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RESUMO 

Introdução: A prática de esportes de alto rendimento, principalmente quando 

iniciada na infância e adolescência, pode acarretar em queixas álgicas, lesões e 

modificações posturais. A investigação de tais alterações auxilia no tratamento e 

prevenção no esporte. Objetivos: Avaliar postura e queixas de dor e lesão em 

atletas de ginástica artística feminina. Metodologia: É realizado um estudo 

transversal na qual são avaliadas dezesseis ginastas de alto rendimento. Aplica-se 

questionários relacionados à dor, lesão e avalia-se a postura por meio de fotos, 

analisadas pelo software SAPO. Resultados: Até o presente momento, grande 

quantidade de lesões e queixas álgicas foi encontrada nas ginastas e identificou-se 

postura semelhante em todo o grupo de ginastas. 

 

INTRODUÇÃO 

 A prática de esportes e atividades físicas é considerada fundamental para a 

manutenção da saúde. Seus benefícios não estão limitados a ganhos 

musculoesqueléticos, mas favorecem também os sistemas relacionados à saúde 

mental e comportamento social (CEVADA et al., 2012). Entretanto, a prática de alto 

rendimento é prolongada e exige empenho absoluto dos atletas, que são submetidos 

ao stress físico e psicológico de uma vida regrada (AGRESTA et al., 2008). 

A ginástica artística (GA) é uma modalidade esportiva praticada por homens e 

mulheres, de forma individual, mesmo em disputas por equipes. Segundo Nunomura 

et al. (2010), a GA merece atenção especial quanto à idade dos praticantes, pois 

com intuito de promover uma vida de sucesso no esporte, os técnicos exigem desde 

a infância o máximo dos atletas. 

Esse desgaste a qual a criança é submetida, antes mesmo da puberdade, 

aumenta a incidência de lesões e queixas de dor, diminui o repertório motor, 

afetando diretamente seus hábitos posturais. O auge da carreira de uma atleta é por 

volta dos 14 anos, portanto, atletas novas têm de 20 a 40 horas semanais de treino 

intenso e sofrem altos impactos repetitivos em busca do movimento ideal (AMARAL 

et al., 2009). Visto o aumento de praticantes da ginástica artística feminina, o alto 

índice de lesões, queixas e problemas posturais, tornou-se relevante a realização de 

um estudo avaliativo visando identificar o número de ginastas afetadas e a 

percepção de alterações estruturais em diferentes faixas etárias. 



OBJETIVOS 

Verificar as queixas de dor, lesão e avaliar quantitativamente as 

características posturais observadas nas diferentes idades das atletas da ginástica 

artística feminina. 

METODOLOGIA 

É realizado um estudo descritivo transversal com 30 ginastas, divididas por 

faixas etárias. São selecionadas atletas mulheres, com no mínimo um ano de 

treinamento de alto nível, com frequência de ao menos vinte horas semanais. Para a 

seleção das atletas, é necessário contato com sua equipe, autorização do técnico e 

dos pais, quando menores de dezoito anos. 

DESENVOLVIMENTO 

Para identificação das queixas de dor e lesões, aplica-se questionários 

multidisciplinares. E para a avaliação postural utiliza-se o software SAPO, que 

possibilita avaliar de forma quantitativa, por meio de fotos (SAVIAN et al., 2007). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, dezesseis ginastas foram avaliadas, sendo todas de uma 

mesma equipe, com as características descritas na Tabela 1. 

Tabela 1. Perfil das ginastas avaliadas. 

  MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR       

MÁXIMO 

IDADE CRONOLÓGICA 

(anos) 

13,25 ±2,38 11 19 

PESO (kg) 39,9 ±7,93 26 56 

ESTATURA (m) 1,46 ±0,08 1,32 1,64 

HORAS DE TREINO 

SEMANAIS 

36 - - - 

INÍCIO DA PRÁTICA (anos) 5,43 ±1,09 04 07 

 

A partir dos questionários, identificou-se que 62,5% das atletas apresentavam 

dores durante os treinos, por quatro dias da semana ou mais, que interferem nos 

treinos, em atividades gerais e na habilidade de caminhar (marcha simples). 

Segundo a escala analógica visual (EVA), a do caracterizou-se, em sua maioria, 



como moderada. Em relação às lesões, todas relataram queixas, desde torsões 

leves até casos cirúrgicos. E, as lesões nas articulações do tornozelo e pé estão 

presentes em todas as ginastas. 

A análise postural das ginastas ainda não foi concluída. Entretanto, até o 

presente momento, identificou-se que apresentam, em geral, boa forma física. 

Algumas medidas destacam-se por apresentarem valores alterados em todas as 

atletas, como assimetria horizontal da escápula em relação à T3, ângulo Q direito e 

esquerdo, alinhamento horizontal das espinhas ilíacas ântero- superiores e ângulos 

de tornozelo direito e esquerdo. A maioria apresenta alterações para o lado direito 

em relação à nível de inclinação da pelve, de tornozelo e assimetria de escápula em 

relação a T3. Em relação ao ângulo Q os desvios são para o lado esquerdo, porém 

trata-se de pequenos valores.  

Ao final da coleta, será possível identificar qual alteração predomina entre as 

ginastas e se há correlação com a GA. 
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