi-
lidad entre 74% y 78% mientras que en la especificidad los resultados varían entre 31% y 
38%, adicionalmente, se realizó un análisis 3D de la cinemática escapular en donde se en-
contró que la asimetría en múltiples planos era más frecuente en sujetos sintomáticos que 
en asintomáticos y la prevalencia global de asimetrías en un plano, no mostro diferencias 
significativas entre sujetos sintomáticos y asintomáticos.66

9. DISCUSIÓN
La DE entendida como una alteración de la cinemática normal de la escápula, es un término 
que refleja la pérdida del control neuromotor del movimiento escapular, por lo tanto, no 
se puede diagnosticar como una patología en sí misma, ya que no está suficientemente 
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clara la asociación existente entre ésta y las patologías que afectan al complejo articular del 
hombro, además aún no se puede determinar si la DE es la causa o el resultado de un daño 
y/o lesión que afecta al complejo articular del hombro. 1, 19

En contraste a los métodos altamente estandarizados y controlados de laboratorio, tales 
como, sensores electromagnéticos, electromiografía de superficie o intramuscular, el uso 
de pruebas clínicas extremadamente heterogéneas y evaluador dependiente, hacen que 
la evaluación de la posición y de la cinemática escapular presente niveles discutibles de 
validez y confiabilidad.62

A pesar que autores como Kibler, 20 Nijs 22 y Struyf 62, 73 avalan la observación estática de la 
posición escapular como un método confiable para evaluar la DE del punto de vista clínico, 
sin embargo, su validez es discutible ya que ninguno de los métodos de evaluación que 
ellos recomiendan han podido demostrar la capacidad de discriminar entre sujetos sanos y 
sintomáticos. Factores como la edad, 69 la dominancia 68, 71 y la postura 75 modifican el posi-
cionamiento de la escápula pudiendo arrojar resultados falsos positivos en su valoración, en 
relación al punto anterior, es que la observación dinámica basada en criterios visuales última-
mente ha sido propuesta como un método útil para identificar los sujetos con DE, 64-66 ya que 
permitiría determinar de mejor forma la relación entre el movimiento alterado y los síntomas, 
así como la identificación de factores causales de la disfunción del movimiento. 1, 20

Han sido desarrollado variados métodos de evaluación visual, los cuales se basan princi-
palmente en determinar la presencia de asimetría (aleteo o winging) o disritmia escapular 
mediante sistemas de clasificación, como los descritos por Kibler y col, 64 McClure y col 
65 y Uhl y col, 66 sin embargo, estos sistemas de evaluación en general también presentan 
índices de confiabilidad en rangos de débil a moderado (Tabla 1), 74 el sistema de evalua-
ción propuesto por Kibler, 20 ha sido cuestionado porque los subtipos que él define no son 
categóricamente excluyentes, a menudo las disfunciones de la cinemática escapular se 
producen de forma simultánea y tridimensional, 65 además su descripción de la diskinesis 
considera la asimetría escapular, lo que puede llevar a confusión a los evaluadores, por lo 
cual, este método es poco recomendable para el uso clínico. Recientemente en el estudio 
de Miachiro y col, 76 llegaron a la conclusión de que a través de la evaluación visual solo se 
puede categorizar apropiadamente la diskinesis tipo I (p=0.0037 para el plano escapular y 
p=0.0018 para el plano sagital), ya que la prevalencia y los niveles de concordancia para la 
categorización de la diskinesis tipo 2 y 3 fueron bajos.

Tabla 1. Resumen de la confiabilidad inter evaluador (índice de Kappa) de los 3 métodos 
de observación clínica de la cinemática escapular a través de criterios visuales.

Método Kibler y col 64 McClure y col 65 Uhl y col 66

Tipo I,II,III y IV 0.40 0.44

SI (I,II y III) / NO (IV) 0.44

Diskinesis (Sutil-Evidente) con Video 0.54

Diskinesis (Sutil-Evidente)

En directo
0.57

En un intento por simplificar la evaluación dinámica, McClure y col 65 proponen una catego-
rización de la DE en tres tipos; Diskinesis sutil, evidente y movimiento, normal, obteniendo 
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con esto una mayor confiabilidad que el método de Kibler y col, 20 dado que no consideran 
la asimetría en la evaluación y solo se centran en el movimiento de la escápula sobre el 
tórax, explicando de esta forma el mayor índice de consenso en los resultados. Sin embar-
go, en su estudio no hacen referencia al nivel de concordancia al momento de identificar 
la diskinesis sutil de la evidente, establecer esta diferenciación es la principal limitación 
práctica de este método, ya que el grado de alteración de la cinemática escapular puede va-
riar dependiendo de varios factores como el plano de movimiento, la adición de una carga 
externa, la velocidad, número de repeticiones de la tarea y la presencia de fatiga muscular 
entre otros. Por otro lado, la identificación de sujetos con una aparente alteración cinemá-
tica sutil y/o evidente no tiene mucha relevancia clínica, ya que se ha demostrado que no 
existe una relación directa entre el grado de alteración de la DE y la sintomatología. 57

El método de observación visual del SI/NO propuesto por Uhl y col, 66 al ser un método 
mucho más simple, ya que considera la alteración de la cinemática escapular como una 
disfunción tridimensional, permite determinar la presencia de aleteo, disritmia o movimien-
to normal de forma más fácil, la hace una prueba mucho más inclusiva, ya que no limita al 
evaluador a la elección de solo un tipo de alteración en un plano de movimiento. Esto puede 
explicar los altos porcentajes de concordancia inter evaluador y además presenta una sen-
sibilidad aceptable comparado con un método “gold estándar” en 3D.72 Cabe mencionar, 
que esta evaluación al mostrar una baja especificidad presenta un riesgo considerable de 
presentar falsos positivos, por contraparte, su altos niveles de sensibilidad disminuyen el 
riesgo de obtener resultados falsos negativos, identificando de mejor manera a los sujetos 
sintomáticos que realmente tienen una DE.66 En base a los resultados de este estudio se 
comienza a dilucidar y establecer que la posición óptima para la evaluación dinámica es la 
flexión anterior de hombro, ya que en este movimiento hubo un incremento significativo de 
la frecuencia de asimetría en múltiples planos de la escápula en los sujetos sintomáticos 
comparado con los asintomáticos (p=0.02), por su parte, durante la elevación del brazo en 
el plano escapular no hubo diferencia entre ambos grupos (p=0.97). 1, 66

Al momento de utilizar cualquier método de valoración clínica de la DE hay que tener muy 
claro las limitaciones que presenta la evaluación dinámica mediante criterios visuales, ya 
que es intrínsecamente difícil de poder concebirlo como un método objetivo, debido a la 
naturaleza tridimensional del movimiento escapular, la influencia de los tejidos miofascia-
les que rodean la escápula y la variabilidad determinada por el plano de movimiento evalu-
ado. Estos factores limitan la medición directa de la posición y movimiento escapular, pero 
quizás lo más relevante en este punto es que la presencia de una posición y/o cinemática 
anormal de la escápula, no tiene una correlación directa con los síntomas que padece el pa-
ciente y tampoco es suficiente por sí solo, como un método para diagnosticar la presencia 
o ausencia de una patología que afecte al complejo articular de hombro.67

Sobre la base de los resultados de nuestra revisión, los métodos de evaluación estática de 
la posición escapular, si bien es cierto, presentan niveles en un rango de moderado a buena 
confiabilidad, su problema fundamental radica en que ninguno es válido para discriminar 
entre sujetos sanos y sintomáticos, la mayoría de las alteraciones que se pesquisan con 
estos métodos, son igualmente prevalentes en el lado sano y el afectado y no se ha podido 
establecer una correlación directa entre la asimetría estática y la sintomatología que cursa 
el paciente, por este motivo no recomendamos incluir los métodos de evaluación estática 
en la valoración clínica de sujetos con DE.
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En cuanto a los métodos de observación dinámica a través de criterios visuales, si bien es 
cierto, tampoco son capaces por si solo de discriminar entre sujetos sanos y sintomáticos, 
en pacientes que cursan con alguna patología del complejo articular del hombro, conside-
ramos que el sistema de valoración SI/NO, realizado principalmente en flexión anterior del 
brazo, es un método simple, presenta que altos niveles de sensibilidad y de confiabilidad 
interevaluador para pesquisar la presencia de alteraciones cinemáticas escapulares que 
deben ser consideradas en el abordaje terapéutico de estos pacientes.
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RESUMO: A influência da mídia tornou a aparência física uma dimensão essencial da identidade feminina. 
A busca pela satisfação com o corpo não se restringe à estruturas corporais facilmente visíveis. Regiões 
íntimas passam a ter sua relevância, quanto ao interesse estético, levando ao crescente aumento a procura 
por cirurgias plásticas vaginais. Mulheres satisfeitas com a imagem corporal e a genital se mostram mais 
positivas quanto à função sexual e à qualidade de vida. A imagem que as mulheres fazem do seu corpo e 
da sua genitália representa um componente importante para a saúde sexual, devendo ser avaliado pelos 
profissionais de saúde na prática clínica. Assim, este estudo se propõe a realizar uma revisão de literatura 
narrativa, discutindo a importância da satisfação com a imagem corporal e a genital, e tentando fornecer 
uma perspectiva de propostas de estudos para uma provável evolução nessa área.

Palavras-chave: Imagem Corporal. Genitália Feminina. Mulheres.

BODY IMAGE AND FEMALE GENITAL IMAGE

ABSTRACT: The influence of the media has the physical appearance of an essential dimension of feminine 
identity. We will discuss the importance of satisfaction with body image and genital, and try to provide 
perspective to likely developments in this area. Preoccupation with body image, as well as the impact in the 
health of the individual items are of interest to health professionals and should be investigated and treated 
carefully. The search for satisfaction with the body is not restricted to bodily structures easily visible. Pri-
vate parts are replaced by their relevance as the aesthetic interest, leading to increasing demand for vaginal 
plastic surgery. Satisfied women with genital and body image are more positive about sexual function and 
quality of life. The image that women do your body and your genitalia is an important component for sexual 
health, and should be evaluated by health professionals in clinical practice.

Keywords: Body Image. Female Genitalia. Women.
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1. Introdução
Em cada período da história, a sociedade adotou um tipo físico ideal1. Atualmente, impõe-
-se que estar bela é responsabilidade da mulher. A influência da mídia tornou a aparência 
física uma dimensão essencial da identidade feminina2. Com isso, cresceu o interesse por 
estudos que se referem à satisfação com a imagem corporal, a qual se entende à aparência 
de regiões íntimas, os quais têm favorecido aos avanços no âmbito da saúde da mulher. 
Na literatura, existe a hipótese de que a insatisfação com a imagem corporal e genital pode 
afetar diversas partes da vida, inclusive a saúde sexual3,4.

Segundo Scatolin, “o esquema corporal, também compreendido como imagem corporal, é 
a imagem tridimensional que todos têm de si mesmo. Neste aspecto tridimensional, temos 
os aspectos psicológicos, sociológicos e fisiológicos. Entende-se que o esquema corporal 
está constantemente em autoconstrução, vive em contínua diferenciação e integração. A 
experiência da nossa imagem corporal e a experiência dos corpos dos outros estão intima-
mente interligadas. Assim, as emoções, as ações e percepções são inseparáveis da nossa 
imagem corporal”5.

O conceito de autoimagem genital é um importante fator a ser compreendido como 
componente de saúde sexual das mulheres, tanto na literatura, quanto na prática clínica. 
Assim como a imagem corporal, a imagem genital pode sofrer influências sociocultu-
rais, e as experiencias sexuais vivenciadas impactam no sentimento que as mulheres 
têm de sua imagem4.

No geral, dados de uma revisão detalhada mostram que, no Brasil, a insatisfação, em adul-
tos, com a imagem corporal é em torno de 60 a 87%6. As mulheres costumam ser mais 
insatisfeitas com o corpo, quando comparadas aos homens7. Em um estudo, cuja finalida-
de era compreender melhor a percepção sobre a aparência genital, foi desenvolvida uma 
escala para medir a satisfação da aparência genital em mulheres e explorar a relação da 
aparência genital com a autoestima, esquemas e satisfação corporal. Esta encontrou que, 
em relação à aparência genital, 52% das mulheres estavam sempre satisfeitas com sua 
imagem, e que as correlações entre imagem genital e satisfação geral com o corpo podem 
ser explicadas pela associação com a autoestima 8,9.

Devido ao aumento do interesse em pesquisas que abordem a imagem corporal e a autoi-
magem genital feminina e por ser um tema pouco explorado, este estudo propõe a realizar 
uma revisão de literatura narrativa, discutindo a importância da satisfação com a imagem 
corporal e a genital, e tentando fornecer uma perspectiva de propostas de estudos para 
uma provável evolução nessa área, visando à melhoria da atenção à saúde das mulheres 
com queixas de insatisfação com a autoimagem.

2. IMAGEM CORPORAL
O padrão de beleza é considerado ideal de acordo com cada cultura, e cada uma tem pa-
drões específicos quanto ao conceito do que é atrativo ou desejável. O que é belo para um 
povo pode não ser aceito como belo para outra sociedade10. Em diferentes períodos da 
história, o tipo físico ideal vem se modificando, Leonardo da Vinci, em sua pintura renas-
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centista, retrata a Mona Lisa com formas mais arredondadas, valorizando a figura feminina 
obesa. A partir dos anos 1960, ocorre uma modificação nos padrões e o tipo magro e atlé-
tico se tornou o ideal1. O padrão atual de beleza física ocidental, proposto pela publicidade 
e pela mídia, é o da figura longilínea, tipo físico das modelos na atualidade11. Tal afirmação 
enfatiza a influência do quanto a mídia contribui para a busca pela magreza10.

A imagem corporal é elaborada de acordo com as experiências adquiridas através de ações 
e atitudes, como, também, de palavras ou atos dirigidos ao nosso corpo. Podemos tomar 
partes do corpo de outras pessoas e incorporá-las à nossa imagem corporal. Isso se cha-
ma personalização. Assim, a identificação ao grupo em que esse sujeito está inserido, as 
projeções de fantasias individuais para o mundo externo e a personalização têm papel de 
destaque na construção da imagem corporal de um indivíduo5.

A preocupação com a imagem corporal, assim como as repercussões na saúde integral 
do indivíduo são itens de interesse dos profissionais de saúde e devem ser investigados 
e tratados cuidadosamente. A internalização da magreza como corpo ideal pode levar a 
insatisfações, e as pesquisas nessa área fornecem suporte a pesquisadores e clínicos no 
reconhecimento de alterações12. Distúrbios psicológicos, alimentares e de comportamento 
podem estar presentes em indivíduos insatisfeitos com a imagem corporal, podendo-se 
considerar a insatisfação como um fator que predispõe os transtornos alimentares e de 
comportamentos não saudáveis para o controle de peso13. Enquanto que os indivíduos 
considerados satisfeitos com o tamanho do corpo, independente do peso real, são mais 
propensos a se envolverem com algum tipo de atividade física7, e isso pode chegar a uma 
média de 5 horas a mais por semana, sendo o exercício considerado um mecanismo pri-
mário para a melhora da imagem e autoestima corporal13.

O impacto da imagem corporal na saúde sexual vem sendo estudado por pesquisadores, 
demonstrando que a consciência do próprio corpo está relacionada a um aumento da res-
posta sexual em mulheres com diagnóstico de disfunção sexual14. A beleza da figura huma-
na também é descrita com uma influência direta na sexualidade5. O corpo representa uma 
fonte de autoestima, dessa forma, as percepções sobre o próprio corpo e as experiências 
vivenciadas desempenham um papel significativo na vida sexual4,15.

A imagem corporal não pode ser considerada, unicamente, o fator preditor para frequência 
ou conforto na atividade sexual, mas a satisfação geral com o corpo pode ter uma impor-
tante influência no comportamento sexual. As mulheres mais satisfeitas com o corpo rela-
tam maior frequência nos atos sexuais, em alcançar a fase orgástica com maior facilidade, 
em ser a principal propulsora para o início do ato, relatam, ainda, menor constrangimento 
em despir-se na frente de seu parceiro ou manter relações sexuais com a luz acesa16. Isso 
demonstra uma forte associação de comportamento sexual com a imagem corporal.

3. IMAGEM GENITAL
A busca pela satisfação com o corpo não se restringe, somente, às estruturas corporais 
facilmente visíveis. Regiões íntimas vêm apresentando elevado crescimento quanto ao in-
teresse estético, com reflexo importante no aumento pela procura por cirurgias plásti-
cas vaginais17. Segundo a International Survey on Aesthetic/Cosmetic (ISASP), no ano de 
2013, o Brasil foi o líder em realização de cirurgia plástica de rejuvenescimento vaginal18.
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A procura por uma estética íntima satisfatória está relacionada a fatores psicossociais, e 
com influências orgânicas9. A nova tendência por depilação dos pelos pubianos associada 
a uma maior exposição da região genital pela mídia, alterando a percepção da sociedade 
sobre o que constitui a genitália “normal”, são justificativas por uma maior preocupação 
com a beleza da genitália feminina e, consequentemente, por uma maior procura por pro-
cedimentos reparadores estéticos nessa região19. Outros fatores, como desconforto ao 
usar roupas apertadas, bem como o incômodo da genitália ao realizar exercícios explicam 
a busca pelos procedimentos cirúrgicos9.

A busca pelo “ideal” no que se refere à região genital está longe de ser alcançada, pois 
existe uma grande dificuldade em descrever uma vagina “perfeita”, visto que a aparência 
genital feminina, assim como a face, tem uma ampla faixa de normalidade9. A percepção 
da beleza da genitália feminina é dependente direta da cultura; na maioria dos países oci-
dentais, os pequenos lábios mais visíveis são considerados menos atraentes, se opondo a 
concepções de culturas orientais, como no Japão, assim como em alguns países africanos, 
que consideram a maior beleza quando existe uma projeção sobre os grandes lábios20.

Abordar a autoimagem genital como critério de avaliação é de importância para uma corre-
lação com a função sexual, a qualidade de vida e a frequência das mulheres na realização de 
exames ginecológicos. A satisfação das mulheres sobre seus órgãos genitais tem sido des-
crita como relevante para a sua facilidade de orgasmo e experiência sexual geral 21. A autoi-
magem positiva está associada a um maior desejo e consequente melhora da função sexual15, 
assim como a uma maior busca por profissionais para realização de exames ginecológicos 
22, enquanto as mulheres de autoimagem genial mais negativa apresentam mais depressões 
e angustias. Além da percepção da imagem genital, a autoconfiança da mulher perante seus 
órgãos genitais também interfere na sua saúde sexual. Uma mulher que se mostre mais con-
fiante com sua genitália é mais propensa a desejar e buscar atividade sexual 4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imagem que as mulheres fazem do seu corpo e da sua genitália representa um compo-
nente importante para a saúde sexual, devendo ser avaliado pelos profissionais de saúde 
na prática clínica. Mesmo diante de certa apreensão, muitas mulheres não procuram tra-
tamento, e, por muitas vezes, não sabem que diferentes profissionais da área de saúde 
podem auxiliar na melhora da satisfação com a autoimagem genital e com o seu corpo.

Objetiva-se que este trabalho desperte o interesse de profissionais de saúde quanto à impor-
tância desse tema para a saúde feminina. Destaca-se que é possível o desenvolvimento de fu-
turas intervenções que viabilizem o contentamento das mulheres com a aparência de seu cor-
po e do órgão genital, para que, com isso, haja melhoria em suas vidas, em diversos aspectos.
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RESUMO: O exercício físico caracteriza-se por uma situação que retira o organismo de sua homeostase, 
pois implica o aumento instantâneo da demanda energética da musculatura exercitada e, consequente-
mente, do organismo como um todo. O objetivo deste estudo foi avaliar a força muscular em mulheres, 
em diferentes fases de um ciclo menstrual – período menstrual e pós-menstrual. O presente estudo é 
caracterizado como do tipo descritivo com delineamento transversal. É composto por  4 mulheres fisica-
mente ativas, praticantes de exercícios resistidos (ER), com, pelo menos, 1 (um) ano de experiência; idade 
variando de 22 a 30 anos e peso corporal entre 53 e 67,7 Kg. A análise dos dados foi realizada testando 
a normalidade dos dados através do teste Kolmogorov Smirnov. Após esse procedimento, foi aplicado o 
teste “t” para comparar as variáveis. Foi determinado um índice de significância de 5%. Os resultados nos 
exercícios de musculação (Leg Press) e (Supino Reto) no período mesntrual e pós-menstrual valores de 
média e desvio padrão são, respectivamente, 197,5±45,2 / 236,2±57,6 e 34,0±5,2 / 36,5±4,1 representados 
em Kg. Em conclusão, os resultados mostraram que a força muscular no período pós-menstrual era maior, 
em comparação ao período menstrual.

Palavras chave: Treinamento resistido. Ciclo menstrual. Desempenho.

MUSCLE STRENGTH ASSESSMENT IN DIFFERENT 

PERIODS MENSTRUAL CYCLE

ABSTRACT: Physical exercise is characterized by a situation that removes the body homeostasis, as it 
implies the pop-increasing energy demand exercised muscles and hence the organism as a whole. The 
objective of this study was to evaluate muscle strength in women at different stages of a menstrual cycle 
(menstrual and post-menstrual). This study is characterized as descriptive cross-sectional design compo-
sed of € 4 women physically active practitioners of resistance exercise (RE), with at least one (1) year of ex-
perience. Aged 22 to 30 years, body weight between 53 and 67.7 kg. The analysis of data was performed by 
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testing the normality of the data using the Kolmogorov-Smirnov test, after this procedure was applied the 
“t” test to compare the variables. Was given a 5% significance level. Results In bodybuilding exercises (leg 
press) and (bench press Straight) in mesntrual and post-menstrual average values   and standard deviation, 
are respectively 197.5 ± 45.2 / 236.2 ± 57.6 and 34 , 0 ± 5.2 / 36.5 ± 4.1 kg represented in. In conclusion, 
the results showed that the muscular strength in the post-menstrual period was higher compared to the 
menstrual period.

Keywords: Resistance training. Menstrual cycle. Performance.
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1. INTRODUÇÃO
O exercício físico caracteriza-se por uma situação que retira o organismo de sua homeos-
tase (estado de repouso), pois implica no aumento instantâneo da demanda energética da 
musculatura exercitada e, consequentemente, do organismo como um todo. Assim, para 
suprir a nova demanda metabólica, várias adaptações fisiológicas são necessárias e, dentre 
elas, as referentes à função cardiovascular e neuromuscular 1, 2.

Temos percebido, no decorrer dos anos, um grande aumento de pessoas interessadas no 
treinamento de musculação, tanto para melhoria das valências físicas relacionadas à saú-
de, como para melhoria daquelas relacionadas ao alto desempenho e para fins estéticos 3, 4.

Hoje em dia, a prescrição de exercício adequada para cada aluno passa por uma série de 
interpretações e variáveis a serem controladas pelo professor durante o treinamento; essa 
reflexão proporciona uma correta prescrição de treinamento, tendo como base, por exem-
plo, o intervalo de descanso, a intensidade e o volume do treinamento, o tipo de exercício, 
entre outros 3, 5.

O treinamento para mulheres vem crescendo a cada dia que passa e, com isso, surgem 
dúvidas sobre a variação hormonal que existe nas fases do ciclo reprodutivo da mulher, 
isso leva a ocorrer alterações nas concentrações de estrogênio e progesterona no decorrer 
do período de treinamento, tornando este um aspecto a ser entendido no desempenho de 
mulheres 6.

Como o ciclo menstrual na mulher é algo frequente e real, entender as alterações que 
ocorrem no treinamento físico é de suma importância; existem métodos que são bastante 
difundidos, como o uso de pílulas contraceptivas orais, controlando, assim, o ciclo mens-
trual e regulando as concentrações de estrogênio e progesterona, proporcionando um ciclo 
de 28 dias 6, 7.

A alta concentração de estrogênio e progesterona pode causar diversos efeitos fisiológi-
cos no corpo da mulher, incluindo mudanças no sistema termorregulador, respiratório, 
cardiovascular, renal, podendo, por sua vez, influenciar de forma negativa o desempenho 
8. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a força muscular em mulheres, em diferentes 
fases de um ciclo menstrual – período menstrual e pós-menstrual.

2. METODO
O presente estudo é caracterizado como do tipo descritivo. É composto por 4 mulheres 
fisicamente ativas, praticantes de exercícios resistidos (ER), com, pelo menos, 1 (um) ano 
de experiência; idade média de 26,2 ± 3,5 anos e peso corporal entre 57± 1,6 kg.

Os critérios de inclusão foram (a) ter experiência em treinamento de força e teste de uma 
repetição máxima (1RM) de, no mínimo, um ano; (b) estar realizando treinamentos com 
caráter de resistência de força hipertrófica; (c) ser usuária de medicamento anticoncep-
cional, no mínimo, de um ano;(d) ter um ciclo menstrual regular de vinte oito dias; (f) não 
estar utilizando suplementos nutricionais.
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Os critérios de exclusão foi (a) ter alguma lesão musculoesquelética no joelho, ombro, 
tornozelo, cotovelo ou punho; não realizar treinamento resistido com caráter de resistência 
e força hipertrófica.

Como as voluntárias já praticavam treinamento de força, as mesmas foram orientadas 
a permanecerem uma semana sem treinar a musculatura que seria testada inicialmente. 
Nessa semana, elas apenas realizaram o cronograma de teste de 1RM. Após isso, foram 
submetidas ao protocolo de teste pré-menstrual e pós-menstrual, que teve início no pri-
meiro dia da fase folicular, e a partir do qual a força de membro superior e inferior foi 
avaliada nas diferentes fases do ciclo menstrual; um ciclo de 28 dias é dividido da seguinte 
maneira: fase da menstruação ou fluxo (1º ao 4º dia); fase pós-menstrual (5º ao 11ºdia); 
fase intermenstrual (12º ao 22º dia) e fase pré-menstrual (23º ao 28º dia); para a realização 
do teste de 1RM, as nossas coletas se limitaram à fase pós-menstrual e à pré-menstrual.

A determinação da força muscular máxima foi avaliada através do teste de uma repetição 
máxima (1RM) nos exercícios Supino Reto e Leg Press, de acordo com os procedimentos 
descritos por Brow e Weir (2001).

Inicialmente, todas as voluntárias foram informadas sobre os objetivos e procedimentos da 
pesquisa. Após isso, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Em 
seguida, responderam aos itens do questionário de prontidão para atividade física (PARQ). 
Foram utilizados dois aparelhos de musculação (Leg Press 45º, e Supino Reto), além de 
uma barra de ferro e anilhas de ferro. Com o objetivo de reduzir a margem de erro no teste 
de 1RM, foram adotadas as seguintes estratégias:

FLUXOGRAMA PARA PROCEDIMENTO 
DAS FASES DO TESTE DE 1RM

Mulheres

Exercícios
Supino Reto - Leg Press

Testes submáximo de 1 RM
(estimado)

Protocolo de aquecimento 
40% a 60%  da 1 RM

(estimado)

Até 5 tentativas para determinar a 1 RM das 
avaliadas com intervalos de 5 minutos a

cada tentativa
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TESTE SUBMÁXIMO DE 1RM ESTIMADO

Foi utilizado o teste submáximo com o intuito de determinar o percentual de 1RM estimado: 
primeiramente, foi perguntada qual a carga que o aluno normalmente treinava diariamente 
no seu treino, com o objetivo de selecionar uma carga submáxima; o mesmo realizou o 
número máximo de repetições possíveis com o movimento adequado, no Supino Reto e no 
Leg Press. Na situação seguinte, foi encontrado o número de repetições referente à carga; 
foram colocados os dados na seguinte equação sugerida por Guedes (2006):

1RM   =    Carga Submáxima (kg)
                     100% - (2% x Repetições) 

PROTOCOLO DE AQUECIMENTO

Instuções padronizadas foram oferecidas antes do teste, de modo que 
as avaliadas estivessem ciente de toda a rotina que envolveria a coleta 
de dados;

As voluntárias foram submetidas a um aquecimento específico na 
máquina no Leg Press 45º e Supino Reto com 10 repetições com carga 
entre 40% - 60% de 1 RM estimado.

50% de 1 RM estimado para o aquecimento. Entre a tentativa os 
intervalos foi fixado 5 minutos e permitidas no máximo cinco 
tentativas para atingir 1 RM.

Iniciamos o teste nos membros inferiores (Leg Press 45º), em seguida 
realizamos para os membros superiores (Supino Reto);

Leg Press 45º:

a) Posição Inicial: indivíduo acomodado no aparelho (sentado), pés em afastamento lateral 
e alinhados aos ombros, quadril flexionado conforme a angulação proporcionada pelo apa-
relho, joelhos em extensão, mãos posicionadas no apoio próprio do equipamento; b) Fase 
Excêntrica: a partir da posição inicial, realiza-se a flexão simultânea de joelhos e quadril até 
alcançar 90º de ângulo de flexão entre perna e coxa; c) Fase Concêntrica: depois de finaliza-
da a fase excêntrica, realiza-se a extensão dos joelhos e quadril, voltando à posição inicial.

Supino Reto:

a) Posição Inicial: indivíduo em decúbito dorsal no banco, joelhos flexionados, pés no 
apoio de um Step, cotovelos estendidos, ombros flexionados, e pegada na barra relativa-
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mente maior que o alinhamento dos ombros; b) Fase Excêntrica: a partir da posição inicial, 
realiza-se a abdução horizontal dos ombros e a flexão dos cotovelos, simultaneamente, 
aproximando a barra da porção meso-esternal, até alcançar 90º de ângulo de flexão entre 
braço e antebraço; c) Fase Concêntrica: finalizada a fase excêntrica, realiza-se a adução 
horizontal dos ombros simultânea à extensão dos cotovelos, voltando à posição inicial.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Primeiro, foi testada a normalidade dos dados através do teste KolmogorovSmirnov; após 
esse procedimento, foi aplicado o teste “t” para comparar as variáveis. Foi determinado um 
índice de significância de 5%.

3. RESULTADOS

Figura 1: Comparação da força de preensão manual das voluntárias, independente do 
uso ou não de anticoncepcional oral em dois períodos do ciclo menstrual.

P = 0,3
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Figura 2: Comparação da força de preensão manual das voluntárias, independente do 
uso ou não de anticoncepcional oral em dois períodos do ciclo menstrual.
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4. DISCUSSÃO
Os resultados evidenciam que, durante o ciclo menstrual, é caracterizado um ambiente, na 
mulher, de variações na concentração de hormônios, culminando, assim, em uma altera-
ção de algumas valências físicas, como a força muscular 6, 8.

Nosso trabalho apresenta níveis de força muscular de membros superiores através do 
Supino Reto, e podemos observar que não houve diferença significativa para esse grupa-
mento muscular.

Contudo, para os membros inferiores, podemos observar que houve diferença significativa 
no período menstrual, em relação ao pós-menstrual.

Faz-se importante ressaltar que os sintomas menstruais, como retenção de líquido, ganho de 
peso, cansaço e dismenorreia, trazem efeitos adversos ao desempenho de mulheres nesta 
caracterização, contudo, o nosso trabalho pode ser justificado por alterações acima citadas 6, 9.

O nosso estudo verificou uma diminuição da força muscular no período estudado (mens-
trual), e percebemos que, por ser uma valência física que pode ser influenciada por fatores 
psicológicos, como a motivação, sensação de vigor e disposição para a prática de exercício, 
esse fator pode ter contribuído, de forma significativa, para o resultado do nosso estudo.

No trabalho realizado por 10, foi evidenciado que não havia perda significativa nos testes de 
força muscular nas diferentes fases do ciclo menstrual, mas observou que, na fase pós-
-menstrual, o resultado era maior do que na fase menstrual.

Em contrapartida, 11 relatam que o desempenho atlético é melhor na fase pós-menstrual, 
em comparaçã o com a fase menstrual, e, após comparar o desempenho da mulher na fase 
menstrual, folicular e lútea, através de dois testes (1º – handgrip e 2º – salto em distância 
parado), verificaram que, nos 2 testes, houve  um desempenho significativamente superior 
durante a fase pós-menstrual.

Entre as limitações encontradas no presente estudo, o não controle das fases do cicl o 
menstrual por meio de análises das concentrações séricas de estrógeno e progesterona 
não nos permite aprofundar a discussão em termos da influência da razão dos hormônios 
estrógeno e progesterona sobre o desempenho muscular.

Contu do, o fato das voluntárias serem usuárias de anticoncepcionais promove ciclos re-
gulares de 28 dias. Apesar das limitações metodológicas, o presente estudo re vela dados 
importantes que devem ser levados em consideração durante a elaboração de programas 
de treinamento em mulheres usuárias de medicamentos anticoncepcionais, para que se 
torne mais eficiente o controle das cargas e prescrição de sessões de treinamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado do presente estudo sugere que as diferentes fases do ciclo menstrual de mu-
lheres usu árias de anticoncepcionais podem influenciar o desempenho de força muscular 
em membros inferiores, com prejuízo da mesma durante a fase folicular.

E importante frisar isso, pois é interessante periodizar o treinamento de força ou hipertrofia 
baseado no ciclo menstrual de mulheres.
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1. INTRODUÇÃO
O presente texto trata de uma análise das narrativas que abordam as memórias e diálogos 
entre atores no cuidado em saúde, enfocando o estágio curricular do curso de graduação 
no cenário da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um dos autores do texto, na perspec-
tiva da integração ensino-serviço, como nexo articulador da perspectiva de sua trajetória de 
vida e sua interface como estudante do curso de graduação em Enfermagem.

A forma de encarar certas situações e objetos está impregnada por experiências passadas. 
Através da memória, não só o passado emerge, misturando-se com as percepções sobre o 
presente, como, também, desloca esse conjunto de impressões construídas pela interação 
do presente com o passado, ocupando todo o espaço da consciência1. O que a autora quer 
enfatizar é que não existe presente sem passado, ou seja, as visões e comportamentos es-
tão marcados pela memória, por eventos e situações vividos. De acordo, ainda, com essa 
autora, o passado atua no presente de diversas formas. Uma delas, chamada de memória-
-hábito, está relacionada com o fato de construirmos e guardarmos esquemas de compor-
tamento dos quais nos valemos, muitas vezes, na nossa ação cotidiana.

Ao discutir sobre a importância da narração para a constituição do sujeito, Walter Benjamin 
destaca que a narrativa sempre foi reconhecida como rememoração, retomada salvadora, 
pela palavra, de um passado que, sem isso, desapareceria no silêncio e no esquecimento: 
a rememoração, esta que, na aurora do pensamento grego, seria a tarefa do poeta e, mais 
tarde, a do historiador1.

A narrativa do presente estudo, por vezes, apresenta-se como um monólogo, em outros 
momentos, como diálogos, em suas interlocuções, histórico-sociais com os demais su-
jeitos envolvidos no estudo. Há de se considerar que o trabalho humano é consciente e 
proposital, com finalidades, muitas vezes, pré-definidas, valorizando, principalmente, os 
benefícios escusos, enquanto que o trabalho dos outros animais é puramente instintivo e 
com caráter de garantia da sobrevivência de sua espécie. O trabalho, que consegue ultra-
passar essa lógica, foi capaz de criar a espécie humana e transformou-se em uma força 
capaz de transformar o mundo onde vivemos e conhecemos.

Esse entendimento do trabalho, assim como o aprofundamento das discussões, estudos e 
vivência no SUS possibilitaram a opção pelo percurso da continuidade da luta pela saúde 
das populações, como a conquista desse sistema de saúde, consequência de uma luta his-
tórica que ganhou força a partir da década de 70, através de um grande movimento social 
e ideológico conhecido como Reforma Sanitária Brasileira. Movimento que uniu represen-
tantes de vários segmentos sociais com o objetivo de reivindicar direitos de cidadania, 
como uma atenção à saúde gratuita para todo cidadão, sem discriminação de qualquer 
natureza. É necessário que esse movimento político, ideológico e social seja compreendido 
no contexto em que foi gestado, pois o Brasil estava no período da Ditadura Militar, com 
grande repressão, perseguição e privilégios para uma minoria que tinha uma condição 
socioeconômica diferenciada. Esse grande movimento culminou com a convocação da VIII 
Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que teve como fruto um relatório aprovado, pos-
teriormente, na Assembleia Nacional Constituinte, e incorporado à Constituição de 1988, 
no capítulo Seguridade Social. Dessa forma, foi idealizado e criado o SUS2. É imprescin-
dível que se compreenda que a constituição mostrava o que deveria ser o SUS, mas, para 
direcionar e responder ao “como” fazer, formularam-se: Leis Orgânicas da Saúde (LOS), 
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leis 8.080 e 8.142, Normas Operacionais Básicas da Saúde (NOBs), Norma Operacional de 
Assistência à Saúde (NOAS) e o Pacto pela Saúde 20063,4,5.

Fazendo as interligações necessárias e juntando as peças do quebra cabeça através do 
raciocínio sistêmico, é inevitável enxergar que saímos de uma concepção do Processo 
Saúde-Doença negativa, baseada no Paradigma Sanitário Flexineriano, na prática sanitária 
hospitalocêntrica e curativa, para uma concepção positiva, cujo paradigma sanitário é pau-
tado na Produção Social da Saúde com a prática sanitária de vigilância da saúde.

Isso levou à compreensão de que a universidade tem muito para oferecer e que é possível 
utilizar forças para um trabalho coletivo em comunidade, com enfoque na Educação Popu-
lar, que Melo Neto (2006) define como sendo popular se tem origem nos esforços, no tra-
balho do povo, das maiorias (classes), dos que vivem e viverão do trabalho. Mas a origem 
apenas não basta. Esta, inclusive, pode nascer de agentes externos, evitando-se, contudo, 
todo o tipo de populismo que, porventura, possa surgir.

Este estudo teve como objetivo descrever experiências e reflexões vivenciadas nos cená-
rios de práticas em saúde na Estratégia de Saúde da Família pela mediação das histórias de 
vida dos atores envolvidos.

2. METODOS
O tipo de pesquisa pauta-se por uma abordagem qualitativa, partindo das narrativas de um 
dos autores e os diálogos com os demais atores da experiência vivenciada. O cenário do 
estudo foi campo de aulas práticas dos cursos de graduação em enfermagem no bairro de 
Felipe Camarão, zona oeste da capital do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, os atores 
envolvidos no estudo foram o estagiário, as professoras substitutas colaboradoras da base 
de pesquisa, a enfermeira preceptora de campo de aulas práticas e a enfermeira mestra e 
colaboradora da base de pesquisa, com a interlocução da população assistida na ESF.

Na coleta de informações, foram consideradas as memórias, vivências dos docentes, discen-
tes, trabalhadores que compõem a equipe de saúde da família e a população assistida pela 
Unidade de Saúde da Família. Considerando-se como um relato de experiência, essa coleta 
partiu do olhar do sujeito que vivenciou o processo, convergindo aos outros olhares _plu-
rais_ as contribuições de outros atores sociais que vivenciam o cotidiano das experiências 
em saúde e suas interfaces, nos cenários de práticas de cursos de formação em enfermagem.

Utilizaram-se fragmentos de memórias do primeiro narrador, mediados pelas interlocuções 
com os demais atores envolvidos. Essa mediação constitui-se como a base analítica do 
texto, quando as narrativas tecidas como uma trama que parte de temáticas pontuando os 
eixos das narrativas e, simultaneamente, são interpretadas em suas releituras, nos diálogos 
com a segunda autora, e, concomitantemente, com outros atores envolvidos no processo.

Essa análise tem como base os autores que abordam as memórias e narrativas e o contexto 
das políticas de atenção básica em saúde, estabelecendo-se as relações micro e marco, 
nos cenários e práticas vivenciadas pelos atores envolvidos no processo. A concepção de 
narrativa de Walter Benjamin in Gagnebin, memórias in Bosi e a Política Nacional de Aten-
ção Básica do Brasil1,3,4.
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3. RESULTADOS
Descobrindo e entendendo as desigualdades sociais: o olhar do sujeito que narra...

O meu processo de compreensão da desigualdade teve como um divisor de águas a com-
preensão das desigualdades sociais a reprovação por três décimos na disciplina de farma-
cologia, no terceiro período do curso de graduação em enfermagem (Primeiro narrador).

O narrador percebia-se um aluno dedicado aos estudos, inclusive à disciplina farmaco-
logia; nos intervalos das aulas, ajudava os seus colegas, ensinando-os os conteúdos da 
referida disciplina, então, ao ser reprovado nessa disciplina, pareceu-lhe injusto e, do pon-
to de vista do processo ensino-aprendizado, um equívoco e um retrocesso. Isso o levou 
a se indagava sobre as formas de avaliação e acompanhamento dos alunos por parte dos 
professores; perguntava-se até que ponto é válida uma avaliação como esta: um aluno que 
vem dominando a disciplina, que participa das aulas, que é comprometido e, por algum 
motivo, em um dado momento, fica fragilizado em relação ao resultado geral da pontuação 
e por três décimos é reprovado. O professor não deveria levar em consideração todo o 
desenvolvimento do aluno durante a disciplina?

Há que se indagar sobre as concepções e práticas do professor naquele modelo de ensino, 
posto que o mesmo, aparentemente, não conseguia acompanhar o aluno em seu desem-
penho individual. Ou, talvez, porque a concepção de avaliação do referido professor, em 
consonância ao modelo hegemônico de ensino, não considera o processo avaliativo conti-
nuado dos alunos em sua particularidade, mas, apenas, a mera devolução dos conteúdos 
aprendidos/decorados através das respostas de uma prova objetiva.

Acompanhei toda a minha turma passar para o início da prática de enfermagem e, eu, im-
pedido de cursar Semiologia e Semiotécnica, porque farmacologia era pré-requisito para 
o ingresso na prática. A sensação de tristeza em ter ficado para trás me deixava em uma 
situação de muito desconforto e, a partir daí, segui, em uma nova turma, o percurso da 
graduação (Primeiro narrador).

Para além da questão da injustiça na sala de aula, o primeiro narrador e os demais autores 
geraram questões sobre outras formas de injustiças sociais, tão flagrantes no mundo aca-
dêmico e que, de certa forma, constituíam-se como uma tradução da sociedade, na qual, 
estavam inseridos. Perante esses eventos, foi provocado ao primeiro narrador o resgate de 
aspectos referentes à sua origem e identificações culturais, assim como das dificuldades 
em ingressar em uma universidade pública, por ter estudado em escolas públicas e ser 
filho de pais da classe trabalhadora.

Iniciei o curso de Graduação em Enfermagem em agosto do ano 2003. Por questões eco-
nômicas de sobrevivência, compatibilizava os estudos com um trabalho, inicialmente no 
turno noturno, em uma lanchonete e, posteriormente, em um estágio extracurricular em 
um hospital de grande porte em Natal/RN (Primeiro narrador).

Essas reflexões, no cenário das vivências iniciais do curso de graduação, contribuíram para 
que o primeiro narrador começasse a refletir sobre possíveis amarras e vendas que lhe 
embaraçavam a visão e a ação. As vendas foram sendo retiradas pelo recurso da evocação 
de imagens – recorrentes em alguns momentos, particularmente suas incursões no movi-
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mento estudantil universitário. Essas imagens retomavam toda a história da sociedade e o 
modelo hegemônico atual.

Segundo ele, nos seminários de formação política, organizados pela Executiva Nacional dos 
Estudantes de Enfermagem (ENEEnf)8, durante as projeções dos filmes e rodas de discus-
sões que caracterizavam as contradições fundamentadas nas análises das lutas de classes, 
que repercutem as contradições, foi possível entender que o funcionamento da sociedade é 
pautado em um modelo hegemônico, com grande valorização do ter, em detrimento do ser: 
na sociedade do ter, equivocadamente, o ser é apresentado como sinônimo de ter.

Nessa ocasião, foi possível ao primeiro narrador, então, compreender melhor as situações 
vivenciadas ao longo de sua trajetória de vida; antes, não conseguia compreender, com 
clareza, como se desencadeava a luta cotidiana pela sobrevivência. E, a partir daí, sentiu a 
necessidade de vivenciar e realizar novas práticas com caráter de mobilização social: a voz 
dos excluídos, que, durante toda a história, tiveram sua identidade negada. Essa voz, por 
sua vez, era a sua própria, visto que o seu olhar, após esse processo de reflexão e rupturas, 
levou-o a retomar sua vida e a se reconhecer como alguém, assim como tantos outros, 
trabalhando para desmistificar o modelo vigente em suas contradições e iniquidades.

Costumo dizer que, se foi ruim, a princípio, ter sido reprovado em Farmacologia, foi pro-
videncial para minha aproximação com o Movimento Estudantil, programas de Extensão 
Universitária, Pesquisa e Vivências em Comunidade, pois começaram a fazer parte da mi-
nha vida, ressignificando-a. Isso me ajudou na compreensão de que a aproximação junto 
às populações, visualizando suas reais condições sociais, ajuda nas inter-relações dos su-
jeitos, possibilitando a transformação da realidade e de nós mesmos (Primeiro narrador).

A transformação de si mesmo tem uma base na práxis multiprofissional, pois, nesse 
contexto, há um desencadeamento de reflexões conjuntas e individuais, transformando 
as intersubjetividades e as subjetividades, em suas singularidades. É a possibilidade de 
vivenciar o contexto de trabalho em equipe na saúde, desde as ações envolvendo a ges-
tão, o exercício profissional, o ensino-aprendizagem até as ações de mobilização social, a 
fim de consolidar um modelo de saúde de qualidade, acessível a todos, que não valorize 
apenas a doença, mas a transformação de vida de cada um, com a garantia de proteção 
à saúde dos indivíduos, visando à promoção e à proteção individual e coletiva dos indiví-
duos e de suas famílias.

Segundo o primeiro narrador, em um estudo que teve como objetivo discutir a influência de 
projetos de extensão comunitária para o fortalecimento do Movimento Estudantil (ME) em 
saúde, na UFPB, ele constatou que os projetos de extensão dessa universidade, dos quais 
os estudantes de saúde faziam parte, foram importantes na sua formação e lhes serviram 
como porta de entrada no ME9.

Nesse sentido, vale ressaltar a experiência vivenciada pelo primeiro narrador como um dos 
facilitadores do estágio e vivências na realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade 
de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. Essa experiência fortaleceu sua incursão no 
movimento Estudantil e posterior compreensão dos problemas enfrentados pela popula-
ção usuária dos serviços de saúde, gerando, no narrador, a identificação com as carências 
diversas da população, uma vez que, nessa ocasião, essas carências eram semelhantes as 
suas próprias. Isso o fez optar por uma mudança de sua prática no modelo de saúde vigente, 
direcionando sua atenção às práticas de saúde pautadas na promoção da saúde.
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Retomando a discussão da prática em saúde, a obra de Vazquez, a “Filosofia da Práxis”, 
retrata os níveis de práxis: criadora ou inovadora/ transformadora, reiterativa ou imitativa, 
reflexiva ou espontânea10. A práxis criadora é considerada determinante, permitindo o en-
frentamento de novas necessidades, novas situações, com uma atividade que só pode ser 
atribuída ao homem, como ser consciente e social. Nesse contexto, a prática vivenciada no 
ME tem influência da práxis criadora.

4. DISCUSSÃO
Vivenciando a prática na perspectiva da população...

Para melhor entendimento do cenário de práticas das experiências vivenciadas aqui relata-
das, faz-se necessária uma breve abordagem sobre alguns aspectos deste lugar, enquanto 
espaço sócio-político, na perspectiva de melhor entendimento desse cenário e suas inter-
faces com os sujeitos sociais e suas falas.

O bairro de Cidade Nova surgiu a partir da década de 1960, quando, com o povoamento 
que já vinha ocorrendo com a construção e ocupação do bairro Cidade da Esperança, em 
suas vizinhanças, um grande terreno foi dividido e vendido em pequenos lotes, gerando a 
formação do novo bairro.

Em 1971, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Natal/RN, ali foi instalado o forno do lixo, 
local destinado a armazenar os resíduos obtidos com a coleta na cidade e necessitados 
de uma destinação adequada. Com a atividade dos catadores de papelão, latas, garrafas e 
outros materiais, foi se instalando uma população mais carente, que dependia do lixo para 
sobreviver. Mais tarde, com a chegada de efetivos migratórios, os lotes existentes na área 
foram adquiridos por famílias advindas do interior do Estado, que vinham para a capital 
à procura de trabalho. Aos poucos, essa população foi construindo seus casebres e se 
fixando no local. A partir

de então, o bairro começou a conquistar, paulatinamente, equipamentos urbanos, como 
escolas, unidades de saúde e linha regular de ônibus, além de outros serviços básicos.

A respeito das instituições de saúde no bairro referido, a atenção básica apresenta-se como 
a principal mantenedora de atenção à saúde, coincidindo com o início da implantação do 
Programa Saúde da Família (PSF) no Brasil, na década de 1990, em função do alcance da 
universalidade da atenção básica à saúde e de sua melhoria. A partir da Norma Operacional 
Básica (NOB), de 1996, este passou a ser considerado estratégia de reestruturação de todo 
o sistema de saúde, expandindo-se no país3.

Nesse sentido, presente nesse bairro, vem trabalhando há quinze anos através do conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coorde-
nação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social.

Essa atenção é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias de-
mocráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 
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territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, consideran-
do a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Atenção básica 
tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com 
os preceitos do Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, a Unidade de Saúde da Família 
(USF) do bairro de Cidade Nova apresenta

uma divisão por áreas no bairro, sendo as equipes de saúde classificadas por cores: Azul, 
Vermelho, Amarelo e Verde.

A Equipe Azul, com a qual o autor teve aproximação enquanto estagiário, é composta por 
uma enfermeira, um médico, duas técnicas de enfermagem e seis agentes comunitários 
de saúde. Essa área abrange, praticamente, 960 (novecentos e sessenta) famílias, assis-
tindo uma população bem diversificada, de pessoas que têm emprego fixo, com renda 
de até cinco salários mínimos, até pessoas que vivem de doações, bolsa família, projetos 
de ação social para jovens, utilização de crianças para a prática de pedir em sinais e/
ou domicílios, tráfico e consumo de drogas, principalmente na área que é denominada 
Favela do DETRAN/RN.

A USF de Cidade Nova conta com uma estrutura de um galpão, com lugar destinado ao 
acolhimento, ao preparo para consultas, à entrega de leite para as pessoas cadastradas no 
Programa do Leite, às reuniões da equipe e grupos de trabalho da Unidade. Conta, ainda, 
com consultórios de atendimento aos Programas de Hiper/Dia, consultas de acompanha-
mento do crescimento e desenvolvimento das crianças, sala de nutrição, atendimento às 
gestantes, sala de coleta do exame Papanicolau, sala de consultas aos adultos, consultório 
odontológico, sala de vacina, farmácia, sala de nebulização, planejamento familiar, copa/
cozinha, dois banheiros, masculino e feminino para usuários, e dois para os trabalhadores, 
arquivo de prontuários e sala única para a Direção e Serviço Social3.

Atualmente, a Unidade apresenta uma dificuldade de Recursos Humanos, contando, ape-
nas, com três profissionais Médicos para as quatro equipes de saúde, uma profissional 
dentista que atende, apenas, às áreas das equipes vermelha e verde, e não conta com o 
atendimento de Psicologia.

Há uma grande escassez de profissionais para o arquivo e farmácia, havendo desvio de 
função em vários momentos para atender aos usuários ou ao temporário fechamento dos 
setores, quando a unidade não dispõe de profissionais para estes.

Contemplando esse cenário, o autor percebeu, na sua primeira aproximação da realidade 
vivenciada, as dificuldades iniciais da sua inserção na USF do bairro Cidade Nova. Para o 
autor, o receio e o medo ao ingressar como estagiário na USF justificavam-se (por mais 
familiar que fosse, pois já vivenciara, em outros momentos, aulas práticas), posto que se 
questionava como realizar um estágio que saísse do padrão assistencialista. Aos poucos, 
foi se inteirando das atribuições de um profissional Enfermeiro (a), em uma USF. Procurou, 
também, fazer os primeiros contatos com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Naquele momento, o autor começou a se indagar sobre o que realmente estaria fazendo 
em um ambiente onde ocorre, em demasia, uma valorização das práticas voltadas, apenas, 
para os procedimentos técnicos, orientados pelo modelo biomédico, desconsiderando o 
saber popular e suas reais necessidades de vida e saúde. Percebia que, em parte, essa va-
lorização estava vinculada à formação acadêmica dos profissionais envolvidos e, em parte, 
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vinculada à ambiguidade das expectativas da população, que ora esperava ser compreendi-
da em suas necessidades e suas subjetividades e ora, em resposta à inculcação ideológica 
histórica, cobrava dos profissionais e dos poderes públicos procedimentos e serviços de 
saúde cada vez mais sofisticados e especializados, como forma de resolução aparente dos 
seus problemas de ordem social e econômica.

A convivência com todos esses profissionais de nível superior, médio e fundamental pos-
sibilitou ao autor uma reflexão do quanto a vontade de realizar uma assistência com mu-
dança na qualidade de vida dos usuários, mesmo com todas as dificuldades, é necessária 
para que isso se torne possível; desde que se possa agir e lidar com disposição, riscos e 
esperança, contando com um processo pautado na construção coletiva.

Segundo o autor, durante essa convivência, foi possível testemunhar e partilhar momentos 
singulares de dificuldades e lutas, de esperanças e, por vezes, até de exposição a riscos, in-
clusive de vida; testemunhos de renúncias, de enfrentamento dos comodismos, confrontos 
e negociações nas práticas vivenciadas nas interlocuções das subjetividades, na relação 
dialógica das várias concepções e práticas disciplinares, que, muitas vezes, configuravam-
-se como verdadeiros monólogos, criando abismos entre profissionais e a comunidade.

Ao referirmos as bases de construção da educação permanente como desdobramentos 
da Educação Popular, cujos princípios e diretrizes desencadeados por Paulo Freire trazem 
para o cenário a aprendizagem significativa, essas podem promover olhares com caráter 
de mobilização social11,12. As discussões e as socializações em roda, no grupo de articula-
ção em saúde, foram de grande valor para o autor, no sentido da compreensão do sistema 
capitalista, na ótica da exploração do trabalho do homem pelo homem, explicitando o sen-
tido da palavra trabalho e sua relação com as desigualdades sociais e econômicas como 
influenciador das questões de saúde.

Por se tratar de um estágio de enfermagem, há de se considerar os sinais e emblemas nes-
se particular ambiente de cuidado em saúde, pois, comparados aos demais profissionais 
da saúde, os enfermeiros têm, no desenvolvimento de seu trabalho, relativa autonomia, 
porém, sujeitos ao gerenciamento do ato assistencial em saúde realizado pelos médicos. 
Os enfermeiros, profissionais de nível superior, nesse contexto, gerenciam o trabalho de 
enfermagem, dominando, dessa forma, a totalidade do processo de trabalho e delegando 
tarefas parcelares aos técnicos e auxiliares de enfermagem13. Segundo o autor, nesse pro-
cesso de trabalho, as ações direcionadas à atenção às puérperas, crianças, recém-nascidos 
e aos idosos, e diversos procedimento técnicos específicos da profissão foram realizados 
pelo estagiário. Ainda segundo ele, somam-se a essas atribuições, as diversas orientações 
às famílias assistidas e membros da equipe, as atividades na calçada amiga de um projeto 
sobre o meio ambiente, a inserção na creche municipal coberta pela área, na qual, o estagi-
ário estava inserido e realização de diversas visitas domiciliares, juntamente com os ACS, 
técnicos de enfermagem, médico ou enfermeira.

A visita domiciliária é utilizada na atenção básica, indicada à prestação de assistência à 
saúde do indivíduo, família e comunidade. Ela possibilita conhecer a realidade do cliente e 
sua família, além de fortalecer os vínculos entre os profissionais de saúde e a comunidade. 
Permite, ainda, avaliar as condições ambientais e físicas em que vivem os indivíduos e sua 
família, como, também, assisti-los no que diz respeito às questões relacionadas às condi-
ções de saúde da população3.
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A visita, no entanto, ainda que valorizada, ocupa um papel secundário na resolução das 
necessidades de saúde enfrentadas, evidenciando-se a vinculação desta, mais expressiva-
mente, à dinâmica interna da USF. Essa percepção atrela-se ao fato de que é no âmbito dos 
serviços que as famílias localizam e experimentam respostas mais resolutivas às necessi-
dades enfrentadas/valorizadas, através de tecnologias aceitas e tidas como da ordem dos 
serviços de saúde.

É importante destacar, também, que a visita provoca resistência entre a população, sendo 
objeto de recusa e confrontação. A visita frequente e compulsória nem sempre é bem-
-vinda e há quem a veja como importante e necessária, mas não para a própria família. Os 
entrevistados a consideram uma intromissão do setor de saúde na vida das pessoas, inter-
ferindo em sua liberdade, por isso, recusam-na. Outra forma de resistência manifesta-se na 
afirmação de que a visita desconsidera conhecimentos e posições próprias frente ao cuida-
do em saúde em um confronto ao processo de medicalização da vida14. Mas, apesar de a 
visita ser considerada uma prática profissional impositiva, que desvaloriza conhecimentos 
e decisões em torno do cuidado à saúde, isso não tem impedido que a ação educativa, na 
visita, seja referida como positiva.

Esse caráter compulsório da visita, as suas práticas de controle, a forma impositiva 
como, através dela, lidam com o conhecimento e a educação das pessoas não são coe-
rentes com a humanização da atenção e a participação autônoma dos sujeitos nas deci-
sões que lhes dizem respeito. De modo que outro desafio para a visita é se concretizar a 
partir da permissão, de processos de diálogo e do respeito aos conhecimentos, valores 
e práticas das famílias¹4.

Dentre essas visitas, algumas merecem ser registradas, porque, mais que retratos, são 
emblemas e signos de cotidiano de sofrimento, desolação e lutas contra a negação das 
identidades/subjetividades. No contexto das discussões das experiências vivenciadas, nes-
te texto, uma foi destaque: a entrada na Favela do DETRAN. Isso ocorreu na primeira sema-
na de estágio do autor e foi um choque para ele, embora tenha achado que, por fazer parte 
do Centro Acadêmico e poder participar de discussões sobre a questão social, sobre a 
iniquidade e a pobreza no Brasil, estivesse pronto para sentir a realidade e não se espantar 
ou sofrer muito; percebeu que se enganou completamente.

No confronto com aquela realidade, revelada com suas nuances mais reais, no cotidiano da 
vida de quem precisa sobreviver com as adversidades mais inimagináveis, uma realidade 
camuflada silenciada no brilho deslumbrante da Cidade do Sol levou o autor a um processo 
de sofrimento e abatimento, expresso no corpo físico, por perda de peso, falta de apetite e 
choro íntimo, por uma coletividade que sofre. O choro das vozes caladas e oprimidas, das 
vozes que se confundem com o Eu, o “Eu coletivo”.

A morte silenciosa em pleno abandono de um dos moradores da comunidade: idoso, mora-
dor solitário, tinha sua subsistência garantida pela venda de material reciclável que adquiria 
do antigo lixão e mantinha seus materiais acumulados em sua residência para a posterior 
venda. Após desconforto cardíaco e pico hipertensivo, faleceu em meio aos pertences reci-
cláveis, sem que os profissionais conseguissem identificar o momento exato de sua partida. 
Quando foi encontrado, estava morto em meio ao lixo, há vários dias (Primeiro narrador).

Essa realidade foi muito apropriadamente denunciada em forma de canto, na voz de Chico 
Buarque de Holanda, quando o poeta, na canção Construção, “grita” que o homem indiví-
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duo, cidadão, trabalhador “se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do 
passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público”. O poeta, nessa canção, 
denuncia a insensatez da sociedade, a falta de respeito pelo próximo, o desinteresse por 
questões coletivas, mostra a castração dos valores essenciais do homem, a opressão exer-
cida sobre os mais humildes; é o registro poético do homem esquecido, oprimido, com-
pletamente perdido em seu próprio anonimato. É o homem que ajuda o sistema a crescer 
e a construir, mas é destruído e esquecido pelo mesmo sistema.

A convivência com a equipe de saúde e, principalmente, com a comunidade do bairro de 
Cidade Nova em Natal/RN proporcionou uma experiência única ao autor, muito além da 
condição de enfermeiro da ESF: conseguir conviver e trabalhar com os profissionais da 
USF, em uma perspectiva de relação dialógica, respeitando e interagindo com as diversas 
posturas, concepções e práticas de cada um e de todos em suas conformações hegemô-
nicas; conseguir compatibilizar a valorização do conhecimento popular sem descuidar do 
aprendizado contínuo das formas de aquisição, socialização e intervenção das tecnologias 
em saúde, no âmbito da equipe multiprofissional e na equipe de enfermagem; conseguir 
compreender melhor as relações micro e macro da gestão dos serviços de saúde no nível 
local, no município, no estado do RN e no Brasil, entendendo as repercussões da política 
nacional de saúde, os cenários, os atores e suas falas.

Foi possível perceber que havia, por parte dos profissionais da saúde, uma intenção, no 
discurso, de mobilização social, porém, na prática, não se concretizava: em parte pela so-
brecarga de trabalho, demandas administrativas e de normas e rotinas, mas, também, pela 
ausência de identificação com a luta da comunidade, gerando um distanciamento entre a 
realidade e os valores dos trabalhadores da saúde e da população.

A participação dos atores sociais envolvidos na USF poderia ser compreendida como uma 
grande inserção ativa da sociedade na formulação, implantação e avaliação da política, 
pressupondo ampliação de espaços públicos e coletivos para o exercício do diálogo e da 
pactuação, considerando a subjetividade e a singularidade de cada indivíduo11.

Por fim, é possível visualizar grande parte dos conflitos com a USF como um todo, a partir 
do distanciamento das integrações e engajamento dos profissionais; dos objetivos únicos 
para serem trabalhados por uma USF, atores com uma diversificação de formação, olhares e 
sentimentos que, unidos, não só na teoria, podem fazer do Bairro de Cidade Nova um local 
de referência em saúde, na perspectiva de transformação social e de suas próprias vidas.

Partindo da realidade de um dos autores, ao dialogar com os grupos estudantis e demais 
autores do texto, foi possível os entendimentos e aprofundamentos sobre o contexto mun-
dial e a saúde vinculada aos aspectos sociais e a mobilização da comunidade, com vistas ao 
protagonismo de suas histórias e de suas vidas. Contudo, ocorreu abandono, por parte des-
se autor, da linha da formação em saúde valorizadora da técnica, com enfoque no modelo 
flexneriano, em detrimento de um modelo transformador da realidade social, optando, nos 
vários cenários e caminhos de sua trajetória, por uma proposta de educação popular, por 
possibilitar a aproximação com os atores sociais na busca de uma (re)significação de saúde.

Muitas vezes, essa (re)significação se fez urgente, posto que o cotidiano vivenciado foi 
árido, cruel, iníquo e contribuiu para que a narrativa, a partir do aspecto dialógico em suas 
interlocuções histórico-sociais com os demais sujeitos envolvidos no estudo, refletisse, 
também, as posturas e práticas do cotidiano de profissionais na saúde.
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RESUMO: O processo de envelhecimento é complexo e envolve a interação de muitas variáveis que podem 
influenciar no decorrer dos anos, com isso, os benefícios da atividade física têm sido estudados como 
fonte de melhoria na qualidade de vida. O objetivo desta pesquisa foi comparar o efeito de duas intensida-
des de exercício aeróbico no desempenho da força muscular em idosos. Participaram deste estudo onze 
mulheres com experiência nas duas atividades, tanto aeróbia como no treinamento de força, com idades 
entre 66,5 ± 4,2 anos; 80,2 ± 9,9 kg; 177,8 ± 6,5 cm; 25,2 ± 1,8 IMC, em que realizaram vinte minutos de 
exercício aeróbico nas intensidades 40% e 60% da frequência cardíaca máxima e, em seguida, a realização 
do teste de repetições máximas a 50% de 1RM na cadeira extensora, até a falha concêntrica. Os resultados 
demonstraram reduções significativas no número total de repetições, quando a mensuração foi realizada 
após exercício aeróbico de 40% da frequência cardíaca máxima e comparada a 60% da frequência cardí-
aca máxima; os valores de repetições máximas a 50% de uma repetição máxima foram 29±7,5; 21,5±6,4, 
respectivamente. Concluiu-se que a intensidade de 60% da frequência cardíaca máxima tem interferência 
significativa no desempenho de força de idosos a 50% de uma repetição máxima, quando comparada com 
a intensidade de exercício aeróbico a 40% da frequência cardíaca máxima na cadeira extensora.

Palavras-chave: Educação física e treinamento. Terapia por exercício. Envelhecimento.
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AEROBIC EXERCISE: TWO INTENSITIES INFLUENCE IN 

MUSCLE STRENGTH PERFORMANCE IN THE ELDERLY

ABSTRACT: The aging process is complex and involves the interaction of many variables that can influence 
the course of the years, with it, the benefits of physical activity have been studied as a source of improve-
ment in quality of life. The objective of this research the effect of two intensities of aerobic exercise was to 
compare the performance of muscle strength in the elderly. The study included eleven women with expe-
rience in both activities, both aerobic and strength training in aged (66.5 ± 4.2 years, 80.2 ± 9.9 kg, 177.8 
± 6.5 cm, 25.2 ± 1.8 BMI), in which they performed twenty minutes away from aerobic exercise intensities 
in 40% and 60% of maximum heart rate and then the realization of maximum repetitions test at 50% of 
1RM in the chair extension, until concentric failure. The results showed significant reductions in the total 
number of repetitions performed after aerobic exercise when 40% of maximum heart rate and compared to 
60% of maximum heart rate, the values   of maximal repetitions at 50% of one repetition maximum were 29 
± 7.5; 21.5 ± 6.4, respectively. We conclude that the intensity of 60% of maximum heart rate has significant 
interference strength performance of the elderly 50% of one repetition maximum compared the intensity of 
aerobic exercise at 40% of heart rate Maximum in leg extension.

Keywords: Training, Exercise Prescription, Aging.



67

Ano 4, n° 2, p. 65 - 72, fev/maio.2015 

1. INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento é marcado por alterações morfológicas, funcionais e psico-
lógicas, que, consequentemente, irão afetar a capacidade funcional dos idosos 1.

O American College of Sports Medicine 2 recomenda a participação de idosos em ativida-
des físicas regulares de exercícios aeróbicos e de força, de forma a contribuir para o seu 
envelhecimento saudável.

Hoje, o treinamento com peso é indicado para diversas populações e para diversos objeti-
vos e níveis de aptidão física e funcional, além de ser considerado um dos tipos de treina-
mento mais seguro, e com diversos fins, como saúde e estética, por trazer benefícios como 
o aumento da força muscular, menor estresse fisiológico, aumento da endurance muscular 
dentre outros2, trazendo, assim, inúmeros benefícios ao sistema neuromuscular, predomi-
nantemente, melhorando os aspectos da capacidade funcional e, consequentemente, as 
atividades de vida diária no processo de envelhecimento 3.

Já o treinamento aeróbico tem característica de melhoras cardiovasculares e circulatórias; 
e uma gama de pessoas precisa desse tipo de treinamento para fins de saúde e melhora 
cardiovascular 3.

Como base, percebe-se que existe uma crescente procura por esses treinamentos (de força 
muscular, de aeróbico); mas é também crescente a procura por aquele que combina os 
dois, caracterizando um treinamento concorrente, objetivando melhorias na qualidade de 
vida e um envelhecimento saudável 4. Vale ressaltar que há poucos estudos acerca dos 
benefícios agudos dessa combinação entre o treinamento aeróbico e de força, por ter dis-
tintas demandas metabólicas e de adaptação 5.

Há importância em se estudar as variáveis agudas de treinamento, como sequência de 
exercício (treinamento de força após o treinamento aeróbico) em várias intensidades no 
idoso; é relevante descobrir se existem diferenças em sequência de exercício, principal-
mente, devido às necessidades fisiológicas e estruturais dos idosos, que vão ser de grande 
importância para uma prescrição adequada do treinamento2. Assim, objetivou-se, com este 
trabalho, analisar duas intensidades de exercício aeróbico de 40% e 60% no desempenho 
de forca muscular em idosos.

2. METODO
O presente estudo do tipo descritivo foi composto por 11 indivíduos idosos, do gênero 
feminino (11 mulheres), selecionados por conveniência através do grupo de idosos na 
Universidade Potiguar – UnP, na cidade de Natal/RN.

Variável Média ± DP

Idade (anos) 69 ± 6,3

Peso (kg) 69,9 ± 15,6

Estatura (cm) 157 ± 0,1

IMC (kg/m²) 27 ± 4,4
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Para coleta dos dados, foi avaliada a estatura através da utilização de um estadiômetro 
(marca Sanny, modelo Standard) fixado na parede, escalonado em 0,1 cm. A massa cor-
poral foi determinada através da utilização de balança digital (marca Toledo, modelo 2096), 
com precisão de 0,1 kg.

Todos tinham experiência em treinamento de força e exercícios aeróbicos na esteira, 
há pelo menos seis meses, com frequência de três vezes semanais. Foi assinado um 
termo de consentimento pós-informado, conforme Resolução 466/12 do Conselho Na-
cional de Saúde.

2.1. PROTOCOLO – COLETA DE DADOS

Os participantes foram submetidos a cinco sessões laboratoriais, marcadas em dias distin-
tos, de acordo com a disponibilidade temporal do avaliado. Porém, sendo realizadas com 
um intervalo mínimo de 48 horas e máximo de 96 horas entre si, buscando evitar quaisquer 
variações circadianas, de forma que todas as avaliações foram realizadas em um mesmo 
horário (entre 07h e 12h) e local.

Os participantes foram instruídos a não realizarem atividade física vigorosa nas 24 horas 
anteriores aos testes, bem como a não ingerirem alimentos contendo alto teor energético 
e/ou bebidas cafeínadas por um período anterior a três horas de seu início. Além disso, 
os avaliados também foram instruídos a comparecer às sessões experimentais trajando 
roupas confortáveis e adequadas para a prática de exercício físico (camiseta, calção/shorts, 
meia e tênis). Na primeira visita, foi respondida uma anamnese e coleta dos parâmetros 
antropométricos. Na segunda visita, foi realizada uma familiarização na esteira e cadeira 
extensora. Na terceira, foi realizado o teste de uma repetição máxima no exercício cadeira 
extensora. Na quarta, foi realizado o exercício aeróbico a 60% da fcmax e o teste de repeti-
ções máximas a 50% de 1rm na cadeira extensora. Na quinta e última sessão, foi realizado 
o exercício aeróbico a 40% fcmax, em seguida, o teste de repetições máximas a 50% de 
1repetição máxima (1RM) na cadeira extensora.

2.2. TESTE DE ESFORÇO

O teste foi realizado em esteira rolante, através de protocolo de Balke-Ware, não foi per-
mitido segurar nas barras da esteira, todos os indivíduos foram adaptados ao trabalho em 
esteira rolante, e, durante a realização do teste, foram incentivados a atingir a exaustão 
máxima. A temperatura da sala para condução dos testes foi mantida entre 21ºc e 23ºc. 
Todos os testes foram realizados por um médico cardiologista.

2.3. TESTE DE 1RM

O exercício cadeira extensora foi selecionado devido à sua disseminação em centros de 
treinamento e facilidade de execução, e o aparelho utilizado foi da marca Riguetto, mo-
delo PR1030 Banco Extensor. Visando a reduzir a margem de erro nos testes de 1RM, 
foram adotadas as seguintes estratégias: a) instruções padronizadas foram fornecidas 
antes do teste, de modo que o avaliado estivesse ciente de toda a rotina que envolvia 
a coleta de dados; b) o avaliado foi instruído sobre a técnica de execução do exercí-
cio; c) o avaliador estava atento quanto à posição adotada pelo praticante no momento 
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da medida, pois pequenas variações no posicionamento das articulações envolvidas no 
movimento poderiam acionar outros músculos, levando a interpretações errôneas dos 
escores obtidos; d) estímulos verbais foram realizados, a fim de manter alto o nível de 
estimulação. Os intervalos entre as tentativas em cada exercício durante o teste de 1RM 
foram fixados entre 2 a 5 minutos.

2.4. PROCEDIMENTO DE COLETA

Após a obtenção da carga em 1RM, duas sessões de treinamento com intervalo de no 
mínimo 48 horas e máxima 96 horas foram executadas em duas formas sequenciais, al-
ternadamente. A sequência A (SEQ A) consistia na realização de um treino aeróbico na 
esteira rolante, com duração de 20 minutos a 40% da frequência cardíaca de reserva (FCr), 
seguido de um teste de repetições máximas no exercício cadeira extensora. Na sequência 
B (SEQ B), o procedimento foi realizar exercício aeróbico prévio na esteira rolante a 60% 
da frequência cardíaca de reserva (FCr), foi adotado um intervalo de 2 minutos antes de 
iniciar o teste de repetições máximas até a exaustão voluntária, após o treino aeróbico a 40 
ou 60% da frequência cardíaca de reserva (FCr), em cada série, foi contabilizado o número 
máximo de repetições realizadas.

O protocolo de pesquisa do presente estudo foi fundamentado em conformidade com as 
diretrizes propostas na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, sobre as pes-
quisas envolvendo seres humanos (CNS, 1996), sendo aprovado sob nº 240.551 pelo Co-
mitê de Ética da UnP.

A análise estatística foi realizada a partir do software SPSS (statistical package for the 
social science, 20.0 ink Chicago, IL, EUA). A normalidade dos dados foi verificada a 
partir do teste shapiro-wilk. As variáveis foram expressas pela média e desvio padrão 
e a comparação dessas a partir do teste t de amostras pareadas. Foi adotado o nível de 
significância de p≤0,05.

3. RESULTADOS
Apresentada, na Tabela 1, a resposta do teste de repetições máximas após a atividade ae-
róbica em duas intensidades 40% da FCr e 60% da FCr.

Tabela 1: Comportamento do número de repetições máximas no exercício cadeira extensora 
após a atividade aeróbica com intensidades de 40% e 60% da FCr.

Exercício aeróbico 20 min. 40% FCmax 60% FCmax

Exercício resistido CE CE

Repetições máximas 29 ± 7,5 21,5 ± 6,4*

CE – Cadeira Extensora, FCr – Frequência cardíaca de reserva, * Diferença 
significativa entre a sessão 40% da FCmax e a sessão 60% FCmax.

O gráfico 1 apresenta a resposta do teste de repetições máximas após a atividade aeróbica 
em duas intensidades, 40% da FCmax e 60% da FCmax.
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Foi observado que, quanto maior a intensidade, menor é o número de repetições máximas 
no teste, percebendo-se, assim, diferença significativa entre a intensidade de 40% FCmax 
e a intensidade de 60% FCmax.

GRÁFICO 1: Resposta do número de repetições máximas a 50% de 1 RM 
após as intensidades a 40% e 60% da frequência cardíaca máxima
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4. DISCUSSÃO
Dessa forma, os resultados obtidos no presente estudo verificaram reduções significativas 
no número de repetições máximas na sessão de treinamento, quando comparadas às duas 
situações, mensuração realizada logo após o exercício aeróbico na esteira ergométrica a 
60% da frequência cárdica máxima.

Como visto no trabalho realizado, o efeito deletério da diminuição do nível de força pode 
estar sendo influenciado através de alterações na fadiga residual, fontes de creatina, 
compostos de adenosina trifosfato (ATP) e glicogênio muscular, uma vez que, ao utilizar 
o mesmo grupamento muscular para os dois exercícios, poderá haver alterações no 
processo contrátil 5.

Faz-se necessário frisar que o exercício aeróbico tem uma influência negativa, quando o 
mesmo é realizado antes do treinamento de força, e, na medida em que a intensidade do 
exercício aeróbico é maior, consequentemente, maior será a diminuição da capacidade 
força muscular 6.

Ficou evidenciado que, quando o treinamento de força é precedido de uma sessão de trei-
namento aeróbico, o volume de trabalho é diminuído, quando comparado com a situação 
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não precedida do treinamento aeróbico, e, no que se refere ao tempo para ser realizado 
após o treino aeróbico, cumpre frisar que o mínimo é de oito horas, para não sofrer inter-
ferência no desempenho de força 7.

É licito supor que, nos resultados encontrados, há uma observação importante a ser feita 
no que tange ao volume de treinamento de força; face ao exposto, quando o volume de 
treino é reduzido, podem-se comprometer os ganhos de força e hipertrofia muscular em 
que alguns estudos referentes ao treinamento concorrente podem evidenciar 8.

Para tanto, foi observado que, após diferentes períodos de recuperação em dois tipos de 
treinamento aeróbio, submáximo e intervalado, realizados em ciclo ergômetro, houve uma 
redução no volume total de repetições a 75% de 1RM no exercício Leg Press, embora o 
mesmo não tenha ocorrido com o exercício Supino 7.

Não obstante, quando indivíduos do sexo feminino eram expostos a vinte minutos de exer-
cício aeróbico na esteira ergométrica a 60% e 80% da frequência cardíaca máxima, foram 
evidenciadas diminuições significativas em mulheres idosas fisicamente ativas 9.

De modo similar, fica claro que o treinamento aeróbico influencia, de forma negativa, o 
desempenho de força, quando precedido ao treinamento de força; quando realizado o mes-
mo procedimento supracitado em homens, parece claro afirmar que houve interferência 
negativa aguda no desempenho de força muscular através do exercício aeróbico realizado 
a 80% da frequência cárdica máxima 10.

Convém ressaltar que, ao se exercitar a 90% do limiar lático com duração de vinte minutos, 
não houve alterações na força explosiva no estudo realizado por 10.

É preciso entender que os métodos e metodologias realizados por cada experimento tra-
zem grandes divergências no tipo do estudo realizado, como exemplo, podemos ter a ca-
racterística da amostra, formas de trabalho muscular, a intensidade do esforço requerido 
no exercício aeróbico e de força, o tamanho da musculatura, os diferentes instrumentos 
de medidas e o tempo pós esforço em que foi avaliada a força. Tendo como metodologia 
um intuito de aproximar o experimento da realidade dos idosos que praticam regularmente 
atividades de força e aeróbicas nas academias 9.

Concluímos que a intensidade de 60% da frequência cardíaca máxima tem interferência 
significativa no desempenho de força de idosos a 50% de uma repetição máxima, quando 
comparada com a intensidade de exercício aeróbico a 40% da frequência cardíaca máxima 
na cadeira extensora.
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RESUMO: Nos últimos anos, houve um crescente aumento na procura pelo treinamento resistido, seja para 
melhoria das valências físicas relacionadas à saúde, para variáveis de treinamento de alto desempenho, 
seja para fins estéticos. O objetivo deste estudo foi avaliar duas metodologias do teste de 1RM na carga 
máxima atingida. Este trabalho é caracterizado como descritivo com delineamento transversal, sendo com-
posto por 24 indivíduos, do sexo masculino, com média de idade 25 ± 6,3 anos; peso 58,4 ± 8,6 kg; estatura 
171,0 ± 3,6 cm; IMC 27 ± 4,4 kg/m², e tempo de treinamento 10,9 ± 3,2 meses. Foi proposto o teste de 
carga submáxima, para identificar a carga estimada de 1RM; em seguida, foi realizado o teste de 1RM nos 
protocolos crescente e decrescente. O resultado do estudo no exercício Supino Reto apresentou-se com 
média de 82,8 ± 27,3 para os protocolos crescente e decrescente. Não existiu diferença significativa entre 
o teste de 1RM com o protocolo crescente e o protocolo decrescente.

PALAVRAS-CHAVE: Força muscular. Desempenho atlético. Sistema musculoesquelético.

TEST OF A MAXIMUM REPEAT: TWO ANALYSIS METHODOLOGIES

ABSTRACT: In recent years, there has been a growing increase in demand of resistance training, is to im-
prove the physical valences related to health and for training variables of the high performance and for aes-
thetic purposes. The aim of the study was to evaluate two 1RM test methodologies at maximum load achie-
ved. This work is characterized as descriptive cross-sectional design, consisting of 24 individuals, male, 
aged 25 ± 6.3 average years; weight 58.4 ± 8.6 kg; 171.0 ± 3.6 cm height; BMI 27 ± 4.4 kg / m², and training 
time 10.9 ± 3.2 months. The submaximal load test has been proposed to identify the estimated load of 1 
RM was then performed on 1 RM test protocols ascending and descending. the result of our study in the 
exercise bench press Reto presented with 82.8 ± 27.3 media for ascending and descending protocols. there 
is no significant difference between the 1 RM test protocol with the growing and decreasing the protocol.

KEYWORDS: Muscle strength. Athletic performance. Musculoskeletal system.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, houve um crescente aumento pela procura do treinamento resistido, 
tanto para melhoria das valências físicas relacionadas à saúde, como para variáveis de 
treinamento de alto desempenho e para fins estéticos 1.

Em consequência disso, para alcançarmos resultados no treinamento de musculação, é 
preciso uma avaliação que possa ser estruturada com cuidado e que proporcione uma cor-
reta prescrição de treinamento, tais como o intervalo de descanso, intensidade e volume 
do treinamento, tipo de exercício, entre outros 2, 3.

Convém ressaltar que a capacidade física força muscular é caracterizada como uma deter-
minada tensão aplicada no músculo contra uma resistência, sendo esta influenciada por 
fatores mecânicos e fisiológicos que determinam a força em um determinado ângulo e 
movimento articular 4.

Para efeito, a terapia de exercício físico fundamentada no treinamento de força permite 
adequar o treinamento para atender melhor os objetivos de seus praticantes e, por isso, o 
profissional de educação física deve interpretar, julgar e prescrever uma terapia de exercí-
cio físico baseada dentro dos princípios do treinamento de força 4, 5.

E importante ressaltar que o teste de uma repetição máxima, conhecido como 1RM, é um 
teste padrão ouro para avaliação da força muscular dinâmica, é caracterizado pela maior 
carga a ser superada em uma repetição máxima em um determinado exercício, dentro das 
suas vantagens 6, 7.

Dentro dessa perspectiva, o teste de 1RM é utilizado como parâmetro de prescrição e 
modulação da carga de treinamento, assim como em pesquisas cientificas; entre suas 
vantagens e aplicabilidades, temos baixo custo operacional, grande margem de segurança, 
quando o protocolo é conduzido corretamente 6. Com isso, o objetivo deste estudo é avaliar 
a efetividade das duas metodologias do teste de 1RM na carga máxima atingida.

2. METODOS
O presente estudo é caracterizado como descritivo com delineamento transversal; foi com-
posto por 24 indivíduos, do sexo masculino, selecionados por conveniência na Universida-
de Potiguar – UnP, alunos do curso de Educação Física, na cidade de Natal/RN.

Tabela 1: Características dos indivíduos.

Variável Média ± DP

Idade (anos) 25 ± 6,3

Peso (kg) 58,4 ± 8,6

Estatura (cm) 171,0 ± 3,6

IMC (kg/m²) 27 ± 4,4

Tempo de Treinamento (meses) 10,9 ± 3,2 
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Para a coleta dos dados, foi avaliada a estatura através da utilização de um estadiômetro 
(marca Sanny, modelo Standard) fixado na parede, escalonado em 0,1 cm. A massa cor-
poral foi determinada através da utilização de balança digital (marca Toledo, modelo 2096), 
com precisão de 0,1 kg.

2.1. PROCEDIMENTOS

Primeiramente, os indivíduos selecionados para a pesquisa responderam a uma ficha de 
anamnese. A participação no estudo somente foi permitida após a entrega do termo de 
consentimento livre e esclarecido devidamente assinado pelo participante. Foi feito um 
processo de familiarização com o exercício Supino Reto com cada sujeito; a orientação 
foi feita tomando como relação o ensinamento sobre como realizar o exercício, a postura, 
empunhadura. O tempo de intervalo e as mensurações efetuadas entre os testes de 1RM 
foram, no mínimo, de 48 horas.

Na primeira situação, foram realizadas as medidas de massa corporal e estatura, e aplica-
ção da anamnese. No dia seguinte, foi realizado o teste submáximo para estimar a 1RM. 
Após 48 horas, foi realizado o teste de 1RM com o protocolo decrescente e, no quarto dia, 
após 48 horas, foi realizado o teste de 1RM com o protocolo crescente.

2.2. PROTOCOLOS

Teste Submáximo de 1RM Estimado

Foi utilizado o teste submáximo com o intuito de determinar o percentual de 1RM estima-
do: primeiramente, foi perguntada a carga que o aluno normalmente treinava diariamente 
no seu treino, com o objetivo de selecionar uma carga submáxima; o mesmo realizou o 
número máximo de repetições possíveis com o movimento adequado, no Supino Reto. Na 
situação seguinte, foi encontrado o número de repetições referente à carga, foram coloca-
dos os dados na seguinte equação sugerida por Guedes (2006):

1RM   =    Carga Submáxima (kg)
                     100% - (2% x Repetições) 

2.3. PROTOCOLO DE AQUECIMENTO

Foram utilizados 50% de 1RM estimado para o aquecimento nos dois protocolos de 1RM 
(protocolo crescente e protocolo decrescente).

Os avaliados realizaram cinco repetições. Foi dado um intervalo de dois minutos para se 
iniciar os procedimentos de 1RM.

2.4. PROTOCOLO DE 1RM CRESCENTE

Dentro dessa perspectiva, foi realizado o protocolo de teste de 1RM crescente com a carga 
de 90% de 1RM; o indivíduo realizou duas repetições de forma correta do movimento, 
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caracterizando uma tentativa do teste. O tempo de intervalo entre as tentativas foi de cinco 
minutos. Em seguida, foi adicionado peso de 5% de 1RM estimado a cada tentativa, a ten-
tativa de superação de carga que caracteriza o 1RM; o indivíduo tinha direito a 3 tentativas, 
caso não conseguisse atingir a 1RM, o teste era direcionado para outro dia, após 48 horas 
de intervalo. O peso máximo do exercício foi o último peso levantado com sucesso pelo 
avaliado. O teste foi encerrado quando o avaliado não conseguiu mais executar um movi-
mento completo.

2.5. PROTOCOLO DE 1RM DECRESCENTE

Através da equação de estimativa de 1RM já descrita, adicionaram-se 10% da carga de 
1RM estimado, ou seja, 110% de 1RM estimado para o avaliado iniciar o teste. Para o 
teste ser validado, o avaliado não deveria conseguir realizar um movimento completo na 
primeira tentativa. O tempo de intervalo entre as tentativas foi de cinco minutos. Em segui-
da, ocorreu uma redução gradativa de peso em 5% de 1RM estimado, até que o avaliado 
conseguisse realizar um movimento completo. Esse foi o valor máximo estipulado para 
aquele exercício

3. RESULTADOS

Gráfi co 1 – Valores dos testes de 1RM no Supino Reto, utilizando 
os dois protocolos de avaliação, crescente e decrescente.
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4. DISCUSSÃO
Convém observar que os protocolos utilizados não tiveram diferença significativa nos dois 
modelos estudados, como mostram os resultados. Pode-se dizer que, para a obtenção do 
teste de 1RM, não foram apresentadas alterações consideráveis.

De acordo com as possíveis diferenças fisiológicas que os protocolos apresentam, há pou-
ca diferença entre o resultado final do teste de 1RM, partindo do ponto de vista que a força 
dinâmica reflete o mesmo nível de fadiga, em comparação com a força isométrica, a que 
diminui relativamente rápido com o aumento da fadiga e do numero de repetições 8.

Um dos componentes mais influenciadores do resultado final no teste de 1RM está rela-
cionado ao aquecimento específico no exercício. Neste trabalho, foi protocolado, nas duas 
metodologias, o processo de aquecimento e foi realizado com a carga de 50% da 1RM 
estimado e no exercício específico. Dados semelhantes sobre a influência do aquecimento 
foram relatados ao encontrar diferença significativa no protocolo de 1RM na situação com 
aquecimento especifico 8.

Nos resultados encontrados no procedimento estudado, foram tomados cuidados na fa-
miliarização dos testes de 1RM. Essa variável importante foi sanada através da forma de 
inclusão do grupo estudado; lembrando que todos os indivíduos avaliados eram pratican-
tes de musculação com o mínimo de duração de 8 meses de treinamento com pesos, fato 
evidenciado em pesquisas que mostram que a familiarização com os equipamentos causa 
diferença significativa no teste final de 1RM 9.

Foi evidenciado que os modelos de protocolo do teste de 1RM (modelo crescente e decres-
cente) não obtiveram diferenças significativas nos seus resultados, reforçando, assim, o 
objetivo deste estudo 10.

Diante de todos os testes realizados com os avaliados, concluímos que a avaliação dos 
testes de força máxima dinâmica pode ser realizada através dos dois protocolos de 1RM 
(crescente e decrescente).

O estudo observou que não existe diferença significativa entre o teste de 1RM com o pro-
tocolo crescente e o protocolo decrescente no exercício Supino Reto.
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RESUMO: Sabe-se que o desequilíbrio contínuo entre ingestão e gasto de energia poderá resultar em mudan-
ças na composição corporal, afetar a saúde e o desempenho de um indivíduo, e, nos atletas, tais diferenças 
podem se refletir em consequências ainda maiores, principalmente quando se encontram em fase de cres-
cimento. O estudo teve como objetivo analisar as características antropométricas e o consumo alimentar de 
jovens praticantes de natação, do sexo masculino, da cidade de Natal/RN. Participaram do estudo 30 atletas 
com idade 16,0 ± 1,3 anos, residentes na cidade de Natal/RN. Foram aferidas as medidas antropométricas: 
peso, estatura e dobras cutâneas: tríceps e subescapular, de acordo com protocolo de Slaughter (1988). Para 
análise de consumo alimentar, foi utilizado o recordatório alimentar 24 horas, de três dias consecutivos ou 
não, sendo um deles final de semana, por um profissional graduado em nutrição. Para análise de consumo 
alimentar e macronutrientes, foi utilizado o Software Dietwin Profissional®, Versão 2008. A ingestão de 
energia foi comparada ao Valor Energético Total diário de cada indivíduo, avaliado pelas fórmulas da Dietary 
References Intakes – DRI’s, propostas pelo Institute of Medicine (2005). Os atletas apresentaram média de 
peso, estatura e percentual de gordura de 65,1 ± 7,2 kg, 176± 6,0 cm e 17,4± 3,0% respectivamente. O con-
sumo médio de calorias apresentado foi de 1918± 566 kcal/dia, sendo: 18,1%, 43,1% e 38,7% de proteínas, 
carboidratos e lipídeos, respectivamente. O valor energético total médio recomendado é de 2969± 292 kcal. 
O consumo calórico apresentado pelos atletas está insuficiente para suprir o seu gasto energético, além do 
perfil da ingestão de macronutrientes evidenciá-la inadequada, principalmente quanto ao consumo de car-
boidratos, o qual se mostra abaixo do normal. Portanto, sugere-se intervenção nutricional.

Palavras-Chave: Macronutrientes. Atletas. Consumo alimentar.

DIETARY PROFILE AND ANTHROPOMETRIC SWIMMING ATHLETES

ABSTRACT: It is known that the continued imbalance between energy intake and expenditure, may result in 
changes in body composition affect the health and performance of an individual, and athletes such differences 
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may be reflected in even greater consequences, especially when are in the growth phase. The study aimed 
to analyze the anthropometric characteristics and dietary intake of young swimmers male of Natal / RN. We 
studied 30 athletes aged 16.0 ± 1.3 years old in the city of Natal / RN. Weight, height and skinfolds: triceps and 
subscapular according to protocol Slaughter (1988) anthropometric measurements were taken. To analyze 
food intake, dietary recall 24 hours over three consecutive days or not, one of them being weekend by a profes-
sional degree in nutrition was used. To analyze food intake and macronutrient was used Dietwin Profissional® 
Software, Version 2008 The energy intake was compared to the Total Daily Energy Value of each individual 
evaluated by the Dietary References Intakes formulas – DRI›s proposed by the Institute of Medicine (2005) . 
The athletes had a mean weight, height and body fat percentage of 65.1 ± 7.2 kg, 176 ± 6.0 cm and 17.4 ± 3.0% 
respectively. The average consumption of calories presented were 1918 ± 566 kcal / day, as follows: 18.1%, 
43.1% and 38.7% of Proteins, Carbohydrates and Lipids, respectively. Since the average recommended 2969 
± 292 kcal total energy value. The calorie consumption presented by the athletes this insufficient to meet their 
energy expenditure and the profile of macronutrient intake it is inadequate, especially regarding the consump-
tion of carbohydrates, which shows below normal. Therefore, it is suggested that nutritional intervention.

Key words: Macronutrients, young athletes, food consumption.
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1. INTRODUÇÃO
A participação da criança e do adolescente em atividades esportivas é parte importante 
para seu crescimento e desenvolvimento, porém, o acompanhamento nutricional, nesse 
processo, é essencial 1, 2.

Dentro dessa realidade, a natação, quando praticada regularmente, pode ser considerada 
uma modalidade esportiva eficiente, oferecendo vários benefícios à saúde, como: fortale-
cimento do sistema respiratório e cardiovascular, desenvolvimento de resistência, força, 
coordenação e flexibilidade 3, 4

Sabe-se que a ingestão inadequada de energia e macronutrientes pode promover alte-
rações na composição corporal do atleta, oportunizando a queda de rendimento e au-
mentando a predisposição a lesões musculares, além de prejudicar o seu crescimento 
e desenvolvimento 1, 5, 6.

Sendo assim, para os adolescentes envolvidos com esportes que requeiram melhora do 
desempenho esportivo, é conveniente uma nutrição adequada, uma vez que isso é indis-
pensável para a manutenção da saúde e otimização do desempenho. Os atletas são subme-
tidos a cargas de treinamento altíssimas (o que pode influenciar um overtraining) e, sem 
um suporte nutricional adequado, potencializam o risco de desenvolvimento de lesões, fa-
diga, estresse psicológico, alterações metabólicas, além de comprometerem o rendimento 
no esporte, o desempenho escolar, até mesmo o crescimento 4.

Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil antropométrico, consumo ener-
gético e de macronutrientes de atletas adolescentes praticantes de natação, residentes na 
cidade de Natal/RN.

2. MÉTODOS
Estudo observacional do tipo transversal. Teve como amostra 30 atletas de natação, do 
sexo masculino, entre 14 e 17 anos de idade e ocorreu em 2 escolas escolhidas de forma 
não probabilística e intencional, locadas na cidade de Natal/RN, no período entre fevereiro 
e julho de 2009. Todos os atletas praticavam natação há, pelo menos, 6 meses e o tempo 
médio da duração do treino dos jovens estudados foi de 4,5 horas semanais, em uma 
frequência média de 3 sessões por semana (1,5 horas/treino). Foram excluídos aqueles 
indivíduos que não eram filiados à Federação Aquática Norte-Rio-Grandense (FAN) e à Con-
federação Brasileira de Desportes Aquáticos (CBDA), bem como aqueles que se recusaram 
a realizar qualquer avaliação.

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universida-
de Potiguar (UnP) e seguiu as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Ética e 
Pesquisa (CONEP), Resolução 196/96 sobre pesquisa envolvendo seres humanos, com 
parecer nº122 2008.

Para análise de o consumo alimentar dos atletas estudados, foi utilizado o recordatório 
alimentar 24 horas (R24), de três dias consecutivos ou não, sendo um deles final de sema-
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na. A entrevista foi realizada por profissional graduado em nutrição. Para análise de con-
sumo alimentar e macronutrientes, foi utilizado o Software Dietwin Profissional®, Versão 
2008. A ingestão de energia foi comparada ao Valor Energético Total (VET) diário de cada 
indivíduo, avaliado pelas fórmulas da Dietary References Intakes – DRI’s, propostas pelo 
Institute of Medicine (1997-2005), adotando-se como coeficientes de atividade física os 
valores de 1,26.

Para avaliação do perfil antropométrico, foram coletadas as variáveis: massa corporal, es-
tatura, Indice de Massa Corporal (IMC) e dobras cutâneas: tríceps e subescapular, sendo 
utilizado compasso da marca Sanny®. As medidas foram tomadas do lado direito do corpo 
e realizadas no mesmo horário, antes do treino, sendo coletadas em triplicata (três vezes), 
segundo protocolo de Slaugher.

Para mensuração da massa corporal total, foi usada a balança digital da marca Tanita® 
(modelo BC 553, EUA), com capacidade máxima de 150 kg e os atletas foram pesados 
descalços e com o mínimo de roupa possível. Para determinar a estatura, utilizou-se es-
tadiômetro portátil marca Sanny® (Personal Caprice Portatil, Brasil). Os atletas avaliados 
permaneceram em pé, descalços, com os pés unidos e em apneia inspiratória, a cabeça 
orientada segundo o plano de Frankfurt. O cálculo do IMC foi feito pela relação da massa 
corporal pelo quadrado da estatura (kg/m²).

2.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, foi testada a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk; em 
seguida, utilizamos uma análise descritiva, caracterizando a média e o desvio padrão. As 
análises foram realizadas no programa SPSS 11.5.

3. RESULTADOS
Os atletas apresentaram, em média, idade de 16,0 ± 1,31 anos, peso 65,1 ± 7,21 kg, esta-
tura de 175,9 ± 6,03 cm e IMC 21,0 ± 1,8 kg/m², sendo 77,8% classificados com eutróficos 
e 22,2% em sobrepeso, segundo as curvas de crescimento (WHO, 2007) (Tabela 1).

O percentual de gordura (%G) médio dos nadadores foi de 17,33 ± 3,2%, estando classifi-
cado como ideal, apresentando variação de 13,63 a 22,25%. As variáveis antropométricas 
dos nadadores são demostradas na Tabela 1.

Tabela 1 – Perfil antropométrico

Amostra Peso Altura IMC % Gordura

Média 65,1 175,9 21,0 17,4

Desvio padrão 7,21 6,03 1,8 3,0

Os atletas apresentaram consumo médio calórico de 1918 ± 566 Kcal, enquanto que as 
necessidades energéticas estimadas foram de 2974 ± 307 Kcal, estando, portando, abaixo 
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do ideal (Gráfico 1). A distribuição da ingestão de macronutrientes está representada no 
Gráfico 2.

Gráfi co 1 – Consumo energético x Gasto energético)
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4. DISCUSSÃO
A alimentação de um atleta é diferenciada daquela dos demais indivíduos, em função do 
gasto energético consideravelmente alto e da necessidade de nutrientes, que pode sofrer 
alteração de acordo com algumas variáveis, como tipo de atividade, fase de treinamento 
e momento de ingestão. De fato, não foi observado, em nossos resultados, um consumo 
energético compatível em função do gasto, não reflete uma alimentação adequada3.

Referente ao consumo energético, a média no consumo calórico dos nadadores foi de 
1918 ± 566 Kcal, enquanto que as necessidades energéticas estimadas foram de 2974 ± 
307 Kcal, estando, portanto, abaixo do ideal; esses dados corroboram com o estudo de 7, 
ao analisar o perfil dietético de 21 adolescentes praticantes de natação na cidade e Vitória/
ES, sendo o consumo médio de 2633 Kcal e o recomendado 3223 Kcal.

Um fato importante, atletas envolvidos em treinamento moderado a intenso que é o caso da 
natação competitiva, precisam ingerir cerca de duas vezes a recomendação diária de prote-
ína em sua dieta (1,2 a 2,0 gr/ kg /d), a fim de manter o equilíbrio da proteína 8, contudo, a 
ingestão media diária de proteínas apresentada pelos atletas foi de 18,1% do valor calórico 
total ou equivalente a 1,33 gr/kg/d, estando dentro dos valores recomendados pelas dire-
trizes para atletas em fase de crescimento 6.

Os carboidratos são a principal fonte de energia em esportes de endurance, como a na-
tação 1, fazendo com que a quantidade de carboidratos consumida na alimentação seja o 
fator mais importante para manter as reservas de glicogénio muscular (BURKE, KIENS, 
IVY, 2004), o que significa que uma correta ingestão desse nutriente pode maximizar as 
reservas energéticas dos atletas, otimizando o desempenho destes; deve-se ressaltar a 
importância de minimizar o risco de o atleta adquirir um overtraining por excesso de trei-
namento e uma má ingestão de macronutrientes 9.

A recomendação de carboidratos na dieta para praticantes de atividade física está entre 55 
a 60% em relação ao valor energético total, podendo aumentar para 65 a 75% em atletas 
de resistência e indivíduos que treinam diariamente 10. Os atletas da nossa pesquisa apre-
sentaram consumo médio desse nutriente de 43,1%, em relação ao valor energético total 
ou equivalente a 3,17 gr/ Kg/ d, estando, portanto, inferior ao recomendado para atletas; 
isso pode prejudicar o seu desempenho, além de seu crescimento e desenvolvimento ma-
turacional, o que é um fato negativo para esses atletas.

Tais dados divergem do estudo realizado por 1, ao traçar o perfil de consumo alimentar 
de 21 nadadores adolescentes, sendo encontrado consumo total 51% de carboidratos em 
relação ao valor energético, estando, também, abaixo do recomendado.

Tal perfil de consumo insuficiente de carboidratos também pode ser encontrado em atletas 
de outras modalidades; em estudo de 11, ao analisar o perfil do consumo alimentar de 25 
atletas de vôlei do sexo feminino, foi visto também que as mesmas apresentaram baixo 
consumo de tal macronutriente, sendo, em média, 47% em relação ao valor energético total.

A contribuição dos lipídeos para o desempenho da atividade física é somente como energia 
de reserva e, segundo 10, não é recomendado que a participação de tal substrato seja maior 
do que 35% na dieta; e, quanto ao consumo de lipídios, os atletas apresentaram consumo 
médio de 38,7%, estando acima dos valores recomendados. Portanto, de acordo com 6, 
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o consumo elevado de gordura na dieta é muito frequente entre os atletas, tornando mais 
difícil a ingestão das quantidades preconizadas de carboidrato.

Estas características de alto consumo de lipídeos e baixo em carboidratos provavelmente 
são reflexos de uma alimentação de elevada densidade energética e de baixa densidade 
nutricional, ocasionando uma provável carência de micronutrientes na dieta consumida 
por esses atletas.
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RESUMEN: Voleibol es un deporte caracterizado por un complejo conjunto de habilidades simples y mo-
vimientos constantes que requieren fuerza, flexibilidad, potencia, agilidad y acondicionamiento aeróbico. 
Pese a su popularidad hay pocos estudios prospectivos relacionados con las lesiones deportivas y su pre-
vención y que relacione las presiones plantares y la postura a estos problemas. Las presiones plantares nos 
muestran las diferentes fuerzas que soporta el pie y lo importante que resulta el equilibrio de las mismas. 
El objetivo de este estudio es determinar las alteraciones plantares que presentan los integrantes de un 
equipo de voleibol y con la adecuada interpretación de éstos valores e imágenes, confeccionar elementos 
ortésicos (plantillas) y observar su evolución. Se analizaron 15 jugadores adultos a través de un podoscopio 
computarizado estático (ArcoScan®) midiendo la Presión Estática Media (PEM) y el Índice de Pisada ( IP 
), la medición de la huella plantar y evaluación postural antes y después del uso de las ortesis durante 7 
meses. En los resultados, fue evaluado que los deportistas poseen un pie predominantemente cavo y que 
basándose en los valores IP y PEM y las diferentes imágenes comparativas, se logró una homogénea redis-
tribución de los apoyos y mejoras en sus desalineaciones, se observan mejoras posturales en las imágenes 
fotográficas y abre la posibilidad de continuar investigando la evolución de las mismas, pues el tema es 
muy escaso en la literatura.

Palabras-llave: Voleibol. Ortesis del pie. Deformidades del pie.

ESTUDO APOIO PLANTAR EM JOGADORES DE VOLEIBOL

RESUMO: O voleibol é um esporte caracterizado por um conjunto complexo de habilidades simples e cons-
tantes movimentos que exigem força, flexibilidade, potência, agilidade e condicionamento aeróbico. Apesar 
de sua popularidade, há poucos estudos prospectivos no tocante à lesões esportivas e sua prevenção que 
relacionam pressões plantares e postura com estes problemas. Pressões plantares mostram as diferentes 
forças que apoiam o pé e quanto é importante o equilíbrio entre elas. O objetivo deste estudo é analisar as 
alterações plantares dos membros de uma equipe de vôlei e com a interpretação adequada desses valores 
e imagens, como produzir elementos ortopédicos (planilhas) e observar a sua evolução. 15 jogadores adul-
tos foram analisados através de um podoscópio estático computadorizado (ArcoScan®) medindo Pressão 
Estática Media (PEM) e índice de pisada (IP), medição da pegada e avaliação postural antes e após o uso 
de órteses por 7 meses. Nos resultados, foi avaliado que os atletas têm um pé predominantemente cavo 
e com base nas imagens de diferentes valores comparativos IP e PEM constatou-se uma redistribuição 
homogênea dos apoios e melhorias no desalinhamento e posturais foram vistas nas imagens, o que abre 
a possibilidade de continuar a investigação da evolução de los resultados obtidos, pois trata-se de um 
assunto muito escasso na literatura.

Palavras-chaves: Voleibol. Órteses dos pés. Deformidades nos pés.
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1. INTRODUCCIÓN
Voleibol es considerado un deporte caracterizado por un complejo conjunto de habilidades 
simples y movimientos constantes que requieren fuerza, flexibilidad, potencia, agilidad y el 
acondicionamiento aeróbico. Es uno de los deportes más populares, con aproximadamente 
200 millones de practicantes mundialmente. Pese a su popularidad hay pocos estudios 
prospectivos relacionados con las lesiones deportivas y su prevención1.

Ya que es un deporte que en su desarrollo posee escaso contacto físico tanto entre los 
deportistas como con los elementos de juego, podría parecer que la incidencia de lesiones 
fuese menor, pero debido a la rapidez, potencia y exigencia de sus movimientos en sentido 
vertical y horizontal, la gran incidencia de lesiones, es inevitable. Las principales lesiones 
en voleibol se ubican en tobillo, rodilla, hombro, manos y en la columna verterbral2.

La exigencia para el desarrollo de la técnica deportiva y los entrenamientos exhaustivos, aso-
ciado a la inadecuada preparación física y a la desorientación corporal, favorece la aparición o 
empeoramiento de las disfunciones biomecánicas preexistentes que pueden producir lesiones1.

La literatura intenta demostrar la relación entre el desequilibrio del apoyo de los pies y la 
inestabilidad postural de las rodillas con sintomatología dolorosa, (sobre todo en la articu-
lación fémoro-patelar, tibio-astragalina) y con la columna vertebral3,4.

A través de un estudio estático digitalizado es posible determinar las alteraciones plantares 
en la práctica del Voleibol, condicionando al pie, en su función de apoyo, sostén anti – gra-
vitacional4. Una posibilidad es el uso de un podoscopio computadorizado.

El Podoscopio Computarizado (ArcoScan®) genera una imagen digital de alta resolución, 
la cual nos permite medir y analizar la estructura del pie del atleta. A través de éste méto-
do estático unipodal de procesamiento de imágenes es posible obtener específicamente 
datos como: Presión Estática Media (PEM): la presión relativa que ejerce el pie, calculada 
de acuerdo al peso del paciente; y el Índice de Pisada (IP): es la superficie indicada como 
porcentaje de la superficie total de apoyo del pie.

ArcoScan® implementa , a través de su Software, algoritmos de análisis automáticos de 
las imágenes, obteniendo la delimitación del contorno del pie y sus áreas de presión, iden-
tificando las de mayor presión estática media relativa y la medición directa en pantalla en 
16 millones de colores, entre otros.

El objetivo de este estudio es determinar las alteraciones plantares que presentan los inte-
grantes de un equipo de voleibol masculino no profesional utilizando el podoscopio compu-
tadorizado ArcoScan®; buscando también evaluar la caracterización morfológica de la planta 
del pie, la obtención de criterios de evaluación diagnóstica, observar el comportamiento plan-
tar con el uso de ortesis y analizar la incidencia de los apoyos en la postura del deportista.

2. MÉTODOS
En ese estudio quasi-experimental, el grupo evaluado comprendió jugadores no profe-
sionales, adultos. Los criterios de inclusión fueron mínimo de 10 años de práctica en el 
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deporte; realización de la misma con una frecuencia no mayor a las cuatro (4) veces por 
semana; edades desde los 18 a los 40 años. Los criterios de exclusión fueron la ausencia 
de los voluntarios en uno de los exámenes acordados en ese estudio.

El estudio fue realizado en los consultorios Kinesiomas, en la ciudad de Santa Fé, Argenti-
na. La muestra fueron todos los jugadores del Club Regatas Santa Fé, totalizando 15 en el 
periodo de octubre de 2008 hasta mayo de 2009. Todos cumplían los requisitos y acepta-
ron voluntariamente formar parte de este estudio, firmando consentimiento informado. El 
estudio fue aprobado por la Comisión Ética Colegio de Kinesiólogos Santa Fe de acuerdo 
con la declaración de Helsinki.

Para la realización de éste trabajo se utilizó:

Podoscopio Computarizado (ArcoScan®):

Para calcular la Presión Estática Media (PEM) y el Índice de Pisada (IP) el equipo 
entrega valores numéricos, lo que permite una comparación objetiva de los mis-
mos. Estos valores se utilizarán para la precisa evaluación de las diferencias.

Medición Estática de la Huella Plantar:

Para las mediciones plantares se tomaron a través del podoscopio dos distancias: 
Largo [A – B]; y Ancho [C – D]; medidas en centímetros.

Para el análisis de la huella plantar en cambio, se empleó el índice descripto por 
Hernández (1990) el mismo muestra principalmente el trazo TI, correspondiente 
a la relación articular metatarso-falángica del 1er dedo y la prominencia del talón. 
Los trazos 2 y 2´ definen la longitud de la huella. Entre la línea 2 y la prominencia 
I queda delimitada la medida fundamental (MF) o longitud funcional del 1er dedo. 
Ésta medida es llevada sobre el trazo TI tantas veces como quepa, situándoselas 
perpendiculares 3,4 y 5. La perpendicular 6, que corta a la 3, define el valor X o 
anchura de metatarsianos. La perpendicular 7 define la relación tarso-metatarso, 
con los valores Y. De éste método se obtienen los porcentajes de hundimiento me-
diante la fórmula {(X-Y) / Y * 100}.Cuanto mayor sea el porcentaje calculado, mas 
cavo resultará el pie6.
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Medición Estática de la Huella Plantar5

Todas las mediciones se realizaron con el programa Corel Draw X5, adaptándose 
las mismas al formato jpeg, encontrándose de acuerdo a la clasificación desde 
“normal-cavo” a “cavo fuerte” en todas las impresiones.

Evaluación Postural:

Examen Postural: se realiza para valorar objetivamente la postura erecta del indi-
viduo en su alineación estructural respecto a la vertical, (línea de Barré) con refe-
rencia a los 3 planos del espacio; frontal, lateral y posterior. Cuantifica y analiza el 
equilibrio o desequilibrio de los segmentos corporales en su totalidad y de cada 
segmento entre sí, (relación con el superior e inferior) y los efectos y las conse-
cuencias que provocan en la biomecánica del atleta, así como la potencial relación 
con la aparición de lesiones músculo-esqueléticas. El sujeto permanece de pie con 
los ojos abiertos, en posición erguida cómoda, pies separados diez centímetros 
aprox. en V fisiológica abierta hacia adelante en 30°.7

Para la evaluación de la postura en bipedestación se tomó como referencia la línea 
imaginaria de Kendall; se utilizó una plataforma de análisis postural, siendo su base 
de 63 cm ancho, 42 cm largo y 1,75 m de alto; utilizándose imágenes digitalizadas 
(Nikon D 19 y D70) a una distancia de tres (3) metros. La realización de la imágenes 
fotográficas se hicieron conjuntamente con los controles plantigráficos.

Procedimientos:

Todos los voluntarios fueron evaluados por los tres métodos en un primer contac-
to. Durante aproximadamente siete meses se hizo énfasis en el uso constante de 
plantillas correctivas a todo el grupo (no termomoldeadas) de goma soft – venti-
lada microperforada (elementos los cuales, recibieron una altura variable de entre 
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aproximadamente 3 mm a 2 cm.), colocándose, en el caso de ser necesario, pla-
quetas de refuerzo en el antepie y retropié. Se utilizó además látex depresible (entre 
45 y 65 %), caucho flexible, espuma de latex, polímeros, corchos, fibras. Figura 1.

La selección de los materiales tuvieron como objetivo el de obtener el mayor con-
fort y durabilidad posible, considerándose previsible, la confección de un segundo 
par, debido a la fricción de los movimientos deportivos y a las variadas cargas en la 
vida diaria, siendo éstos parámetros los recomendados para su uso.

Figura 1: Plantillas correctivas
La fabricación de las órtesis se basa en los métodos Leliévre y Valenti, conocidos 
por buscar la compensación y redistribución de las presiones plantares, siempre 

considerando el peso y la altura del deportista

Durante ése tiempo se usaron ortesis (plantillas) con el objetivo de observar el comporta-
miento de la huella plantar y buscando el equilibrio de las mismas debido a la gran fricción 
de los movimientos deportivos los cuales son de característica anaeróbica alactácida, te-
niendo además, un promedio aproximado de quinientos (500) saltos por partido.

Después de los siete meses aproximadamente desde la primera medición, se realizaron 
nuevamente las evaluaciones, pero ésta vez solo a cinco jugadores, pues solo estos cum-
plieron con los controles correspondientes a través del podoscopio computarizado y el uso 
regular de las órtesis plantares todo lo requerido.

Los datos cuantitativos obtenidos fueron analizados y son los siguientes:

3. RESULTADOS
El grupo evaluado presentaba edades entre los 18 a 37 años, la altura oscilaba de 1.77 a 
los 1.93 cm, y el peso de los 73 a los 105 Kg. Tanto la primera como la segunda toma se 
realizaron durante períodos de competencia local e interprovincial. De acuerdo con la eva-
luación de Medición Estática de la Huella Plantar hubo una predominancia del pie cavo en 
todos los voluntarios.

Resultados según ArcoScan®

De acuerdo a los resultados de la evaluación a través del ArcoScan®, se detallan los valo-
res generales encontrados en el grupo voluntario en la primera evaluación, mostrándose 
principalmente los valores más elevados, los inferiores y el promedio, para su mejor inter-
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pretación. En grafico 1 es posible analizar el porcentaje de la Superficie de apoyo del Pie 
(en relación a su total) IP (Índice de Pisada).

Grafi co 1: Valores Generales Iniciales Comparativos IP. Los valores promedio del lado izquierdo: 17.094 % 
(oscilando de 2,22 % al 37,58 %); promedio del derecho: 20.695 % (desde 2,07 % al 40,23 %). El Índice 

de Pisada (lP) muestra un lado derecho (rojo) más predominante con respecto al izquierdo (azul).
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En grafico 2 es posible analizar el porcentaje de presión (relativa) calculada en relación al 
peso corporal: PEM (Presión Estática Media):

Gráfi co 2: Valores Generales Iniciales Comparativos PEM. La PEM muestra un predominio del lado 
izquierdo (azul) con respecto al derecho (rojo). El valor promedio del lado Izquierdo: 2.657 % 

(variando de 0,55 % a 10,39%); Derecho: 1.471 % (de 0.54 % al 3.11 %).
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En los valores obtenidos hay una gran variabilidad de presiones en casi la totalidad de 
los jugadores (15). El primer análisis (Oct.2008) demuestra que el 73 % de los jugadores 
presentan mayor superficie de apoyo del pie derecho, pero a su vez mayor porcentaje de 
carga del peso del cuerpo sobre el lado contrario. El 27 % (4) restante refleja lo opuesto.
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Valores Generales Finales Comparativos IP – PEM

El siguiente cuadro muestra aquellos deportistas (cinco) que hicieron la evaluación des-
pués de siete meses de uso de las plantillas correctivas. Los resultados muestran los valo-
res iniciales, y finales comparativamente. El número de cada deportista se puede observar 
y comparar en los gráficos 1 y 2, arriba descriptos. Los resultados son los siguientes:

Jugador N° Peso IZQUIERDA DERECHA

  Kg. I P PEM. Kg/cm2 I P PEM. Kg/cm2

2
87 2,24% 10,39 12,02% 1,91 Oct.08

1,02% 23,11 8,06% 2,9 May.09

7
90 29,89% 6,75 38,88% 0,58 Oct.08

  21,97% 1 34,82% 0,65 May.09

15
82 28,84% 0,77 36,36% 0,6 Oct.08

  22,72% 0,95 35,54% 0,59 May.09

11
93 12,32% 2,03 22,93% 1,06 Oct.08

  28,23% 0,9 36,72% 0,71 May.09

12
86 37,58% 0,55 40,23% 0,54 Oct.08

  42% 0,5 46,92% 0,47 May.09

Totales:
110,87% 20,49 150,42% 4,69 Oct.08

115,94% 26,46 162,06% 5,32 May.09

             

Media 
Comparativa: 87,6 Kg.

22,17% 4,098 30,08% 0,938 Oct.08

23,19% 5,292 32,41% 1,064 May.09

40

22,17

IP. Izq IP. Der PEM. Izq PEM. Der

30,08

32,41

4,098
5,292

Oct. 08

May. 09

0,938
1,064

23,19
30

20

10

0

Media Comparativa IP – PEM desde Octubre 2008 a Mayo 2009
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Resultados de la Evaluación Postural

Se desarrolló en las fechas anteriormente citadas y en forma conjunta, con las imá-
genes digitalizadas. Se utilizaron tres (3) tomas fotográficas sobre una plataforma 
para análisis postural (alto: 1,75 cm; base: 63 cm ancho, 42 cm largo) frente, espal-
da y perfil (derecho) a una distancia de aproximadamente tres (3) metros.

En las imágenes hechas en octubre 2008 se observa una leve inclinación de la ca-
beza hacia la izquierda; descenso del hombro derecho; Triángulo de la Talla derecho 
más marcado; crestas ilíacas y miembros inferiores ligeramente asimétricos. La 
imagen de perfil, a pesar de que el Eje de Gravedad pasa por el lóbulo de la oreja 
y ligeramente por delante del maléolo externo, la pelvis se observa ligeramente 
rotada hacia adelante (ante versión).

En las imágenes de mayo 2009 se observa una mejor alineación general a nivel de 
cabeza, hombros, caderas y piernas. En perfil, el Eje de la Gravedad pasa ligera-
mente anterior al centro de la rodilla, aproximadamente por la mitad del tronco y 
hombro, mejorando la posición pélvica. A nivel cervical se observa una retropulsi-
ón considerable.

4. DISCUSIÓN
Utilizando el equipo electrónico (ArcoScan®) se lograron datos más precisos y objetivos 
para el análisis y diagnóstico de las huellas plantares y sus características desde el punto 
de vista estático. Debido a las dimensiones del podoscopio, la superficie máxima a evaluar 
fue de un pie por imagen, aproximadamente 29 cm largo – calzado 43/44 siendo una con-
dicionante para una correcta evaluación/examen postural estático.

Desde el punto de vista funcional no se registra o analiza la posición y /o desplazamiento de 
la proyección del centro de la gravedad (posturografia) pues la evaluación del podoscopio 
es unipodal. Pese a esto, se observan mejoras posturales en las imágenes fotográficas, 
como es posible mirar en la análisis de la evaluación postural.

La obtención de valores numéricos a través de las imágenes plantares, permitieron el pro-
cesamiento y la comparación de los mismos y las diferencias antes y después del uso de 
las plantillas ortopédicas. Estas diferencias se observan en la totalidad de los deportistas.

Desde el punto de vista morfológico utilizando (ArcoScan®) fue medida la longitud total 
del pie, como así también la zona más ancha del antepie (metatarso). Con esas medidas, 
fueron utilizados métodos de medición tradicional como el de Hernández5 para clasificación 
del tipo de pie. Pese a esto podemos probar que los deportistas poseen un pie predomi-
nantemente cavo y que con los valores IP y PEM y las diferentes imágenes comparativas, 
se logró una homogénea redistribución de los apoyos y mejoras en sus desalineaciones.

Buscando en la literatura para una comparación y discusión de los hallazgos, no hay es-
tudios específicos de apoyo plantar y la relación con la postura de atletas de voleibol, 
pero esta relación es explicada en estudios de pacientes de diferentes patologías9,10,11,12,13. 
Buscando lesiones en atletas de voleibol, es posible encontrar en la base de datos pubmed 
1083 artículos y relacionando el tema con los problemas de los pies (49), tobillo (106) y 
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rodillas (204) desde el año 1980 hasta 2014, pero la relación de estas lesiones con el apoyo 
plantar y el uso de ortesis, no es presente.

En vista de estas dificultades, este estudio sirve de base para una nueva forma de analizar 
las posibles lesiones de los jugadores de voleibol y para estrategias en la prevención y el 
tratamiento de las lesiones. Se sugiere realizar más estudios con un grupo de muestra más 
grande y también una evaluación bipodal para mejorar el análisis de la relación entre la 
postura y el apoyo plantar estos atletas.

Por lo tanto, se concluye que las presiones plantares muestran las diferentes fuerzas que 
soporta el pie y lo importante que resulta el equilibrio de las mismas. Utilizando los valores 
numéricos e imágenes a través de un práctico podoscopio computarizado estático (Ar-
coScan®) se puede demostrar la variabilidad en la distribución de las presiones plantares. 
Con la adecuada interpretación de éstos valores e imágenes y la confección de elementos 
ortopédicos (plantillas), en su realización y la selección de materiales, se obtuvo mejoras 
de las presiones plantares.

El presente trabajo muestra una mejora en la redistribución de las fuerzas estáticas del pie 
y abre la posibilidad de continuar investigando la evolución de las mismas.

Agradecimientos: Al técnico ortopedista Sr. Walter Álvarez por su compromiso e invalua-
ble ayuda en discernimiento y confección de los elementos ortésicos.
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RESUMO: Desde a pré-história, a dança é utilizada pelos seres humanos como uma forma de expressão, fa-
zendo parte da história e da cultura de diferentes civilizações. Um dos inúmeros tipos de dança é a Dança de 
Salão, que agrega valores sociais, culturais, pedagógicos e educacionais, tais como respeito e cooperação. 
Ela pode ser considerada uma importante ferramenta no desenvolvimento biopsicossocial do adolescente 
por ser uma forma de expressão humana e uma atividade naturalmente motivacional e socializadora. A pes-
quisa teve como objetivo abordar a Dança de Salão como atividade motivadora das relações interpessoais, 
enquanto uma prática corporal, artística, expressiva e subjetiva, com os alunos do ensino médio técnico do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Natal Central 
(CNAT). Este estudo configurou-se como uma pesquisa de campo do tipo descritiva, de caráter qualitativo, 
e sua investigação ocorreu na forma de pesquisa-ação. Os participantes foram 19 alunos com faixa etária 
entre 14 e 18 anos, que fizeram 30 aulas de Dança de Salão. Utilizou-se como instrumento de coleta 2 (dois) 
questionários adaptados. A Dança de Salão se apresentou como importante ferramenta para a motivação de 
adolescentes, a partir de fatores, como diminuição da timidez e aumento das relações sociais e de valores, 
como respeito e cooperação, resultando em uma melhoria nas relações interpessoais destes adolescentes.

Palavras-chaves: Dança de Salão. Relações Interpessoais. Motivação. Adolescentes.

ATTENTION PRACTICE AS HALL DANCE IN THE IMPROVEMENT 

OF RELATIONS INTERPERSONAL YOUTH

SUMMARY: Since prehistoric times, the dance is used by humans as a form of expression, part of the 
history and culture of different civilizations. One of the many types of dances is the dance hall that brings 
together social, cultural, pedagogical and educational values  , such as respect and cooperation. It can be 
considered an important tool in the development of adolescent biopsychosocial being a form of human 
expression and a motivational course and socializing activity. The research aims to address the Ballroom 
Dancing as a motivating activity of interpersonal relations, while a body, artistic, expressive and subjective 
practice with students of technical high school, Federal Institute of Education, Science and Technology 
of Rio Grande do Norte (IFRN), Central campus Christmas (CNAT). This study appears as a field research 
descriptive, qualitative, and his research has taken the form of action research. Your target audience are 19 
students aged between 14 and 18 years, who made 30 classes Ballroom Dancing. Was used as an instru-
ment to collect two (2) questionnaires adapted. The Dance Hall introduced as an important tool to motivate 
teenagers from factors such as decreased shyness and increase in social relations and values   such as 
respect and cooperation, resulting in an improvement in interpersonal relationships of adolescents.

Keywords: Ballroom Dancing Interpersonal Relations.. Motivation. Teens.
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1. INTRODUÇÃO
A dança é o meio desenvolvido pelo ser humano para expressar-se corporalmente e in-
teragir com o meio onde se encontra, voltando a atenção para os movimentos do corpo; 
através da Dança, é possível comunicar-se, representar elementos culturais e transmitir 
estados de espírito e emoções1.

Um dos inúmeros tipos de dança é a Dança de Salão, surgida na Europa durante o Renas-
cimento; é a dança dos bailes, festas, das reuniões sociais e ocorre quando há um casal de 
dançarinos2.

A Dança de Salão ressalta a importância de viver em sociedade e agrega valores sociais, 
culturais e, também, pedagógicos e educacionais, tais como respeito, cumplicidade, co-
operação, entre outros, o que comprova a sua validade enquanto atividade propícia ao 
ambiente escolar3.

O crescimento e o desenvolvimento humano passam por fases durante a vida, a mais desa-
fiadora é, sem dúvida, a da adolescência. Nesse período, o indivíduo é afetado por diversos 
fatores, sejam eles de caráter fenotípico, fisiológico, sejam de caráter psicológico, aprende 
a criticar e a ser criticado, e a fazer escolhas e a aceitar as consequências de cada escolha. 
Infelizmente, nos dias atuais, somos bombardeados por individualismos digitais, em que, 
apesar de estarmos quase 24 horas conectados com o mundo, estamos muito isolados4. As 
relações interpessoais são prejudicadas, ficando por conta das redes sociais, sms, e-mails e 
o contato direto e pessoal vai ficando cada vez mais disperso. Conseguimos, com isso, uma 
introspecção perigosa, na qual, nossa confiança em nós mesmos e em nossas relações fica 
ameaçada. Nesse contexto, a Dança de Salão surge como uma importante ferramenta para o 
desenvolvimento biopsicossocial do adolescente, por ser uma forma de expressão humana 
e uma atividade naturalmente motivacional, socializadora e que agrega diversos valores5.

Dessa forma, buscamos confirmar, com este trabalho, que a Dança de Salão se apresenta 
como importante ferramenta para a motivação de adolescentes, a partir de fatores, como 
diminuição da timidez e aumento da sociabilidade, através da fixação de valores, como 
respeito e cooperação, resultando em uma melhoria nas relações interpessoais dos par-
ticipantes. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar a Dança de Salão como atividade 
motivadora das relações interpessoais de alunos do ensino médio.

2. MÉTODOS

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Este artigo configura-se como uma pesquisa de campo do tipo descritiva, com análise 
de caráter predominantemente qualitativo, mas, também, quantitativo, de acordo com a 
natureza dos dados da investigação, que ocorreu na forma de pesquisa-ação. Esta é consi-
derada por5, um tipo de investigação social e ação dentro de um processo em que pesqui-
sadores e participantes atuam de modo cooperativo, identificando problemas, buscando e 
experimentando soluções em situação real até o final da investigação.
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2.2. UNIVERSO E AMOSTRA

Este trabalho foi aplicado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), campus Natal Central (CNAT); a amostra foi de 19 (dezenove) 
alunos do ensino médio técnico, com faixa etária entre 14 e 18 anos.

2.3. INSTRUMENTO

Anteriormente à realização da coleta de dados, foi enviado aos pais ou responsáveis um Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), convidando os alunos a participarem da 
pesquisa; no texto, havia informações esclarecedoras referentes ao estudo. Apenas aqueles 
que trouxeram o TCLE assinado e autorizado pelos pais fizeram parte da amostra da pesquisa.

Para coleta de dados, foram utilizados dois questionários adaptados de dois pesquisadores 
(7), e foram baseados em (8).

2.4. PROCEDIMENTOS

Antes do início das aulas de Dança de Salão, foi aplicado o primeiro questionário, com-
posto por uma ficha de dados pessoais – que foram analisados quantitativamente – e duas 
perguntas discursivas, visando a uma avaliação qualitativa da motivação para o início da 
prática da Dança de Salão, além de traçar um perfil da população estudada.

Para observação, análise e aplicação da Dança de Salão, foram ministradas 30 (trinta) aulas, 
com frequência média de 2 (dois) encontros por semana, totalizando 15 (quinze) semanas.

O conteúdo das aulas foi dividido entre dois ritmos latinos, Salsa e Bachata, que foram 
explorados de forma dinâmica, lúdica e pedagógica, baseado em toda a literatura já men-
cionada neste trabalho.

Após as 30 aulas, aplicamos o segundo questionário, composto por 5 (cinco) perguntas, 
com o objetivo de que o aluno pontuasse a motivação para a permanência nas aulas, o que 
mais apreciou, que diferenças notou, qual o nível de interação dele com o grupo, etc., a fim 
de identificar uma provável melhoria da interação social.

A partir dos dados coletados, foram produzidos gráficos e tabelas advindos dos questioná-
rios aplicados no início e no término das aulas, visando a observar variáveis sócio demo-
gráficas, bem como as respostas obtidas do grupo analisado.

As interpretações dos dados e respostas obtidas visaram a responder aos objetivos da 
pesquisa, baseando e discutindo sempre com diversos trabalhos de diferentes autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. QUESTIONÁRIO MOTIVACIONAL INICIAL

Os dados sócio demográficos do questionário motivacional inicial, cujo objetivo era 
traçar o perfil do público investigado, foram organizados dividindo parâmetros, como 
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gênero, idade e ano do ensino médio técnico em que o aluno estava cursando durante 
a realização do trabalho.

Foram avaliados 19 (dezenove) alunos voluntários, sem nenhum desistente ao longo do 
trabalho, sendo 14 (quatorze) do sexo feminino e 5 (cinco) do sexo masculino e com ida-
des entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, cuja maioria (42%) tinha, à época da coleta, 
15 anos (Gráfico 1).

Gráfi co 1 – Faixa etária dos participantes
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No Gráfico 2 (dois), tem-se a divisão dos alunos por série (que estava cursando durante a 
realização da pesquisa), sendo a maioria do segundo ano (58%) e do terceiro ano (32%). 
É importante frisar que o ensino médio técnico dos Institutos Federais tem duração de 4 
(quatro) anos.

Gráfi co 2 – Ano/Série que os participantes estão cursando
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Com relação às perguntas referentes à motivação para o início da prática da Dança de 
Salão (Por que escolheu fazer Dança de Salão/Quais os objetivos que deseja alcançar com 
a prática), as respostas obtidas caracterizaram o perfil da população estudada; essas per-
guntas foram organizadas analisando o conteúdo das respostas, conforme Tabelas 1 e 2, 
respectivamente, com os algarismos representando quantas vezes tal conteúdo apareceu, 
sendo importante ressaltar que a maioria dos voluntários colocou mais de uma resposta.
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Tabela 1 – Por que escolheu fazer Dança de Salão?

Busca pela prática da atividade física 8

Horário favorável 1

Identificação com a prática 5

Apreciação prévia 7

Relação com a música 2

Aprender Dança de Salão 5

Conhecer novas pessoas 1

Diversão 3

Influência/Incentivo de amigos 5

Conhecimento dos benefícios 1

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado

Na Tabela 1 (um), pode-se perceber que os motivos mais apontados para começar a fazer 
aulas de Dança de Salão foram: a busca pela prática da atividade física, isto é, a vontade de 
se exercitar; e a apreciação prévia. Portanto, podemos interpretar que, àquela época, já se 
tinha um grupo corporalmente disponível e atento à necessidade de se fazer atividade física, 
ou seja, um ponto muito positivo para o início e a manutenção de qualquer prática corporal. 
Além disso, a influência da mídia – com diversos programas, nos quais, a Dança de Salão 
está presente, como ‘Dança dos Famosos’ e ‘So do you think you can dance?’ – está particu-
larmente atrelada à segunda resposta que mais apareceu: apreciação prévia. No entanto, vale 
ressaltar que a resposta conhecimento sobre os benefícios apareceu uma única vez, o que 
demonstrava um grupo sem muitas informações contextualizadas acerca da Dança de Salão.

Tabela 2 – Quais os objetivos que deseja alcançar com a prática?

Aprender a dançar 10

Melhorar capacidades físicas e coordenação motora 7

Facilitar/Aumentar as interações interpessoais 6

Diminuir ou extinguir a timidez 3

Trabalhar a autoestima 4

Diversão 4

Qualidade de vida 2

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado

No entanto, quando questionados quanto aos objetivos que desejavam alcançar com a 
prática da Dança de Salão (Tabela 2), já era de se esperar que aprender a dançar surgis-
se como objetivo principal; chamou a atenção também o conteúdo melhorar capacidades 
físicas e coordenação motora, que reafirma a intenção de agregar benefícios corporais 
inerentes à prática de atividade física7.

Porém, entendemos que o fator principal a ser analisado está no terceiro conteúdo de 
resposta mais prevalente, facilitar/aumentar as interações interpessoais, além de diminuir 
ou extinguir a timidez e trabalhar a autoestima, que apontam para um grupo introspectivo, 
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com dificuldades de relacionamento, mas que, ao mesmo tempo, estava disposto a mudar 
esse padrão de comportamento e enxergou na Dança de Salão um possível escape. Para-
fraseando8, as relações interpessoais são muito trabalhadas na Dança de Salão e, através 
delas, as intrapessoais. Para o autor, essa prática desafia o indivíduo a solucionar um pro-
blema motor em casal e em interação com outros casais no salão e isso o põe em situações 
ímpares de enfrentamento consigo mesmo e com seus parceiros (as).

3.2. QUESTIONÁRIO MOTIVACIONAL FINAL
A turma teve uma excelente assiduidade ao longo das 30 (trinta) aulas, que foram sub-
divididas em dois módulos: Salsa e Bachata, ritmos latinos; na última aula, aplicamos o 
questionário final, composto de 5 (cinco) perguntas, sendo 4 (quatro) subjetivas e 1 (uma) 
objetiva, com possibilidade de assinalar mais de um item.

Na Tabela 3 (três), referente à primeira pergunta (O que mais gostou nas aulas de Dança 
de Salão), as respostas A Dança de Salão em si/Ritmos específicos e Novas relações inter-
pessoais foram as mais obtidas, aparecendo 11 (onze) e 10 (dez) vezes, respectivamente; 
portanto, logo na primeira pergunta do questionário, já foi possível notar bons resultados 
nos aspectos social, educacional e, também, cultural, pois, quando os alunos se referem 
a ritmos específicos, estão tratando de ritmos que vêm de outros países e, portanto, são 
manifestações diferentes para os alunos. Isso confirma a Dança de Salão como prática 
e conhecimento importante a ser aprendido na escola, pois conduz o aluno a vivenciar e 
identificar traços e movimentos de diversas culturas e civilizações.

Tabela 3 – O que mais gostou nas aulas de Dança de Salão?

O que aprendeu 7

Novas relações interpessoais 10

Desinibição 2

A Dança de Salão em si/Ritmos específicos 11

Melhora da autoestima 4

Dinâmicas 7
Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado

Tabela 4 – Que mudanças você percebeu após a prática?

Melhora do equilibrio corporal 11

Melhora da coordenação motora 13

Melhora da resistencia física 3

Melhora da percepção corporal 7

Contato com mais pessoas 18

Maior participação em outras atividades de lazer que não a Dança 4

Maior descontração 17

Menos inibição 16

Melhora do humor 16

Outros 2
Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado
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Na pergunta Que mudanças você percebeu após a prática? (Tabela 4), única objetiva do 
questionário, julgamos o resultado como extremamente satisfatório, tanto para os alunos, 
quanto para os autores deste trabalho, pois ambos confirmam seus objetivos, isto é, temos 
a Dança de Salão como uma prática corporal que se mostrou pedagogicamente válida, in-
tensamente socializadora e motivadora de um bem-estar biopsicossocial, como mostram, 
também, os trabalhos de (3, 5, 7).

Podemos perceber isso ao notar, na Tabela 4 (quatro), que boa parte dos alunos alcançou 
o que foi relatado na Tabela 1 (um), isto é, através da Dança de Salão, atingiu os benefícios 
que uma atividade física pode proporcionar; com isso, o que mais chama atenção se en-
contra no que diz respeito às questões psicossociais, pois 16 alunos relataram melhora no 
humor e menor inibição e, consequentemente, essa menor inibição, por sua vez, causou 
uma maior descontração em 17 (dezessete) participantes; e 18 (dezoito) deles assinalaram 
que estão tendo contato com mais pessoas (4, 7, 9).

Dança de Salão proporciona emoção, reduz os estados depressivos e proporciona prazer. 
Este trabalho se junta aos autores referidos, confirmando a Dança de Salão como prática 
motivadora, pelo prazer que causa em seus adeptos, como se pode perceber na Tabela 5 
(cinco), referente à pergunta Pretende continuar na Dança de Salão? Por que? – vale res-
saltar que todos os alunos responderam positivamente à primeira pergunta (10, 11).

Tabela 5 – Pretende continuar na Dança de Salão? Por que?

Prática prazerosa 12

Faz parte da rotina 2

Identificação com a prática 7

Autoestima 4

Socialização 6

Diminui o estresse 2

Aprender mais 5

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado

As Tabelas 6 (seis) e 7 (sete) são referentes às perguntas Como você se sente ao estar dan-
çando com seu/sua parceiro(a) e enquanto componente da sua turma de Dança?, e Você 
observa alguma mudança no seu convívio social diário após o início da prática da Dança 
de Salão? Explique; respectivamente, separamos as respostas de cada aluno pesquisado, 
numerando-os de 1 (um ) a 19 (dezenove), para manter o sigilo das informações pessoais, 
e separamos algumas das respostas (5, 7, 12).

Para a primeira pergunta, vale ressaltar que, ao início das aulas, alguns alunos, principal-
mente os mais introvertidos, não se sentiam a vontade nos momentos de dança a dois; 
para (13), essa barreira é natural nessa faixa etária e podemos aproveitá-la para discutir-
mos preconceitos. A separação de Dança de Salão e sexualidade e o entendimento por 
parte dos alunos de que o toque e o olhar nada mais são do que formas de comunicação, 
sendo o primeiro apenas um meio para a condução por parte do cavalheiro, facilitaram a 
dança fluir. A partir desse trabalho, todas as respostas dos alunos foram muito positivas 
(vide Tabela 6), das quais, destacaram-se as dos indivíduos 1, 14 e 16. O indivíduo 1 
ressalta a importância da Dança de Salão para a aproximação com outras pessoas e na 
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formação de novas amizades, o que, na idade em que o público-alvo da pesquisa está, é 
abundantemente positivo; e os alunos 14 e 16 apontam a quebra da timidez e o aumento da 
autoconfiança como motivos para dançar e tentar movimentos novos (2, 8, 14, 15).

Tabela 6 – Como você se sente ao estar dançando com seu/sua parceiro (a) 
e enquanto componente da sua turma de Dança de Salão?

1 Na maioria das vezes me sinto bem, embora não tenha contato com a pessoa fora dali. Mas a 
Dança me aproxima e faz com que eu faça novos amigos.

2 Algumas vezes me sinto insegura, dependendo do parceiro, mas na maioria dos casos me sinto 
segura e me divirto.

3 Me sinto controlada, em paz, feliz e muito animada com a empolgação conjunta.

4 Confiante em alguns casos e bem leve.

5 Muito bem. Muito confortável, já que já possuo amizade com as pessoas do grupo.

6 Enquanto danço, me sinto bem e em relação à condição de aluno sinto que é apenas mais uma 
forma de me aproximar de outras pessoas.

7 Eu me sinto capaz de dançar bem, me sinto a vontade, principalmente quando sou mais próxima 
do meu parceiro.

8 Me sinto leve, feliz e descontraído.

9 Bem, livre, divertida e solta.

10 Me sinto muito bem, livre.

11 Me sinto parte de um grupo.

12 Me sinto bem. Conheço novas pessoas.

13 Com uma imensa harmonia e euforia.

14 Me sinto bem. Com o tempo fui perdendo a timidez de dançar com outras pessoas.

15 Tranquilo, feliz, motivado. Sinto-me melhor com relação à descontração.

16 Sinto que posso tentar fazer novas coisas, tentar novos passos, sem me preocupar com o que as 
outras pessoas possam pensar.

17 Me sinto realizando um novo desafio.

18 Não há constrangimento, todos interagem bem na turma.

19 Me sinto muito bem, pois já conheço e converso com vários da turma.

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado

Tabela 7 – Você observa alguma mudança no seu convívio social 
diário após o início da prática da Dança de Salão? Explique.

1 Sim, porque atualmente meu convívio com os outros está melhor, visto que conheço bastantes 
pessoas quando danço.

2 Sim, sinto que estou mais desinibida e que consigo me socializar ainda mais com novas pessoas.

3 Sim, me sinto mais descontraído e mais disposto para as atividades

4 Sim, interajo cada vez mais com as pessoas.

5 Sim, antes da prática era bastante tímido e após quase não tenho mais timidez
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6 Sim, diminuiu o meu estresse e me tornou mais calma.

7 Sim, pois tenho mais contato com as pessoas.

8 Sim, conheci mais pessoas que nunca tinha realmente conversado. 

9 Sim, eu acabei conhecendo mais pessoas e melhorando meu convívio com outras. 

10 Sim, pois meu convívio melhorou bastante

11 Sim, agora eu falo com muito mais pessoas e me sinto menos inibida no convívio social de 
maneira geral.

12 Além de me enturmar mais, a forma de tratar as pessoas melhorou muito (consequência da 
mudança no humor). 

13 Sim, passei a conhecer mais pessoas, pois as amizades feitas durante a Dança passam para o 
convívio do dia-a-dia na escola e em outros ambientes.

14 Sim, eu fiquei mais sociável. 

15 Sim, danço em toda parte. Reviso os passos o tempo todo e busco me aperfeiçoar sempre.

16 Sim, torna-se mais fácil interagir com as pessoas. Além de melhorar o humor, que também 
contribuiu no convívio social.

17 Sim, depois que entrei na Dança eu aprendi a manter contato com as pessoas. Sem contar que 
agora eu pude fazer mais amigos, pois estou mais desinibida.

18 Sim, fazendo novos amigos, falando e interagindo com pessoas que nem imaginava

19 Sim, agora converso com mais pessoas e sem tanta dificuldade em puxar assunto.

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado

Na última pergunta do questionário, enfim, indaga-se, diretamente, se o aluno enxerga 
alguma alteração no convívio diário especificamente após o início da prática da Dança 
de Salão (Tabela 7) e 100% dos participantes indicaram que sim, o que, mais uma vez, 
confirma os objetivos do presente trabalho; para essa questão, chamaram-nos atenção 
as respostas dos alunos 12 e 16, que, além de apontarem que a Dança facilita as relações 
interpessoais, afirmam que ela, também, melhora a qualidade dessas relações, através da 
melhoria do humor (5, 10, 15, 16).

Outra resposta que podemos enfatizar é a do aluno 13, que demonstra a Dança de Salão 
não só como impulsionadora da formação de novas interações sociais dentro da sala de 
Dança, mas, também, no dia-a-dia dos alunos, isto é, meio pelo qual os alunos estão fazen-
do novas amizades ou interações sociais mais sólidas (11, 15, 17).

Ao final deste estudo, torna-se possível compreender a Dança de Salão como uma prática 
corporal rica e pedagogicamente viável dentro do contexto escolar, pois abre a possibilida-
de do aluno adolescente – que passa por um período conturbado em todos os âmbitos de 
sua vida, sejam eles de ordem fisiológica, psicológica, sejam de ordem social – desenvol-
ver-se corporal, expressiva, subjetiva e artisticamente, pautado nos valores socioculturais 
e educacionais inerentes à arte em questão.

Portanto, concluímos que a Dança de Salão contextualizada agrega à formação do adoles-
cente, integra-o à sociedade de forma mais harmoniosa e facilita-lhe o caminho para que 
se torne um cidadão íntegro.
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1. Apresentação

A Catussaba – Revista Eletrônica da Escola da Saúde da Universidade Potiguar – é um 
periódico científico semestral de circulação aberta e gratuita, vinculada a Escola da Saúde 
da Universidade Potiguar (formada pelos cursos de fisioterapia, educação física, medicina, 
odontologia, terapia ocupacional, ciências biológicas, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, 
farmácia, serviço social, estética e cosmetologia, enfermagem), cujo objetivo é publicar 
contribuições científicas originais sobre temas relevantes para a saúde em geral, ampliando 
a difusão de artigos originais e estudos de caso, consolidando este conhecimento dentro 
da comunidade científica nas linhas de pesquisa propostas. A Revista Eletrônica contempla 
os requisitos Qualis/CAPES, e respeita, sobretudo, o critério de publicação de artigos da 
comunidade científica externa a Escola da Saúde da UnP.

2. Missão

A Revista Catussaba da Escola da Saúde tem como missão “Fomentar e divulgação de 
trabalhos científicos e relatos de casos nas diversas áreas da saúde, visando disseminar o 
conhecimento científico na comunidade acadêmica, nas agências de pesquisa e fomento, 
assim como para os gestores organizacionais vinculados à área de saúde e afins”.

3. Linhas de pesquisa

Educação em saúde; Saúde coletiva; Biotecnologia em saúde, dentre outras.

4. Público alvo

Professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, como também empresá-
rios e profissionais de mercado vinculados à empresas que atuam nas áreas de saúde e afins.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA

1 Da fi nalidade: A Revista Catussaba, publica trabalhos inéditos sob a forma de artigo para 
seu primeiro número eletrônico – online.

2 Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores, e envia-
dos conforme normas estabelecidas pela Revista.

As contribuições para a revista serão de fluxo contínuo, não havendo data limite para a 
submissão de artigos.

Para os colaboradores estrangeiros, somente serão aceitos, originais em espanhol e inglês.

Os alunos de graduação poderão apresentar textos para apreciação, desde que seja em 
coautoria com o seu professor orientador.

3 Da Quantidade de páginas

A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.

OBS: Em cada edição semestral, no mínimo 6 artigos serão publicados, totalizando a pu-
blicação de 12 artigos por ano.
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4 Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados para 
papel A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim;

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

5 Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às orientações do estilo Van-
couver e deve conter os seguintes elementos:

O texto de estudos observacionais e experimentais é em geral (mas não necessariamente) 
dividido em seções com os títulos Introdução, Métodos, Resultados, e Discussão. Os arti-
gos extensos podem necessitar de subtítulos em algumas seções (em especial nas seções 
Resultados e Discussão) para tornar mais claro o seu conteúdo.

5.1 Página de título

A página de título deverá incluir:

• O título do artigo, que deve ser conciso, mas esclarecedor;

• O nome pelo qual cada um dos autores é conhecido, com o seu grau acadêmico 
mais elevado e a sua filiação institucional;

• O nome do departamento e a instituição ao qual o trabalho deve ser atribuído;

• Renúncia a direitos legais, se tal for necessário;

• Nome e endereço do autor responsável pela correspondência acerca do manuscrito;

• O nome e endereço do autor a quem devem ser dirigidos pedidos de separatas, 
ou declaração de que não é possível obter separatas através dos autores.

5.2 Aut oria

Todas as pessoas designadas como autores deverão preencher os requisitos de autoria. 
Cada um dos autores deve ter participado nos trabalhos de tal modo que possa assumir 
publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo.

A qualificação como autor deverá ser baseada apenas em contribuições substantivas para:

• A concepção e o delineamento, ou a análise e interpretação dos dados;

• A redação do artigo ou a sua revisão crítica no respeitante a conteúdos concei-
tuais importantes; e

• A aprovação final da versão a publicar.

Todos os membros do grupo que são referidos como autores, quer os seus nomes sejam 
designados sob o título quer em nota de rodapé, devem preencher todos os requisitos de 
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autoria acima indicados. Os nomes dos membros do grupo que não cumprem esses cri-
térios devem ser listados, com a sua autorização, nos agradecimentos ou num apêndice.

5.3 Resumo  e Palavras-Chave

A segunda página deve incluir um resumo (não ultrapassando 150 palavras para resumos não 
estruturados ou 250 palavras para resumos estruturados). O resumo deve explicitar os objeti-
vos do estudo ou investigação, a metodologia básica (seleção da população a estudar ou dos 
animais de laboratório, métodos de observação e de análise), os resultados principais (forne-
cendo dados específicos e, se possível, a respectiva significância estatística), e as principais 
conclusões. Deve realçar os aspectos novos e importantes do estudo ou das observações.

Abaixo do resumo os autores devem indicar, de 3 a 5 palavras-chave ou frases curtas que 
possam auxiliar a indexação múltipla do artigo e possam ser publicadas com o resumo. 
Devem ser usados termos da lista de descritores médicos (MeSH) do Index Medicus; se 
ainda não existirem descritores MeSH apropriados para termos de introdução recente po-
dem usar-se essas palavras.

5.4 Introdução

Indicar o objetivo do a rtigo e resumir a fundamentação do estudo ou da observação. For-
necer apenas referências rigorosamente pertinentes e não incluir dados ou conclusões do 
trabalho a que se refere o artigo.

5.5 Métodos

Descrever com clareza o modo de se leção das unidades de observação ou experimentação 
(pacientes ou animais de laboratório). Identificar a sua idade, sexo e outras características 
importantes. A definição e a relevância da raça e etnicidade são ambíguas. Os autores de-
vem ser particularmente cuidadosos ao usar estas categorias. Identificar os métodos, os 
aparelhos (indicar entre parêntesis o nome e morada dos fabricantes), e os procedimentos 
usados com o pormenor suficiente para permitir a outros investigadores reproduzir os 
resultados. Fornecer referências para os métodos consagrados, incluindo os métodos es-
tatísticos; fornecer referências e fazer uma breve descrição dos métodos que foram publi-
cados, mas não são muito conhecidos; descrever os métodos novos ou substancialmente 
modificados, indicar as razões pelas quais se utilizam e avaliar as suas limitações. Identifi-
car com precisão todos os fármacos e produtos químicos usados, incluindo a designação 
genérica, dose, e via de administração.

Os relatos de ensaios clínicos aleatorizados devem apresentar informação sobre todos os 
elementos importantes do estudo, incluindo o protocolo (população estudada, interven-
ções ou exposições, resultados, e a fundamentação da análise estatística), escolha das 
intervenções (métodos de aleatorização, ocultação da distribuição por grupos de tratamen-
to), e o método de ocultação.

Os autores que apresentam para publicação manuscritos de revisão deverão incluir uma 
seção descrevendo os métodos usados para localizar, selecionar, deduzir e selecionar os 
dados. Estes métodos deverão também ser indicados sumariamente no resumo.
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5.5.1 Ética

Quando se relata experimentação com pessoas, indicar se os procedimentos seguidos 
estiveram de acordo com os  padrões éticos da entidade (institucional ou regional) respon-
sável pela experimentação humana e com a Declaração. Não mencionar nomes, iniciais 
ou números de processos de pacientes, particularmente em qualquer tipo de ilustração. 
Quando se relata experimentação com animais, indicar se, no respeitante aos cuidados e 
utilização de animais de laboratório, foram seguidas as indicações da instituição ou de uma 
autoridade nacional de investigação, ou de alguma legislação nacional.

Incluir na seção Métodos uma descrição geral da metodologia. Quando os dados são resumi-
dos na seção Resultados, especificar os métodos estatísticos usa dos para os analisar. Res-
tringir quadros e figuras aos necessários para explicitar a fundamentação do artigo e avaliar 
da sua solidez. Usar gráficos em vez de quadros com muitas entradas; não duplicar os dados 
em gráficos e quadros. Evitar o uso não técnico de termos técnicos de estatística, tais como 
“aleatório” (que implica um mecanismo de aleatorização), “normal”, “significativo”, “correla-
ções”, e “amostra”. Definir os termos estatísticos, as abreviaturas e a maioria dos símbolos.

5.6 Resultados

Apresentar os resultados em sequência lógica através de texto, quadros, e figuras. Não re-
petir no texto todos os dados incluídos nos quadros ou figuras; realçar  ou resumir apenas 
as observações importantes.

5.7 Discussão

Realçar os aspectos novos ou importantes do estudo e as conclusões deles decorrentes. 
Não repetir em pormenor dados ou outro material incluído nas seções Introdução ou R e-
sultados. Incluir na seção Discussão as implicações e limitações dos resultados, incluindo 
as suas implicações para a investigação futura. Relacionar as observações com outros 
estudos importantes.

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo, mas evitar afirmações não funda-
mentadas e conclusões que não se baseiem totalmente nos dados. Em especial, os autores 
devem evitar fazer afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a menos que o ma-
nuscrito inclua dados e análise econômicos. Evitar reclamar prioridade para, ou fazer alusão 
a trabalhos não completados. Enunciar novas hipóteses quando tal é possível, mas assinalá-
-las claramente como tal. Quando for apropriado, podem incluir-se recomendações.

5.8 Agradecimentos

Num local apropriado do artigo (rodapé da página de título ou apêndice ao texto; ver as 
normas da revista) deverão incluir-se uma ou mais frases especificando as contribuições 
que justifiquem um agradecimen to, seja por apoio ou auxílio técnico, ou mesmo por apoio 
financeiro e material, cuja natureza deve ser especificada;

6 Das citações e referências: O pesquisador deve citar em seu trabalho a autoridade em 
que se baseia cada afirmação, opinião ou fato. Qualquer omissão pode tirar o mérito ou 
seriedade da investigação. A citação é a menção, no texto, de uma informação obtida de 
outra fonte. É utilizada para enfatizar e/ou comprovar as idéias desenvolvidas pelo autor.
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As citações podem ser extraídas de publicações formais (livros, artigos de periódicos, 
anais, teses, material disponibilizado na internet) e informais (cartas, e-mails, listas de 
discussão, comunicação pessoal, artigos apenas submetidos para publicação), podendo 
ser diretas e indiretas.

Os exemplos de citações, no estilo Vancouver, podem ser encontrados nos documentos de 
referência: “como elaborar referências bibliográficas, segundo o estilo de vancouver”, que 
foi traduzido e adaptado por Maria Gorete M. Savi (Coordenadora) e Maria Salete Espín-
dola Machado (Estagiária do Curso de Biblioteconomia da UFSC) – BSCCSM / UFSC, em 
27-07-2006) – <http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html>, Manual de normas de Van-
couver: referências e citações / Sistema Integrado de Bibliotecas da PUCPR. Organização, 
Nadia Ficht Richardt, Teresinha Teterycz – Curitiba, 2010 <http://www.pucpr.br/biblioteca/
sibi/manual_vancouver.pdf>, bem como no documento original sobre as normas no estilo 
Vancouver, disponível em: <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>, e 
no site: <http://www.scielosp.org>, seção de Saúde Pública.

7 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas normas serão devolvidos a 
seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. 
Caso deseje, o autor poderá consultar os Requisitos Uniformes para Originais submetidos 
a Periódicos Biomédicos, conhecido como Estilo Vancouver, ou entrar em contato com os 
professores responsáveis pela publicação da revista, cujos endereços eletrônicos encon-
tram-se indicados no item “Endereço da Revista”.

8 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer 
outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista.

9 Da autorização: Ao submeter o teto para a Revista Catussaba via Repertório Científico 
da Universidade Potiguar, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as condições para submis-
são no que se refere-se à autorização de publicação do texto, bem como à reformulação 
de linguagem.

10 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão subme-
tidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou 
não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos aos respectivos 
autores.

11 Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os crité-
rios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição 
para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto 
se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema 
blind review, procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por 
aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográfica e gramatical.

12 Do Endereço da Revista: Os trabalhos poderão ser enviados por meio do Repositório 
Científico, no endereço eletrônico: http://catussaba.unp.br
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13 Da submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio de repositório 
científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://catussaba.unp.br.
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

14 Da Disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da Universi-
dadde Potiguar: Os artigos selecionados na Revista serão disponibilizados no repositório 
Científico da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pe-
los pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão 
e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.

Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP 
o acesso livre a sua obra e autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem ressar-
cimento dos direitos autorais e permite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição 
pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos deles derivados, em qualquer meio digi-
tal, para a produção de uma pequena quanatidade de cópias impressas para o uso pessoal 
e com fins acadêmicos, desde que citado a fonte.




