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Influência das lesões na Função Musculoesquelética de Triatletas  

 

Bruna Fabiana Pinto Moraes Cardozo Simões 

Madeline Luiza Ferreira Pivovarsky 

Marcus Vinícius Di Crovador Cabral 

 

RESUMO 

O Triathlon caracteriza-se como esporte de endurance e os altos volumes e intensidades dos 

treinamentos podem contribuir para lesões osteomioarticulares, sendo necessária avaliação 

musculoesquelética periódica dos triatletas. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar a 

função musculoesquelética de triatletas e conferir correlação entre fatores de riscos e lesões 

prévias decorrentes do triathlon. Foi realizado estudo transversal, com 31 triatletas do sexo 

masculino (38,38±10,67 anos). Utilizou-se questionário semi-estruturado para avaliar as lesões 

musculoesqueléticas, flexímetro para mensurar amplitude de movimento (ADM) de ombro, 

quadril, joelho e tornozelo, dinamômetro para aferir a força de preensão manual (FPM) e 

Functional Movement Screen (FMS) para identificar déficits funcionais relacionados ao 

controle motor, mobilidade e estabilidade. Os resultados estão descritos como média±desvio 

padrão; frequência absoluta e relativa. Foram utilizados os testes Pearson e Spearman para 

analisar as correlações. A prevalência de lesões foi de 84% (n=26) dos triatletas, sendo a 

maioria em membros inferiores, do tipo lesão muscular, durante os treinamentos ou 

competições de corrida. Na avaliação da ADM foi encontrada redução para o movimento de 

dorsiflexão do tornozelo (31,90±7,30º). A FPM (Direita:42,58±7,35kg; 

Esquerda:41,39±6,81Kg) foi adequada de acordo com a média de idade dos atletas. O FMS 

(16,61±2,37 pontos) demonstrou bom movimento funcional, porém com compensações. Não 

houve correlação entre lesões, ADM e FPM. Desta forma, conclui-se que os triatletas eram 

adultos jovens com alta prevalência de lesões, principalmente musculares e em MMII, com a 

ADM reduzida para dorsiflexão do tornozelo, FPM adequada de acordo com a média de idade, 

bom movimento funcional, porém com compensações na maioria de acordo com o FMS. 

 

Palavras-chave: Exame Físico; Atletas; Prevenção Primária; Lesões; Traumatismos em 

Atletas  
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 1 INTRODUÇÃO  

 

O Triathlon segundo a Confederação Brasileira de Triathlon, teve início no ano de 

1974 nos EUA e veio para o Brasil em 1981. Além disso, a World Triathlon Corporation reporta 

que o presente desporto pode ser praticado em 5 modalidades distintas: O Short Triathlon ou 

Sprint Triathlon (o qual consiste  na realização das distâncias de 750 metros de natação, 20 

quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida); Olimpic Triathlon ou Standard Triathlon  

(constituída na realização das distâncias de 1500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo 

e 10 quilômetros de corrida); o meio Iron-Man (modalidade a qual apresenta as distâncias de 

1900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida); o Ironman 

(constituído por 3800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de 

corrida), por fim, o Ultraman, que é realizado durante 3 dias consecutivos e consiste em 10 

quilômetros de natação, seguidos por 145 quilômetros de ciclismo no primeiro dia, 276 

quilômetros de ciclismo no segundo dia e no terceiro dia, 84,4 quilômetros de corrida.  

Devido ao alto volume e exigência biomecânica, fisiológica e psicológica dos 

triatletas, tem sido reportada alta taxa de lesões musculoesqueléticas em treinamentos e 

competições de Triathlon (GOMEZ-MERINO et al., 2006; SPIKER te al., 2012; VLECK et al., 

2013; BERTOLA et al., 2014; KIENSTRA et al., 2017). Os fatores de risco que contribuem 

para lesão do atleta podem ser classificados como extrínsecos, aqueles que são independentes 

do atleta, ou, intrínsecos, aqueles que são inerentes ao atleta e/ou podem ser modificados 

(BURNS et al, 2003; VLECK et al., 2013). Erros de treinamento são considerados a causa 

extrínseca mais comum de lesão esportiva e as causas intrínsecas mais comuns são a redução 

de força muscular, força óssea, idade, histórico de lesão prévia, etc.  (BURNS et al, 2003; 

MEEUWISSE et al., 2007). Ao identificar quais fatores intrínsecos e extrínsecos predispõem o 

triatleta a maior risco de lesão musculoesquelética, pode ser possível prevenir ou pelo menos 

reduzir a prevalência/incidência de lesões relacionadas a prática do triathlon (BURNS et al, 

2003). 

 Em estudo de Ongaratto e Toigo (2010), foram avaliados 73 atletas amadores de 

triathlon, com o objetivo de verificar a prevalência de lesões musculoesqueléticas, sendo 

reportadas 130 lesões, na maioria nos membros inferiores, decorrentes do treinamento de 

corrida. Já a prevalência de lesões em membros superiores foi relatada durante o treinamento 

de natação. No entanto, o estudo apresenta algumas limitações porque não foram reportados 

aspectos relacionados a rotina de treinamento semanal dos triatletas, tipos de exercícios e/ou 

treinamentos realizados com o objetivo de prevenir lesões. 

O modelo dinâmico da etiologia de lesões esportivas aponta a idade, controle 

neuromuscular, lesão prévia, força, flexibilidade, como fatores intrínsecos que predispõem os 

atletas às lesões. Quando associados à exposição aos fatores de risco extrínsecos (como 

equipamento, ambiente, etc.) o atleta se torna mais suscetível a lesão. Assim, é necessário 

identificar os fatores de risco modificáveis, para que a intervenção seja direcionada para cada 
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esporte e para cada atleta (MEEUWISSE et al., 2007). Ainda, para melhor compreender o 

conceito patológico de sobrecarga, o ciclo de feedback negativo foi desenvolvido. Neste ciclo, 

alterações anatômicas ou fisiológicas que se desenvolveram como resultado de sobrecarga, 

podem levar a alterações biomecânicas. Essas mudanças, por sua vez, predispõem as alterações 

anatômicas do atleta, que podem aparecer como desequilíbrios osteomioarticulares em 

estruturas que estão sob tensão durante a atividade esportiva, podendo aumentar o risco de 

lesões e recidivas (KIBLER et al., 1991). 

Ainda, como a lesão é um fenômeno complexo caracterizado por não-linearidade, a 

melhor maneira de prevê-la é analisar as interações entre os fatores de risco (BITTENCOURT 

et al., 2016). 

Alguns estudos que analisaram os fatores de riscos relacionados às lesões 

musculoesqueléticas em triatletas, reportaram algumas lacunas que prejudicam a extrapolação 

dos resultados, tais como, a não estratificação por sexo e faixa etária; não especificaram a 

modalidade de triathlon; não descreveram o local anatômico e etiologia das lesões; não 

reportaram se as lesões ocorreram em treinos ou em competições; não descreveram o volume 

diário e/ou semanal de treinamentos; não reportaram a duração dos afastamentos devido às 

lesões; não especificaram o tipo de aquecimento antes de treinamentos e competições e também 

não avaliaram as valências físicas que poderiam estar relacionadas às lesões (VLECK et al., 

2013; BERTOLA et al., 2014; VLECK et al., 2014).  

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a função musculoesquelética de 

triatletas do sexo masculino das modalidades short, olimpic, meio-iron e iron-man triathlon, e 

verificar a correlação de fatores de riscos com lesões prévias. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O Triathlon é um esporte que contém 3 modalidades, natação, ciclismo e corrida. Esse 

esporte caracteriza-se como exercício de endurance, com volume e intensidade elevados tanto 

em treinos como em competições (BEZEM & BEZEM 2009). Além disso, os triatletas 

enfrentam uma variedade de condições ambientais e exigências físicas e psicológicas 

demasiadamente altas, que contribuem para a ocorrência de lesões (TANAKA et al, 2010; 

BEZEM & BEZEM, 2009).   

 Dessa forma, as elevadas horas que o atleta se submete ao treinamento aliado ao 

ambiente competitivo, onde o próprio atleta se exige para melhorar seu desempenho pode 

desencadear sobrecarga física e emocional, contribuindo para a predisposição às lesões 

(BEZEM & BEZEM 2009). 

A lesão para o atleta afeta diretamente seu rendimento esportivo, pois muitas vezes o 

mesmo precisa se afastar dos treinamentos, reduzindo seu desempenho. Após recuperação e 

volta aos treinamentos, o triatleta pode levar muito tempo para atingir a condição conquistada 
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antes da lesão (GOSLING et al, 2008; JACOMEL et al, 2008; BEZEM & BEZEM 2009; 

GALERA et al, 2012; ANDERSEN et al, 2013; BURNS et al, 2003). 

Para melhor compreender a lesão, seus possíveis fatores de risco e suas principais 

consequências é necessário realizar avaliação de capacidades físicas do atleta, como 

flexibilidade, amplitude de movimento, força, equilíbrio, propriocepção, entre outros 

(BITTENCOURT et al., 2016). 

A flexibilidade pode ser definida como a máxima amplitude de movimento (ADM) de 

uma ou de várias articulações. Vários são os fatores que influenciam a flexibilidade, tais como 

os músculos, os tendões, os ligamentos, os ossos, as articulações, bem como a temperatura, a 

idade, o sexo, os reflexos espinhais e o controle do sistema nervoso central. O músculo 

esquelético influencia a flexibilidade devido a tensão passiva, relacionada às suas propriedades 

estruturais, viscoelásticas, do tecido conjuntivo muscular (endomísio; perimísio; epimísio) e a 

tensão ativa relacionada com a contração muscular (ALTER, 2010; PAGE, 2012). 

A correlação entre flexibilidade e prevalência de lesões ainda diverge na literatura, 

sendo que alguns encontraram correlação positiva (MASSIMINO et al.,1988; WITVROUW et 

al, 2003; HARTIG E HENDERSON, 1999) e outros negativa (IRELAND AND MICHELI, 

1987; O’TOOLE et al.,1989; MANNINEN AND KALLINEN, 1996; WITVROUW et al, 2003; 

BEHM & CHAOUACHI, 2011; POPE et al., 2000). Ainda, a revisão sistemática de Lauersen 

et al. (2013) apontou que o alongamento não previne lesões, porém, não foi realizado com 

triatletas. Apesar da realização de alongamento antes de treinamentos e competições, em geral, 

não prevenir lesão, maior flexibilidade permite movimentos com maior amplitude de 

movimento e maior força muscular (BERTOLLA, et al., 2007). Além disso, a realização 

regular/periódica (por algumas semanas) de exercícios de alongamento pode contribuir para 

melhora do desempenho físico (KOKKONEN et al., 2007; LAROCHE et al., 2008; SAINZ 

AND AYALA, 2010). 

A força muscular pode ser compreendida como a quantidade máxima de força que um 

músculo ou grupo muscular pode gerar em um padrão específico de movimento, em 

determinada velocidade (KNUTTGEN; KRAEMER., 1987). As contrações musculares podem 

diminuir ou aumentar em determinada atividade motora. A diminuição da força muscular após 

uma contração é compreendida como fadiga, enquanto o aumento da força é chamado de 

potenciação pós-ativação. Há evidências de que treinamentos de endurance causam maior 

fosforilação das cadeias de miosina de fibras lentas, além de gerar maior resistência à fadiga, 

favorecendo a predominância da potenciação pós-ativação em atletas de resistência (PINILLOS 

et al, 2018). 

 Avaliar a força de preensão manual (FPM) por meio do dinamômetro hidráulico é 

uma forma confiável de obter a máxima força voluntária da mão, de fácil aplicação, custo 

relativamente baixo, não invasivo e que pode ser um bom preditor de força corporal total e 

desempenho funcional. Para que a avaliação da FPM tenha alta confiabilidade, é necessário que 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17909411?ordinalpos=21&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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se adotem critérios rigorosos para a avaliação, como a utilização de protocolo padronizado para 

obter-se FPM máxima do indivíduo (NEVES et al, 2017; REIJNIERSE et al, 2017).  

Os desequilíbrios biomecânicos, assimetrias e movimentos funcionais ineficientes são 

fatores que podem contribuir para o surgimento de lesões musculoesqueléticas. Portanto, 

avaliar os padrões de movimentos funcionais de forma dinâmica pode contribuir para nortear 

estratégias de prevenção de lesões associadas à corrida (OLIVEIRA et al, 2017; BULLOCK et 

al, 2017).  O Functional Movement Screen (FMS) é um método de avaliação do movimento, 

em condições dinâmicas e funcionais, por meio de uma sequência de sete testes (Deep Squat, 

Hurdle Step, Inline Lunge, Shoulder, Active Straight-Leg, Trunk Stability Pushup e Rotary 

Stability), com objetivo de identificar deficiências de mobilidade, estabilidade e assimetrias, 

que podem ser negligenciadas por outros testes e avaliações clássicas (COOK et al, 2014). 

Para Warren et al. (2018), o FMS é uma ferramenta confiável de avaliação com alta 

validade, porém, a acurácia na triagem de lesões é suspeita, por apresentar baixa sensibilidade 

em vários estudos, embora com grande especificidade. Por isso, há necessidade de novos 

estudos, que analisem os escores totais e padrões individuais de movimento para rastrear o risco 

de lesões. 

Segundo Bullock et al. (2017), em estudo com 140 nadadores colegiais, o FMS 

demonstrou ser um método confiável para determinar o risco de lesões, além de auxiliar o 

processo de intervenção. Em contrapartida, no estudo de Agresta et al. (2014), com 45 

corredores, não foram encontradas correlações significativas entre o FMS e o histórico de lesões 

dos atletas, demonstrando que nesse estudo o FMS não foi um bom preditor de lesões 

musculoesqueléticas. 

Moran et al. (2017), em revisão sistemática com meta-análise, investigou a associação 

entre a pontuação total (escore total) do FMS e o possível risco de lesão musculoesquelética. 

Os resultados apontaram que a força de associação entre o escore total do FMS e o risco de 

predisposição à lesões não é suficiente para apoiar o uso como uma ferramenta de previsão do 

risco de lesões musculoesqueléticas. Os autores concluem que os níveis de evidências dos 

estudos citados nesta revisão sistemática, demonstrarem-se limitados e/ou conflitantes, quanto 

a utilização do FMS para a ampla população atlética já investigada pela literatura científica. 

Entretanto, segundo Bonazza et al. (2017), em revisão sistemática e meta-análise, onde 

analisou-se a confiabilidade, validade e a classificação de  risco de predisposição à lesões  

musculoesqueléticas, por meio de avaliação com FMS e suas classificações,  apontam que a 

aplicação do FMS como escore composto apresenta excelente confiabilidade entre avaliadores 

e intra-avaliadores, e pode ser aplicada efetivamente por pesquisadores de diferentes níveis de 

experiência com o instrumento, com e sem certificação formal. Em relação ao escore total de 

14 pontos como ponto de corte indicativo de prevalência de lesões, foi demonstrado que 

indivíduos com pontuação total inferior a 14 pontos possuem o risco dobrado para a 

predisposição a lesões musculoesqueléticas, comparados aos indivíduos que atingiram 

pontuações superiores ao ponto de corte. Todavia, os autores apontam que a aplicação clínica 
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do FMS deve ser realizada com cautela, devido a carência de estudos com maior nível de 

evidência, relacionados ao tema, principalmente pela necessidade de validação da sua 

capacidade de predizer com precisão e sensibilidade os déficits de postura e equilíbrio, 

analisando-se também os sub-escores que o instrumento oferece durante cada teste realizado.    

 Os estudos apontam para alta prevalência de lesões em triatletas. Porém, faltam 

pesquisas que investiguem a função musculoesquelética e qual sua relação com as lesões 

(BERTOLA et al., 2014; KIPPS et al., 2017; VLECK et al., 2014). Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar as lesões prévias e correlacioná-las com a amplitude de 

movimento, força de preensão manual e padrões de movimento funcional. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O tipo de estudo foi analítico observacional transversal, previamente aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, com número de CAAE: 68237917.2.0000.0102, sob parecer 

número 2.308.666.  Participaram 31 triatletas amadores do sexo masculino, residentes em 

Curitiba-PR e em região metropolitana. A pesquisa foi desenvolvida no Departamento de 

Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia, UFPR, Curitiba, PR, no período de outubro de 2017 

a agosto de 2018. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice F).  

Os critérios de inclusão foram: triatleta do sexo masculino com idade compreendida 

entre 20 e 59 anos; que participassem regularmente de competições de triathlon ao longo do 

último ano; não praticasse exercícios físicos nas 48 horas que antecediam a avaliação, a fim de 

minimizar a fadiga muscular durante avaliação físico-funcional. Os critérios de exclusão foram: 

atletas que foram acometidos por lesões ósseas, ligamentares, meniscais e tendíneas nos últimos 

4 meses, que impedissem de realizar as avaliações propostas, ou aqueles que não participassem 

de alguma etapa da avaliação físico-funcional.  

Os atletas foram convidados a participar da pesquisa por meio de folder (Apêndice A) 

entregue pessoalmente em campeonatos e fixados na Universidade e também, em divulgação 

online em redes sociais. As avaliações foram realizadas em apenas um dia, com duração média 

de uma hora, para cada triatleta. 

Para a investigação da prevalência de lesões dos triatletas, foi realizada a aplicação de 

um Questionário Semi-estruturado (Apêndice B) adaptado de Bertola et al. (2014), o qual 

contempla questões relacionadas ao perfil de treinamento e das lesões em triatletas, para 

identificar qualitativamente e quantitativamente as lesões musculoesqueléticas que os triatletas 

já tivessem apresentado em treinos e competições de triathlon. Os seguintes aspectos foram 

investigados: tempo de prática do triathlon; se treinava com ou sem orientação; frequência de 

treinos; modalidade de triathlon; prevalência e tipo de lesões tanto em treino como em 

competições por modalidades; regiões do corpo que as lesões aconteceram; prevalência de 

lesões em dias quentes ou frios; etiologia das lesões; sinais e sintomas após lesão; se houve ou 
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não recidiva das lesões, bem como se o atleta realizava a fase de aquecimento e 

desaquecimento; a duração e o tipo de exercício realizado em ambos, e se o mesmo realizava 

exercícios de alongamento, antes ou após o treinamento ou competição, sendo questionado 

sobre o tipo de exercício e a duração do mesmo, bem como se o indivíduo treinava outras 

modalidades desportivas, com qual frequência e duração da mesma. Também foi analisado se 

o triatleta relatava dor na região lesada, e qual a classificação e intensidade da mesma. Os dados 

referentes a altura e massa corporal foram reportados pelos triatletas e registrados, 

posteriormente foi calculado IMC (valor da massa corporal dividido pelo valor da altura ao 

quadrado). A aplicação do questionário foi realizada por meio de entrevista, por um avaliador 

da equipe do presente estudo. 

Para avaliação da amplitude de movimento (ADM) foi utilizado um flexímetro da 

marca Sanny (GOUVEIA et al., 2014). Como o flexímetro é um equipamento avaliador 

dependente, foi realizada a análise da confiabilidade intra-avaliador, por meio do intraclass 

correlation (ICC). Para obtenção do ICC avaliou-se a ADM, com o flexímetro, de 7 indivíduos 

(28±11,08 anos, 3 do sexo feminino e 4 do sexo masculino) e após 5 dias os mesmos indivíduos 

foram reavaliados pelo mesmo avaliador, no mesmo horário do dia. Os ICCs intra-avaliador 

obtidos para cada ADM estão expostos no Apêndice C. 

Os movimentos avaliados com o flexímetro foram: abdução, flexão, extensão, rotação 

interna e rotação externa de ombro; rotação interna e externa de quadril; flexão de quadril com 

joelho estendido; extensão de quadril; flexão de joelho; plantiflexão, dorsiflexão, eversão e 

inversão de tornozelo. Para a avaliação, a metodologia utilizada foi de acordo com o manual do 

fabricante (Sanny) do equipamento (MONTEIRO, 2007). 

A força de preensão manual (FPM) foi avaliada por meio de um dinamômetro hidráulico 

(Saehan Corporation, 973, Yangdeok-Dong, Masan 630-728, Korea), o posicionamento do 

avaliado foi de acordo com a American Society of Hand Therapists (ASHT), considerada padrão 

ouro para avaliação da FPM (REIS et al, 2011). Portanto, o indivíduo foi posicionado sentado 

confortavelmente, com ombro levemente aduzido e cotovelo fletido a 90º, antebraço em posição 

neutra, sem apoio do antebraço, posição do punho entre 0 e 30º de extensão, membro superior 

contralateral ao avaliado foi posicionado em repouso, apoiado em cima do membro inferior 

ipsilateral (FERNANDES et al, 2011).  

O triatleta recebeu informações sobre a avaliação da FPM, qual sua finalidade e como 

deveria ser executada. Foram coletadas e registradas as informações sobre lateralidade 

dominante e empunhadura utilizada. A empunhadura do dinamômetro foi ajustada 

individualmente, considerando para escolha da empunhadura o conforto e maior força que o 

indivíduo atingisse (FERNANDES et al, 2011). 

Foram realizadas três contrações isométricas com o dinamômetro de preensão manual, 

com tempo médio de três segundos cada contração, bilateralmente e de forma alternada, com 

máximo de força aplicada, utilizando um minuto de intervalo entre cada repetição. O comando 

de voz foi “Você deve realizar a força máxima com a mão, de uma só vez”, padronizado para 
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todos os voluntários. Os resultados das três medidas foram registrados em ambos os membros 

e calculada média para obtenção do valor final da avaliação (FERNANDES et al, 2011). 

Sendo o dinamômetro um aparelho avaliador dependente, foi realizado ICC com 

participação de dez voluntários (40,8 ± 16,41 anos, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino), 

que foram reavaliados após sete dias, pelo mesmo avaliador. O resultado do ICC intra-

avaliador, para FPM direita foi (ICC = 0,979) e esquerda (ICC=0,920), os resultados das 

avaliações do ICC estão descritos no APÊNDICE D. 

O Functional Movement Screen (FMS) foi utilizado para avaliar os movimentos 

funcionais, constituído de plataforma patenteada Sanny (barreira, plataforma e bastão), modelo 

FMS-1010. Sendo o mesmo um método avaliador dependente, foi realizado ICC com 

participação de onze voluntários (29 ± 12,18 anos, 6 do sexo feminino e 5 do sexo masculino), 

que foram reavaliados após sete dias (CUCHNA et al, 2016), pelo mesmo avaliador. O 

resultado do ICC intra-avaliador, para o FMS foi (ICC= 0,89). 

As avaliações do FMS foram realizadas de acordo com TEYHEN et al (2012) sendo 

executados os seguintes testes: Agachamento profundo – “ Deep Squat”; Passo por cima da 

barreira - “Hurdle Step”; Avanço em linha – “ In Line Lunge”; Mobilidade de ombros – 

“Shoulder Mobility”; Elevação da perna estendida – “Active Straigth Leg Raise”; Flexão de 

braços com tronco estável – “Trunk Stability Push Up”; e Estabilidade de rotação – “Rotary 

Stability”. 

A pontuação do FMS pode variar de 0 a 3 para cada movimento, e ao final os escores 

são somados, resultando em uma pontuação entre de 0 a 21 pontos, sendo 21 a pontuação 

máxima (TEYHEN et al, 2012). Assumiu-se o ponto de corte menor ou igual a 14 para sugerir 

maior risco de lesão, e, pontuações maiores que 14 como bom desempenho funcional, porém, 

sem descartar a possibilidade de possíveis lesões futuras (COOK et al, 2014). 

Cálculo amostral 

Segundo dados fornecidos pela Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), em 

setembro de 2016, a CBTri contava com total de 3.794 atletas registrados. Porém, na faixa etária 

de 20 a 59 anos apenas 664 atletas eram ranqueados, ou seja, atletas que participaram de pelo 

menos um evento organizado pela CBTri ao longo do ano. Do total de atletas ranqueados 517 

eram homens e 147 mulheres, na faixa etária entre 20 aos 59 anos. No estado do Paraná, dados 

fornecidos pela Federação Paranaense de Triathlon (FPTri),  em setembro de 2016, na faixa 

etária de 20 a 59 anos, eram 200 triatletas homens federados no Paraná e 160 triatletas filiados 

de Curitiba e região metropolitana. 

Para obter o tamanho da amostra para o presente projeto, foi realizado o cálculo 

amostral, considerando: população brasileira do sexo masculino na faixa etária de 20 a 59 anos 

(52.323.429 milhões) (IBGE, 2010); proporção populacional de atletas filiados a CBTri 

ranqueados até setembro de 2016, federados no Brasil (0,000988%) (CBTri, 2016); intervalo 



11 

 

de confiança de 95% e erro α de 5%. Para uma amostra que pudesse representar o estado do 

Paraná, de acordo com a faixa etária descrita pela CBTri e FPTri, seria necessário para o estudo 

um total de 53 atletas de triathlon. O programa utilizado para o cálculo foi o Microsoft Excel® 

2013 e a fórmula utilizada para o cálculo amostral foi a seguinte: . 

Onde: n=número de indivíduos da amostra; Zα/2 =valor crítico de um intervalo de confiança; 

N= tamanho populacional; p=proporção populacional de atletas de triathlon franqueados pela 

CBTri até setembro de 2016, E=erro α (erro máximo de estimativa).  

No entanto, devido ao tempo para finalização do estudo, a amostra foi reduzida para 31 

triatletas do sexo masculino na faixa etária entre 20-59 anos. Assim, foi calculado o poder da 

amostra, no programa G*Power 3.1.3, considerando os seguintes critérios: tamanho do efeito: 

0,50 e erro α: 0,05, resultando no poder (1-β) de 0,84. O poder da amostra foi calculado para 

triatletas de Curitiba e região metropolitana, na faixa etária entre 20-59 anos. 

 

Análise dos resultados 

Os resultados estão apresentados em estatística descritiva como média, desvio padrão, 

mediana (mínimo-máximo), frequência absoluta e relativa, de acordo com a natureza da 

variável.  

Foi calculado o Intraclass correlation coefficients (ICC) para as avaliações de ADM; 

FPM e FMS. Considerou-se para o ICC confiabilidade pobre a moderada <0,74; confiabilidade 

boa 0,75 a 0,89 e confiabilidade excelente >0,90. 

Para comparar os valores de ADM do membro direito com o membro esquerdo, foi 

utilizado o teste t pareado, analisado no programa Excel®. 

A normalidade de distribuição foi avaliada pelo teste estatístico de Shapiro-Wilk, 

sendo que dados com distribuição normal (p>0,05) foram considerados paramétricos e quando 

não apresentaram distribuição normal foram analisados como não paramétricos. 

Para correlação entre variáveis paramétricas foi utilizado o teste de Pearson e para 

variáveis não paramétricas o teste de Spearman. Já entre variáveis binárias (sim e não), foi 

realizado o teste de regressão logística binária. Foram adotados os seguintes critérios: 

Correlação fraca (0–0,3); Correlação moderada (0,31 – 0,6); Correlação forte (> 0,6). Os testes 

de regressão linear (simples ou múltipla) e logística foram utilizados caso as variáveis 

apresentassem correlação moderada ou alta e significativa, com a finalidade de verificar o 

quanto um desfecho explicaria o outro.  

As análises foram realizadas no programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS®) versão 22 para Windows e Excel®. Foi adotado nível de significância de p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

            Foram recrutados 243 triatletas por meio de folders em campeonatos de Triathlon e 

redes sociais, destes, 211 não entraram em contato e/ou não aceitaram participar do estudo. 

Foram avaliados 32 triatletas dos quais 1 foi excluído por residir em município fora do limite 

de Curitiba e região metropolitana. Portanto, a amostra final foi composta por 31 triatletas do 

sexo masculino, residentes em Curitiba e região metropolitana. O desenho do estudo detalhado 

está na FIGURA 1. A caracterização da amostra avaliada está descrita no quadro 2. 

 

FIGURA 1. DESENHO DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2. DADOS ANTROPOMÉTRICOS DOS TRIATLETAS. 

Idade (anos) 38,38±10,67 (38; 20 - 59) 

Estatura (metros) 1,76±0,06 (1,75; 1,63 - 1,92) 

   

Divulgação por meio de 
folder em campeonatos 

n=80 

Não entraram em 
contato 
n=79 

Triatleta 
avaliado 

n=1 

Divulgação por meio de 
folder em redes sociais 

n=163 

Não participaram: 
Falta de tempo (n=6) 

Não tinha interesse (n=3) 
Não responderam 

(n=113) 
Receio de interferir no 

treinamento (n=5) 
Lesão recente (n=3) 

Idade insuficiente para 
pesquisa: (n=2) 

n=132 

Triatletas inclusos 
n=31 

Exclusão: 
Residente em outro 

município 
n=1 

Triatleta 
avaliado 

n=31 
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Massa corporal (Kg) 77,98±10,62 (79; 60 - 118) 

IMC (Kg/m²) 25,10±3,23 (24,50; 20,51 – 38,09) 

 

 

 

Classificação do IMC 

OMS (Organização Mundial 

de Saúde) (OLIVEIRA et al, 

2012) 

Baixo peso (< 18,5 Kg/h²; OMS): n=0 (0%) 

Adequado (> 18,5 até 24,9 Kg/h²; OMS):  n=16 (51,6%) 

Sobrepeso (≥ 25 até 29,9 Kg/h²; OMS): n=14 

(45,2%) 

Obesidade(> 30 Kg/h²; OMS): n=1 (3,20%) 

Os valores estão descritos como média±desvio padrão (mediana; mínimo – máximo); frequência absoluta 

(número) e relativa (porcentagem). Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Todas as variáveis do questionário semi-estruturado, a FPM e ADM foram 

consideradas paramétricas. Já as variáveis das características da amostra e do FMS se 

caracterizaram como não-paramétricas. 

Os resultados obtidos por meio do questionário semi-estruturado, indicaram: Quanto 

ao tempo de treinamento que 12% (n=4 triatletas) treinavam há menos de 1 ano; 6% (n=2) há 

1 ano; 28% (n=9) entre 2 e 3 anos; 16% (n=5) entre 4 e 6 anos; 16% (n=5) entre 7 e 10 anos e 

22% (n=7) há mais de 10 anos. 

Quanto a supervisão de treinamento, 32% (n=10) treinavam sem a supervisão de um 

técnico; 3% (n=1) eventualmente com a supervisão de um técnico e 64% (n=20) treinavam 

sempre com a supervisão de um técnico. 

Sobre o total de horas de treinamento semanal, 26% (n=8) treinavam entre 5 e 10 horas 

semanais; 48%(n=16) entre 10 e 15 horas semanais; 26%(n=8) entre 20 e 30 horas de 

treinamento. 

 Em relação ao total de horas de corrida dedicadas semanalmente, 16% (n=5) 

realizavam até 2 horas de treinamento na semana; 41% (n=13) entre 2 a 4 horas; 32% (n=10) 

de 4 à 6 horas; 11% (n=4) mais de 6 horas de corrida na semana. 

 Quanto ao total de horas de ciclismo na semana 29%(n=9) realizavam menos de 5 

horas de treinamento de ciclismo; 60%(n=19) entre 5-10 horas de treinamento de ciclismo; 11% 

(n=4) mais que 10 horas de ciclismo na semana.  

Sobre o total de horas dedicadas à natação na semana 16% (n=5) realizavam 1 à 2 

horas de natação; 32% (n=10) entre 2 e 3 horas de natação; 52% (n=16) mais de 3 horas de 

natação na semana.  

Quanto à modalidade, 84% (n=26) realizavam Short triathlon; 61% (n=19) olimpic 

triathlon; 26%(n=8) meio iron e 29%(n=9) iron-man.  

Em relação a lesões entre as transições, 8%(n=2) reportaram já ter se lesionado, sendo 

4% (n=1) entre a natação e ciclismo e 4%(n=1) entre o ciclismo e a corrida.  
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Quanto à prática de outras modalidades, 74% (n=23) praticavam outra modalidade 

desportiva, sendo 68% (n=28) musculação; 16% (n=5) treinamento funcional; 4%(n=1) 

canoagem; 4%(n=1) crossfit; 8%(n=2) futebol. Quanto à frequência semanal, 66%(n=21) 

realizava 1 à 3 vezes na semana; 4% (n=1) de 3 à 5 vezes e 4%(n=1) de 5 à 7 vezes na semana. 

Quanto às lesões decorrentes da prática dessas modalidades 16% (n=5) se lesionaram. 

 Quanto à prevalência de lesões, 84% (n=26) dos triatletas avaliados se 

lesionaram, totalizando 69 lesões. 

Quanto à prevalência de lesões relatadas em membros superiores: 1%(n=1) das lesões 

ocorreram na cabeça  por conta de fratura; 2% (n=2) das lesões ocorreram no tronco, dentre as 

quais, 1%(n=1)  correspondeu a lesão muscular e 1%(n=1) correspondeu à lesão por fratura; 

20%(n=14) das lesões relatadas em MMSS ocorreram em ombros, sendo 6%(n=4) relacionadas 

à  fraturas, 6%(n=4) relacionadas à lesões tendíneas ou ligamentares, 4% (n=3) ocasionadas por 

luxação e 4%(n=3) ocasionadas por lesões musculares.  Nas regiões de antebraço, punho e 

cotovelo, foram constatadas apenas 1%(n=1) das lesões referidas, sendo que as mesmas 

ocorreram por fraturas e comprometimento tendíneo e/ou ligamentar. 

Já nos membros inferiores obtiveram-se os seguintes achados, 1% das lesões 

ocorreram em quadril, apresentando a etiologia de lesão muscular; 13%(n=9) das lesões na 

coxa, sendo 12%(n=8) musculares e 1%(n=1) tendínea e/ou ligamentar. Ainda, foram relatadas 

23%(n=16) das lesões na região do joelho, sendo 15% (n=10) lesões tendíneas, 7% (n=5) lesões 

musculares e 1%(n=1) fraturas; 15% (n=10) das lesões ocorreram na região anterior da perna 

sendo 13%(n=8) lesões musculares, 1%(n=1) fratura e 1% (n=1) tendínea e/ou ligamentar. Na 

região da panturrilha e pé ocorreu 1% (n=1) das lesões relatadas, apresentando etiologia de 

lesão muscular, enquanto na região de tornozelo, apresentaram-se 15%(n=10) das lesões 

relatadas, sendo 10%(n=7) por entorse e 1%(n=1) muscular, tendínea e fratura. 

Quanto ao momento de ocorrência das lesões, isto é, em qual fase (natação; ciclismo 

ou corrida) do triathlon, e se em treinos ou competições de cada fase, está apresentado no 

Quadro 3. 

Sobre o tempo de afastamento: 19% (n=5) ficaram afastados durante 1 semana; 

11%(n=3) ficaram afastados 2 semanas; 31% (n=8) ficaram afastados durante 3 semanas; 19% 

(n=5) ficaram afastados 1 mês; 15% (n=4) ficaram afastados 2 meses; 31% (n=8) ficaram 

afastados de 3-6 meses e 11%(n=3) ficaram afastados mais de 6 meses.  

 

 

 

 

QUADRO 3. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DE LESÕES NOS TRIATLETAS. 

Questões Média±desvio padrão 

(Mediana; Mínimo-máximo) 

Frequência 

Absoluta (N) 

Frequência relativa (%) 
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Lesões durante 

Treino de ciclismo 

0,115 ± 0,313 (0;0-1) 

 

3 11% sofreram lesão durante 

treinamento de ciclismo 

Lesões durante 

Treino de natação 

0,192 ± 0,386 (0;0-1) 

 

 

5 19% sofreram lesão durante 

treinamento de natação 

Lesões durante 

Treino de corrida 

0,615 ± 0,477 (0;0-1) 

 

 

16 62% sofreram lesão durante 

treinamento de corrida 

Lesões durante 

competição de 

natação 

0 0 Nenhum triatleta se lesionou 

durante a competição de 

natação. 

Lesões durante 

competição de 

ciclismo  

0,038 ± 0,188 (0;0-1) 

 

 

1 4% sofreram lesão durante 

competição de ciclismo 

Lesões durante 

competição de 

corrida 

0,307 ± 0,452 (0;0-1) 

 

 

8 31% sofreram lesão durante 

competição de corrida 

Outras 0,947 ± 0,217 (0;0-1) 

  

18 69% sofreram lesões por 

outros motivos. 

Os valores de ocorrência de lesões estão descritos como média±desvio padrão (mediana; mínimo – máximo); 

frequência absoluta (N, Número) e relativa (% porcentagem). 

 

Quanto ao número de lesões: 77% (n=20) lesionaram 1 vez; 31% (n=8) lesionaram 2 

vezes; 15% (n=4) lesionaram 3 vezes; 23% (n=6) lesionaram mais que 4 vezes. Quanto à 

realização de tratamento para evitar novas lesões: 55% (n=17) dos triatletas afirmaram realizar 

alguma forma de tratamento; e os mesmos relataram voltar normalmente aos treinamentos e 

competições.  

Quanto às condições climáticas quando ocorreram as lesões: 26% (n=8) afirmaram 

ocorrer com maior frequência em dias frios e 11%(n=3) afirmaram ocorrer com maior 

frequência em dias quentes, 58% (n=15) afirmaram não interferir.  

Quanto aos sinais e sintomas relacionados às lesões: 15% (n=4) afirmaram ter sentido 

câimbras; 39% (n=12) relataram que a região apresentava inchaço; 52% (n=16) relataram sentir 

dor; 39%(n=12) relataram que a região apresentava calor; 23% (n=7) relataram que a região 

apresentava rubor, 65% (n=20) relataram a sensação de “fisgada”.   

Quanto ao tratamento das lesões: 47%(n=15) dos triatletas relataram ter realizado 

tratamento. Sendo que desses atletas que afirmaram realizar tratamento: 60% (n=9) dos 

mesmos, realizaram alongamento, 100%(n=15) realizaram fortalecimento, 73% (n=11) foram 

submetidos a tratamento fisioterapêutico por meio de corrente elétrica, 60%(n=9) outros 

recursos fisioterapêuticos, 80%(n=12) usaram anti-inflamatórios, 87%(n=13) analgésicos, 

47%(n=7) relaxante muscular, 27%(n=4) foram submetidos a tratamento cirúrgico. 
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Quanto ao aquecimento antes dos treinamentos: Dos 31 triatletas, 59%(n=20) 

realizavam aquecimento antes dos treinamentos, sendo que destes, 100% (n=20) realizavam 

aquecimento com corrida e bicicleta e 65% (n=13) realizavam aquecimento com natação. 

Quanto ao tempo de aquecimento realizado antes  do treinamento de triathlon: dos 20 atletas 

que afirmaram realizar aquecimento antes do treinamento, 55%(n=11) realizavam aquecimento 

de 5 à 10 minutos correndo; 25% (n=5) realizavam aquecimento de 5 à 10 minutos com 

bicicleta; 40%( n=8) realizavam aquecimento de 5 à 10 minutos com  natação; 85% (n=17) 

realizavam aquecimento com corrida de 10-15 minutos; 90%(n=18) realizavam 10-15 minutos 

com bicicleta; 70%(n=14) realizavam 10-15 minutos com natação; 40%(n=8) realizavam 

aquecimento correndo 15 à 20 minutos; 65%(n=13) realizavam aquecimento com 15-20 

minutos de bicicleta; 15%(n=3) realizavam aquecimento 15-20 minutos de natação.  

 Quanto ao aquecimento antes das competições: Dos 31 triatletas avaliados, 54% 

(n=17) reportaram realizar aquecimento, sendo que destes, 71% (n=12) aqueciam com corrida; 

53%(n=9) com natação e 35% (n=6) com ciclismo. Quanto ao tempo de realização de 

aquecimento: 59%(n=10) realizavam 5-10 minutos de corrida; 35%(n=6) realizavam 10-15 

minutos de corrida; 41%(n=7)  realizavam 15-20 minutos de corrida; 35% (n=6) realizavam 5-

10 minutos de ciclismo; 24% (n=4) realizavam 10-15 minutos de ciclismo; 53%(n=9) 

realizavam 15-20 minutos de aquecimento de ciclismo; 41% (n=7) realizavam 5-10 minutos de 

aquecimento com natação; 71% (n=12) realizavam 10-15 minutos de aquecimento com 

natação; 24% (n=4) realizavam 15-20 minutos de aquecimento na natação.   

Quanto ao desaquecimento depois do treinamento: 45% (n=14) realizavam sendo que 

destes, 71%(n=10) realizam desaquecimento com corrida; 50% (n=7) realizavam 

desaquecimento com bicicleta e 43% (n=6) realizavam desaquecimento com natação. Quanto 

ao tempo de desaquecimento: 71% (n=10) realizavam com 5 à 10 minutos de corrida; 50% 

(n=7) realizavam com 10 à 15 minutos de bicicleta e 43 %(n=6) realizavam desaquecimento 

com 5 à 10 minutos de natação.  

Quanto ao desaquecimento após as competições: 23% (n=7) realizavam 

desaquecimento após as competições, sendo que destes, 57%(n=4) desaqueciam correndo e 

43% (n=3) com ciclismo. Quanto ao tempo de desaquecimento depois das competições: 57% 

(n=4) realizam 5 à 10 minutos de corrida e 43% (n=3) realizam desaquecimento de 5 à 10 

minutos com bicicleta. 

 Quanto ao alongamento estático antes do treinamento: 55% (n=17) realizavam 

alongamento antes dos treinamentos, sendo que 24%( n=4) realizavam alongamento para o 

pescoço, 35% (n=6) realizavam alongamento para tronco, 47% (n=8) realizavam alongamento 

para braço e 59% (n=10) realizavam alongamento para as pernas.  

Quanto ao alongamento estático depois do treinamento: 35% (n=11) realizam 

alongamento após os treinamentos, sendo que 18% (n=2) realizam alongamento para o pescoço, 

36%(n=8) realizam alongamento para o tronco, 54% (n=6) alongam braços, 100%(n=11) 

alongam pernas.  
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Quanto ao alongamento estático antes das competições: 23%(n=7) realizam 

alongamento antes das competições, sendo 43% (n=3) realizam alongamento para o pescoço, 

57%(N=4) realizam alongamento para tronco, 86% realizam alongamento para braços e pernas. 

Quanto ao alongamento realizado depois das competições: 3% (n=1) realizam alongamento, 

sendo 3%( n=1) realizado alongamento para as pernas. 

Foi verificado que os fatores “Horas treino entre 20 a 30 horas”; “modalidade Short 

triathlon”; “aquecimento antes do treinamento”; “Desaquecimento depois treinamento” estão 

relacionadas com a razão de chance dos indivíduos apresentarem predisposição à lesões 

musculoesqueléticas em membros superiores (quadro 4).  

QUADRO 4. REGRESSÃO LOGÍSTICA BINÁRIA ENTRE LESÕES EM MEMBROS SUPERIORES DOS 

TRIATLETAS E VARIÁVEIS DE TREINAMENTO, MODALIDADE DE TRIATHLON  

 Variáveis B S.E Wald df Sig Exp (B) 95% C.I for Exp (B)  

Lower Upper 

Horas treino 

Entre 20 a 30 horas 

  

-2,069 

  

0,914 

  

5,121 

  

1 

  

0,024* 

 

0,126 

  

0,021 

  

0,758 

Modalidade 

Short 

  

2,079 

  

1,000 

  

4,324 

  

1 

  

0,038* 

 

8,000 

  

1,127 

  

56,793 

Aquecimento  Antes 

do treinamento 

  

-2,262 

  

1,144 

  

3,910 

  

1 

  

0,048* 

 

0,104 

  

0,011 

  

0,980 

Desaquecimento 

Depois treinamento 

  

-2,015 

  

0,923 

  

4,763 

  

1 

  

0,029* 

 

0,133 

  

0,022 

  

0,814 

*Estatisticamente significativo (p<0,05). B:Coeficiente da equação; S.E: Erro padrão para coeficiente; Wald: 

estatística que informa se contribuição da constante é significativa no modelo; df:grau de liberdade; Sig: o valor 

de “p” associado a estatística Wald ; Exp (B): variação da chance do desfecho ocorrer; C.I: Intervalo de 

confiança  (FIELD, 2009) 

  

Com a análise da prevalência de lesões em membros inferiores em competições, foi 

possível obter os seguintes resultados: Houve razão de chance para  prevalência de lesões em 

membros inferiores relacionadas a modalidade Olimpic triathlon (Quadro 5). 

 

QUADRO 5. REGRESSÃO LOGÍSTICA BINÁRIA ENTRE LESÕES EM MEMBROS INFERIORES EM 

MODALIDADE DE COMPETIÇÃO 

 Variável B S.E Wald df Sig Exp (B) 
95% C.I for Exp (B)  
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Lower Upper 

Modalidade 

Olimpic triathlon 

-1,658 0,812 4,169 1 0,041* 0,190 0,039 0,936 

*Estatisticamente significativo (p<0,05). B:Coeficiente da equação; S.E: Erro padrão para coeficiente; Wald: 

estatística que informa se contribuição da constante é significativa no modelo; df:grau de liberdade; Sig: o valor 

de “p” associado a estatística Wald ; Exp (B): variação da chance do desfecho ocorrer; C.I: Intervalo de 

confiança (FIELD, 2009) 

 

 Os resultados da amplitude de movimento e os respectivos valores de referência estão 

expostos no quadro 6. Apenas o movimento de plantiflexão do membro direito encontrava-se 

abaixo da média do valor de referência. Já o movimento de eversão do tornozelo encontrava-se 

aumentado. Com relação à diferença entre os membros direito e esquerdo do mesmo indivíduo, 

foi encontrada diferença significativa nos movimentos de: extensão de ombro (p=0,008); 

rotação interna de quadril (p=0,001); dorsiflexão (p=0,006) e plantiflexão (p=0,0001) de 

tornozelo (Quadro 6). 

 

QUADRO 6. AMPLITUDE DE MOVIMENTO (ADM) DOS TRIATLETAS. 

Movimento Membro  ADM (graus) 

Teste T de 

Student 

pareado 

Valores de 

referência 
Classificação 

Abdução de 

Ombro 

Direito 
179,98 ± 18,61 (183,16; 

118,33 – 203,33) 

p= 0,569 
184°±7 

(BOONE & 

AZEN, 

1979) 

Abaixo da 

média mas 

dentro do DP 
Esquerdo 

181,37 ± 13,77 (181,33; 

150,67 – 203,67) 

Flexão de 

Ombro 

Direito 
169,96 ± 16,03 (175,16; 

93,33-183,00) 

p=0,759 
167º± 5 

(BOONE & 

AZEN, 

1979) 

Adequado. 

Esquerdo 
170,42 ± 7,18 (169,83; 

153,67 – 182,67) 

Extensão de 

Ombro 

Direito 
53,59 ± 9,05 (52,33; 

34,67 - 72,00) 

p=0,008* 

62°± 9 
(BOONE & 

AZEN, 

1979) 

Abaixo da 

média mas 

dentro do DP 
Esquerdo 

56,50 ± 10,13 (55,33; 

35,67 - 75,67) 

 

Rotação 

Interna de 

Ombro 

Direito 
81,30 ± 10,28 (81,16; 

52,00 – 95,67) 

p= 0,673 
58°± 12,0 

(MCKAY et 

al., 2017) 

Adequado. 

Esquerdo 
81,88 ± 10,97 (86,16; 

59,00 – 95,67 
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Rotação 

Externa de  

Ombro 

Direito 
81,45 ± 14,91 (85,66; 

42,00 – 104,00) 

p=0,053 
83°± 13,2 

(MCKAY et 

al., 2017) 

Abaixo da 

média mas 

dentro do DP 
Esquerdo 

77,51 ± 13,90 (80,00; 

45,33 – 96,67) 

Flexão de 

quadril 

Direito 
75,21 ± 9,00 (75,16; 

55,67 – 89,33) 
p= 0,130 

65° 
(CARREGA

RO et al., 

2017) 

Adequado. 

Esquerdo 
73,48 ± 9,85 (73,83; 

53,00 – 93,33) 

Extensão de 

quadril 

Direito 
21,26 ± 4,97 (21,00; 

11,33 – 36,67) 

p= 0,486 

12,1°±5,4 
(BOONE & 

AZEN, 

1979) 

Adequado. 

Esquerdo 
21,64 ± 4,70 (14,33 – 

38,00) 

Rotação 

Interna de 

quadril 

Direito 
37,32 ± 8,80 (37,00; 

23,67 – 57,33) 

p=0,001* 
36°± 7,9 

(MCKAY et 

al., 2017) 

Direita 

adequada. 

Esquerda 

abaixo da 

média mas 

dentro do DP. 
Esquerdo 

32,88± 6,12 (32,83; 

23,00 – 51,67) 

Rotação 

externa 

de quadril 

Direito 
35,59 ± 6,73 (35,16; 

22,33 – 51,67) 

p= 0,915 
30º± 8,3 

(MCKAY et 

al., 2017) 

Adequado. 

Esquerdo 
35,91 ± 6,93 (37,83; 

21,33 - 50,00) 

Flexão de 

joelho 

Direito 
128,82 ± 7,50 (128,00; 

115,33 – 145,00) 
p=7,295 

136°± 6,1 
(MCKAY et 

al., 2017) 

Abaixo da 

média mas 

dentro do DP. 
Esquerdo 

133,02 ± 7,91 (132,83; 

112,00 – 151,00) 

Dorsiflexão 

Direito 
35,41 ± 8,66 (33,16; 

19,67 – 50,00) 

p=0,006* 
32°± 6,1 

(MCKAY et 

al., 2017) 

Direito 

adequado. 

Esquerdo 

abaixo da 

média mas 

dentro do DP. 

Esquerdo 
31,90 ± 7,30 (30,83; 

17,33 – 48,33) 

 

Plantiflexão 

Direito 
36,98 ± 9,53 (34,66; 

25,00 – 61,67) 

p=0,0001* 
56°± 7,5 

(MCKAY et 

al., 2017) 

Direito abaixo 

da média e do 

DP. Esquerdo 

abaixo da 

média mas 

dentro do DP 

Esquerdo 
41,85 ± 9,59 (41,85; 

23,67 – 64,33) 
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Inversão 

  

Direito 
26,26 ± 9,35 (26,66; 

10,67 – 49,00) 
p= 0,142 

36,2°± 4,2 
(BOONE & 

AZEN, 

1979) 

Adequado. 

Esquerdo 
24,91 ± 7,99 (24,66; 

10,33 – 43,33) 

Eversão 

Direito 
30,12 ± 9,70 (30,33; 

13,33 – 51,67) 

p=0,536 

19,2 ± 4,9 
(BOONE & 

AZEN, 

1979) 

Elevada. 
Esquerdo 31,03 ± 10,90 (30,50; 

14,33 – 54,67) 

Os valores de ADM estão descritos como média±desvio padrão (mediana; mínimo – máximo); DP: desvio 

padrão; *estatisticamente significativo quando comparado com o membro contralateral do próprio indivíduo 

(p<0,005). Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não houve correlação estatisticamente significativa entre as lesões e amplitude de 

movimento, nem tampouco entre ADM e força de preensão manual.   

Entre ADM e alguns movimentos do FMS, foram detectadas correlações moderadas e 

significativas. Sendo elas: entre extensão de ombro esquerdo com o teste “Trunk Stability 

Pushup” (r=-0,415; p=0,020); entre rotação interna de quadril direito e os testes “Active Straight 

Leg Raise” (r=0,375; p=0,038) e “Rotary Stability” (r=0,463; p=0,009); entre movimento de 

plantiflexão direita e o teste “Rotary Stability” (r=0,462; p=0,009); plantiflexão esquerda e os 

testes “Active Straight Leg Raise” (r=0,358; p=0,048) e “Rotary Stability” (r=0,380; p=0,035); 

entre dorsiflexão esquerda e o teste “Deep Squat” (r=0,387; p=0,031); entre inversão esquerda 

de tornozelo e os testes “Trunk Stability Pushup” (r=0,564; p=0,001) e “Rotary Stability” 

(r=0,374; p=0,185); entre eversão esquerda de tornozelo e o teste “Rotary Stability” (r=0,359; 

p=0,047); entre o teste “Active Leg Straight Raise” e flexão de quadril direita (r=0,412; 

p=0,021) e esquerda (r=0,400; p=0,026).  

Sendo que o teste “Trunk Stability Pushup” pode ser explicado em 17% pelo 

movimento de extensão de ombro esquerdo e em 21% pela inversão esquerda de tornozelo. O 

teste “Active Straight Leg Raise” pode ser explicado em 8,6% pelo movimento de plantiflexão 

esquerda, em 12% pelo movimento de rotação interna de quadril direito, em 26% pelo 

movimento de flexão de quadril direita e 28% pelo movimento de flexão de quadril esquerda. 

O teste “Rotary Stability” pode ser explicado em 14% pelo movimento de plantiflexão esquerda, 

em 18% pelo movimento de plantiflexão direita e de inversão esquerda de tornozelo, em 11% 

pela eversão esquerda de tornozelo e em 23% pelo movimento de rotação interna de quadril 

direito. O teste “Deep Squat” pode ser explicado em 9,7% pelo movimento de dorsiflexão 

esquerda. 

Os resultados da FPM bilateral estão apresentados no quadro 7. Apenas a faixa etária 

dos vinte a vinte e quatro anos obteve resultado considerado inadequado, considerando o valor 

mínimo esperado para sexo, idade e lateralidade. Contudo, todas as faixas etárias demonstraram 

FPM abaixo dos valores médios de referência de acordo com sexo, membro e faixa etária. 

 



21 

 

QUADRO 7: FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DOS TRIATLETAS. 

Faixa 

etária 

Membro Medida em Kgf 

(quilogramas 

força) 

Valores de 

referência 
(MATHIOWETZ et al, 

1985) 

Conclusão 

20-24 

  

(n=2; 

6,4%) 

Direito 

 
40±4 (40; 35 - 44) 55±9 (41 - 76) 

Abaixo da média e do 

mínimo  

Esquerdo 37±4 (37; 33 - 41) 
47±10 (33 - 68) 

 

Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

25-29 

  

(n=8; 

25,8%) 

Direito 44±6 (44; 33 - 51) 55±10 (35 - 72)  
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Esquerdo 41±4 (42; 35 - 47) 50±7 (35 - 63) 
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

30-34 

 

(n=5; 

16,1%) 

Direito 42±9 (40; 28 - 52) 55±10 (32 - 77) 
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Esquerdo 46±5 (46; 37 - 54) 50±10 (29 - 66) 
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

35-39 

  

(n=1; 

3,2%) 

Direito 45±0 (45; 45 - 45) 54±11 (34 - 80) 
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Esquerdo 39±0 (39; 39 - 39) 51±10 (33 - 71) 
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

40-44 

  

(n=2; 

6,4%) 

Direito 45±0 (45; 45 - 45) 53±9 (38 - 75) 
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Esquerdo 44±3 (44; 41 - 47) 51±8 (33 - 71) 
Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

 

 

 

 

 

Continuação Quadro 7 

45-49 

  

(n=8; 

25,8%) 

Direito 
42±5 (42; 

34 - 50) 
50± 10 (29 - 70) 

Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Esquerdo 
40±4 (41; 

33 - 46) 
46±10 (26 - 73) 

Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 
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50-54  

 

(n=4; 

12,9%) 

Direito 
42±12 (39; 

29 - 62) 
52±8 (36 - 68) 

Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Esquerdo 
44±12 (39; 

33 - 63) 
46±8 (32 - 65) 

Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

55-59  

(n=1; 

3,22%) 

Direito 
33±0 (33; 

33 - 33) 
46±12 (27 - 70) 

Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Esquerdo 
26±0 (26; 

26 - 26) 
38±11 (20 – 58) 

Abaixo da média mas 

entre mínimo e máximo 

Os valores coletados estão expressos em: Média±Desvio Padrão (Mediana; Mínimo-Máximo. Os valores de 

referência estão expressos em Média±Desvio Padrão (Mínimo-Máximo).  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi observado quanto ao padrão de dominância que 90,32% (n=28) dos indivíduos 

eram destros e 9,68% (n=3) sinistros, a média de FPM foi 42,58±7,35 kgf direita e 41,39±6,81 

Kgf  esquerda, valor considerado adequado de acordo com idade média da amostra estudada. 

Não houve correlação entre a FPM e lesões musculoesqueléticas, massa corporal, 

estatura, ADM, IMC ou ainda com os resultados do FMS. Mas houve forte correlação entre a 

FPM direita e esquerda (r=0,713; p=0,00). Sendo que a FPM direita pode ser explicada em 

50,8% pela FPM esquerda. 

Os resultados do FMS estão expressos no quadro 8, com distinção de lateralidade, vale 

ressaltar que para critério de soma da pontuação total, foi considerada apenas a nota do lado 

(direito ou esquerdo) que apresentou pior desempenho, segundo regra de aplicação da 

avaliação. Os demais movimentos foram avaliados sem Distinção de Lateralidade (SDL), 

conforme detalhamento apresentado no quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 8. PONTUAÇÕES DOS TRIATLETAS NO FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN. 

Movimento Lateralidade Pontuação de acordo com 

lateralidade que apresentou pior 

desempenho 

Deep Squat SDL 2,09±0,85 (2; 0 - 3) 
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Hurdle Step Direita 2,93±0,24 (3; 2 - 3) 

Esquerda 2,87±0,33 (3; 2 - 3) 

Inline Lunge Direita 2,80±0,59 (3; 0 - 3) 

Esquerda 2,93±0,24 (3; 2 - 3) 

Shoulder Mobility Direita 2,19±1,22 (3; 0 - 3) 

Esquerda 2,22±1,23 (3; 0 - 3) 

Active Straight-leg Raise Direita 2,41±0,75 (3; 0 - 3) 

Esquerda 2,41±0,75 (3; 0 - 3) 

Trunk Stability Push-up SDL 2,22±0,97 (3; 0 - 3) 

Rotary Stability Direita 2,48±0,56 (3; 1 - 3) 

Esquerda 2,45±0,55 (2; 1 - 3) 

Pontuação total no FMS: 16,61±2,33 (17; 11 - 21) 

Pontuação ≤14 (n=5; 16%) 

Pontuação > 14 (n=26; 84%) 

Valores expressos em Média±Desvio Padrão (Mediana; Mínimo-Máximo). N, número (frequência absoluta); %, 

frequência relativa. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os movimentos que apresentaram correlação sobre a pontuação total do FMS foram o 

Shoulder Mobility (r= 0,482; p= 0,006); Active Straight leg raise (r= 0,554; p= 0,001); Trunk 

Stability Push-up (r= 0,391; p= 0,030) e Rotary Stability (r= 0,405; p= 0,024). Sendo que a 

pontuação total do FMS pôde ser em 21,7% pelo movimento Shoulder Mobility, explicado em 

19% pelo Active Straight leg raise, em 28,5% pelo Trunk Stability Push-up e em 20,1% pelo 

Rotary Stability. 

O movimento Trunk Stability Push-up apresentou correlação moderada com lesões 

totais em membros inferiores (r= 0,479; p= 0,006). Quando foram consideradas as lesões 

específicas de membro inferior direito, houve correlação com o movimento Rotary Stability 

esquerdo (r= 0,373; p= 0,039). Houve também correlação entre lesões de membro superior 

esquerdo e o movimento Rotary Stability direito (r= 0,368; p= 0,042) e Rotary Stability 

esquerdo (r= 0, 391; p= 0,030). Sendo que o movimento Trunk Stability Push-up pode ser 

explicado em 13,% por lesões em membros inferiores, o Rotary Stability esquerdo pode ser 

explicado em 5,2% por lesões de membro inferior direito e em 14,3% por lesões em membros 

superior esquerdo e por fim, o movimento Rotary Stability direito pode ser explicado em 12,6% 

por lesões de membro superior esquerdo. 

Não houve correlação entre a pontuação total do FMS e as lesões musculoesqueléticas. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A média de idade dos triatletas corrobora com a idade média de triatletas descritas por 

Bertola et al. (2014) que apontou idade média de 33 ± 9 anos em seu estudo e, de 35,3 ± 8,0 

anos em estudo de Rossi et al. (2011), ambos estudos com triatletas. 

O IMC dos triatletas estudados segue próximo à média apresentada por Rossi et al. 

(2011), que foi de 23,8 ± 1,7 Kg/m², porém, ultrapassando a linha tênue entre o peso adequado 

e o sobrepeso, segundo classificação da OMS (OLIVEIRA et al, 2012). Além desse fato, a 

porcentagem de triatletas com sobrepeso aproxima-se da porcentagem da população brasileira 

com sobrepeso, segundo OMS, 2016 (54%). 

Em estudo com 184 triatletas amadores praticantes de Ironman, pôde-se observar que 

o perfil antropométrico dos triatletas estudados assemelha-se muito com o perfil de corredores 

de longas distâncias, o IMC médio apresentado foi de 23,5 ± 2 Kg/m². Ainda, foi apontado  que 

há relação entre menores valores de IMC e melhores desempenhos na corrida e associação entre 

porcentagem de gordura corporal e a soma de dobras cutâneas com os tempos na natação, 

ciclismo e corrida Os resultados desse estudo demonstraram que indivíduos com menor massa 

corporal, menor IMC e menor gordura corporal foram associados com melhores desempenhos 

na corrida e demais divisões do triathlon, representando vantagem e melhor desempenho para 

conclusão da prova esportiva (KNECHTLE et al, 2011). 

Constatou-se no presente estudo, alta prevalência de lesões musculoesqueléticas em 

triatletas, localizadas topograficamente em membros inferiores, acometendo principalmente a 

região de joelhos, seguida pela região anterior da perna e tornozelo, durante treinamentos de 

corrida. Já as lesões musculoesqueléticas relatadas em membros superiores, foram em sua 

maioria, localizadas topograficamente em ombros. Os achados do presente estudo vão de ao 

encontro com outros estudos, que também reportaram elevada prevalência de lesões 

musculoesqueléticas em MMII, que ocorreram durante treinamento de corrida e/ou ciclismo 

(Bertola et al, 2014; Ongaratto e Toigo, 2010).  

No presente estudo, observou-se que a maioria (64%) dos triatletas avaliados 

realizavam os treinamentos com a supervisão de um profissional especializado, que difere dos 

achados de Bertola et al (2014), constataram que a maioria dos triatletas avaliados realizavam 

os treinamentos sem a orientação de um técnico. Tal fato pode vir a contribuir com o número 

de lesões ocasionadas durante o treinamento encontrados pelos autores, já que, com o 

acompanhamento de um profissional especializado, a estruturação dos treinamentos é planejada 

adequadamente e individualmente para cada atleta, podendo favorecer a redução do risco de 

lesões para essa população. 

Sobre o tempo de treinamento realizado pelos triatletas semanalmente, a maioria dos 

avaliados realizavam entre 10 a 15 horas semanais. Shaw et al (2004), encontraram resultado 

semelhante ao avaliarem 258 atletas amadores da Austrália, onde 50% dos mesmos realizavam 
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entre 8 a 15 horas de treinamento semanais, podendo-se afirmar que a amostra de triatletas 

passam em média mais horas treinando por semana todas as modalidades, comparado aos atletas 

que realizam as modalidades separadamente (LEVY et al, 1986). 

Ainda, em relação ao tempo de treinamento realizado semanalmente, Burns et al 

(2003) relataram em seu estudo prospectivo, realizado com 131 triatletas, que em 10 semanas 

durante a temporada de competição de triathlon, a maioria dos triatletas avaliados reportaram 

a ocorrência de pelo menos uma lesão por overuse. Já durante o período de pré-temporada, isto 

é, que antecede o período de competições, o risco de predisposição à lesão musculoesquelética 

aumentava para 2,5 vezes para cada 1000 horas de treinamento realizado e durante o período 

de competições, esse valor aumentava para 4,6 vezes. 

 Burns et al (2003) ainda afirmam, que os valores obtidos relacionados à incidência de 

lesões foram extremamente altos, ao se comparar com a quantidade de horas de treinamento 

realizadas semanalmente por triatletas, e ainda elucidam que existem diferenças entre a 

temporada de competição e a pré-temporada, onde o preparo da corrida causa redução das 

distâncias de treinamento à medida que o triatleta se concentra mais na velocidade e intensidade.  

Manter e melhorar a velocidade de pico requer sessões de treinamento mais extenuantes, de alto 

impacto e mais rápidas que potencialmente causem mais estresse no sistema 

musculoesquelético, ocasionando assim maior chance de risco para predisposição à lesões 

musculoesqueléticas, em comparação com o menor impacto, menor intensidade e menor tempo 

de treinamento na pré-temporada.  

Neste estudo foi encontrado que a maioria dos triatletas treinavam de 2 a 4 horas 

semanais de corrida, como também encontrado por Junior et al (2011), onde foi analisado o 

tempo de treinamento de corrida de 200 atletas, e constatado que os mesmos realizavam 4 horas 

de treinamento de corrida semanais. Dessa forma pode-se afirmar que a grande quantidade de 

horas despendidas para os treinamentos de corrida apresentam relação  com a prevalência de 

lesões em MMII, devido ao alto volume semanal de treinamento. 

 Ongaratto e Toigo (2010) verificaram a prevalência de lesões musculoesqueléticas em 

atletas amadores de triathlon, federados no estado do Rio Grande do Sul, em cada modalidade 

que compõe o esporte (natação, ciclismo e corrida), bem como o local anatômico de maior 

prevalência de lesões. Os resultados obtidos foram que a maior prevalência de lesões foi em 

MMII, sendo mais acometidos na corrida e ciclismo, enquanto na natação foram os membros 

superiores. Dessa forma, o presente estudo corrobora com essa pesquisa, demonstrando que a 

maioria das lesões musculoesqueléticas apresentaram topografia em MMII, sendo derivadas 

principalmente dos treinamentos de corrida.   

Além disso, Burns et al (2003) também reportaram que aproximadamente 72% dos 

triatletas apresentaram lesões durante período de treinamento de corrida, pelo fator de ser 

considerado extremamente extenuante e desgastante para o triatleta, devido à alta exigência 

biomecânica. Foi também relatado que os triatletas que realizaram maior quilometragem 

durante o período de pré-temporada, ou seja,  para cada hora extra realizada no treinamento por 
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semana de pré-temporada, aumentava 12% o risco de lesão na temporada de competição. Do 

mesmo modo, aqueles triatletas que relataram alguma lesão musculoesquelética durante o 

período de pré-temporada, apresentaram 2,5 vezes mais chances de risco à lesões durante a 

temporada de competição. 

A maioria dos triatletas do presente estudo, afirmaram que as condições climáticas não 

interferiram para a prevalência de lesões, diferente dos achados de Bertola et al (2014), em que 

a maioria dos triatletas apresentaram maior índice de lesões em dias frios. Provavelmente a 

maioria dos atletas avaliados, não relatou influência climática porque o predomínio de lesões 

foram tendíneas e ligamentares. Normalmente as lesões musculares podem apresentar maior 

prevalência em dias frios, devido a maior extensibilidade do músculo esquelético em dias 

quentes e após exercícios de aquecimento (Wood et al., 2007). 

No presente estudo, a metade dos triatletas avaliados, realizou algum tipo de 

tratamento para lesão musculoesquelética, sendo que os exercícios de fortalecimento muscular 

foram realizados por todos os indivíduos submetidos a tratamento. Este desfecho concorda com 

o estudo realizado por Barroso e Thiele (2011), em que, os autores afirmam que a realização de 

fortalecimento muscular auxiliam na redução de ocorrência de lesões em atletas, e, também 

permite retorno precoce de atletas que foram acometidos por lesões ao meio esportivo.  

Mais da metade dos triatletas do presente estudo realizavam aquecimento antes dos 

treinamentos, sendo que a corrida e o ciclismo foram reportados como preferência de 

aquecimento prévio por todos. Apesar de atividades de aquecimento prevenirem lesões 

musculoesqueléticas, ainda foi encontrada alta prevalência de lesões musculoesqueléticas no 

presente estudo (Wood et al., 2007). No quadro 4 consta o tópico “Aquecimento Antes do 

treinamento”, o qual apresenta razão de chance inversamente proporcional à prevalência de 

lesões, ou seja, os triatletas que realizavam aquecimento antes dos treinamentos, apresentavam 

menor chance de predisposição à lesões musculoesqueléticas, quando comparados aos 

indivíduos que não realizavam a fase de aquecimento.  

Mais da metade dos indivíduos avaliados por esse estudo realizavam alongamento 

antes dos treinamentos, entretanto, os estudos têm mostrado que alongamento com duração 

maior que 90s, realizado antes da modalidade esportiva, pode reduzir o desempenho (McHugh 

& Cosgrave, 2010; Behm & Chaouachi, 2011; Simic et al, 2012; Sa et al, 2016). Além disso, 

Shrier e Gossal (2000), em seu estudo afirmam que a realização de alongamento imediatamente 

antes da prática de exercício não previne lesões agudas ou por overuse.  

Neste estudo foi encontrada redução da amplitude de movimento apenas para 

plantiflexão de tornozelo. O estudo de Chandler et al. (1993) aponta que as mal-adaptações dos 

corredores em termos de força da panturrilha posterior e amplitude de movimento da articulação 

do tornozelo pode gerar alteração da biomecânica normal do pé, que diminui a capacidade do 

pé para absorver forças e para impulsionar o corpo para a frente. Dessa forma, pode-se ter maior 

tensão na fáscia plantar, podendo ocasionar lesões. Ainda, no presente estudo foi encontrado 

aumento da ADM para eversão de tornozelo. O estudo de Vtasalo & Kvist (1983) encontrou 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McHugh%20MP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20030776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cosgrave%20CH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20030776
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relação entre ADM de eversão aumentada e canelite. Já o estudo de Morrison et al. (2007) 

encontrou o aumento da eversão de tornozelo como fator predisponente da lesão em inversão 

de tornozelo. 

No presente estudo encontrou-se diferença significativa entre lateralidade nas ADMs 

de extensão de ombro, rotação interna de quadril, dorsiflexão e plantiflexão de tornozelo. O 

estudo de Barns et al. (2001) avaliou os efeitos da dominância do braço na amplitude de 

movimento do ombro. Essa análise demonstrou diferença de acordo com a dominância do braço 

e redução da amplitude de movimento com o decorrer da idade.  

Não foi encontrada relação significativa entre lesões prévias e a amplitude de 

movimento em triatletas. No estudo de Sugimoto et al. (2017) foi avaliada a amplitude de 

movimento de tornozelo de atletas com idade abaixo de 18 anos que tinham ou não histórico 

prévio de lesões nesta região. Corroborando com a pesquisa, como resultado não foi encontrada 

relação da amplitude de movimento com o histórico de lesão. Ainda, os estudos apresentados 

na revisão sistemática e metanálise de Keller et al. (2018) não mostraram significância 

estatística para medidas de movimento do ombro e correlação com lesões no ombro ou 

cotovelo. Outros estudos apontam para a não correlação entre ADM e lesões (DENEGAR et al. 

2002; VAN MECHELEN et al., 1993; OYAMA et al., 2017; MONTGOMERY et al., 1989). 

Em contradição, a revisão sistemática de Tak et al. (2017) encontrou que a ADM total do quadril 

é o fator mais consistentemente relacionado à dor na virilha em atletas. Porém, aponta que é 

improvável que a triagem identifique corretamente um atleta com risco de desenvolver dor na 

virilha, devido às pequenas diferenças encontradas na amplitude de movimento e às fracas 

propriedades de medidas.  

Em adição, pode-se justificar a não correlação com lesões devido a ADM dos triatletas 

encontrar-se adequada. Visto que, estudos apontam que a redução da amplitude de movimento 

pode estar relacionada à lesões (WILK et al., 2015; LI et al., 2015; TAK et al. 2016). 

Ainda, foi encontrada relação entre amplitude de movimento e testes específicos do 

FMS. No estudo de Chimera et al. (2017) foi realizada a avaliação da amplitude de movimento 

de membros inferiores e testes de força do core como preditores do resultado da avaliação pelo 

método FMS. Foi encontrado que redução na dorsiflexão de tornozelo bilateralmente se 

associou com baixo escore do teste “Deep Squat” do FMS. Ainda, constatou-se relação entre 

flexão de quadril com o teste “Straight Leg Raise”. Segundo o autor, pode-se considerar que o 

risco de lesão pode ser afetado pela ADM de MMII, visto que indica menor desempenho no 

teste FMS. Além disso, pode-se considerar desempenhos ruins pelo FMS como possível 

indicador para déficits na ADM. 

A FPM média foi considerada adequada de acordo com mínimo e máximo para sexo, 

idade média e lateralidade dos triatletas estudados, porém, abaixo da média prevista, segundo 

dados normativos utilizados. Em estudo de Garrido et al. (2012), com nadadores profissionais 

de Portugal, em amostra com 18 nadadores do sexo masculino, com idade média de 21,8 ± 2,33 
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anos, a média de FPM foi de 51,96 ± 5,85Kgf na mão dominante e 48,19±7,70 Kgf na mão não 

dominante, esses valores estão acima ao encontrado no presente estudo, demonstrado que a 

amostra analisada de triatletas apresentou FPM abaixo da média tanto em comparação com a 

população geral (MATHIOWETZ et al.,1985), quanto com nadadores (GARRIDO et al., 2012).        

A lateralidade dominante foi a direita e houve forte correlação entre FPM direita e 

esquerda. Segundo Nascimento et al. (2010), o percentual de indivíduos sinistros na população 

é muito baixo e, segundo Dias et al. (2010), a diferença entre as forças médias do membro 

dominante e não dominante são pequenas, em torno de 10% ou menos, sendo a maior no 

membro dominante. No presente estudo essa diferença foi de 5,26%, os resultados apresentados 

vão ao encontro do apresentado na literatura, embora a amostra da literatura apresentada não 

seja de triatletas, fato que representa viés para comparação.  

No presente estudo, não houve correlação entre a idade e FPM, a literatura tem 

demonstrado que há relação curvilínea entre a idade e a FPM, sendo que a FPM atinge seu pico 

entre 25 e 39 anos e depois ocorre declínio gradual de seus valores (DIAS et al, 2010; 

FERNANDES et al, 2011; FREDERIKSEN et al, 2006). Porém, em estudo de Dimare et al. 

(2016), com competidores masters de judô, com idade entre 45 e 64 anos, não foi evidenciado 

declínio da FPM em função do avançar da idade, uma das hipóteses levantadas pelos autores é 

de que possivelmente a prática constante da modalidade esportiva, aliada a regularidade dos 

treinos contribuíram para que não houvesse declínio da FPM mesmo com a idade mais avançada 

dos atletas estudados. 

Não houve também relação entre a FPM e a massa corporal ou altura dos triatletas no 

presente estudo, como também encontrado por Bertuzzi et al. (2005), com escaladores 

esportivos.  

No presente estudo não houve correlação entre a pontuação total do FMS e lesões. Em 

estudo com jogadores de futebol, onde foi investigada a incidência de lesões entre os anos de 

2010 e 2014, sendo aplicado o FMS e testes de desempenho físico, não foi detectada correlação 

significativa entre o score total do FMS e lesões em membros inferiores (SVENSSON et al., 

2018). Ainda, segundo Moran et al. (2017), em revisão sistemática com meta-análise, foi 

apontado que a força de associação entre os scores do FMS e lesão não suporta seu uso como 

ferramenta de previsão de lesões. Em contraponto, em revisão sistemática com meta-análise de 

Bonazza et al, (2017), foi observada excelente confiabilidade entre indicadores e intra-

examinadores, além de apontar que participantes com scores ≤14 pontos apresentaram maior 

probabilidade significativa de lesões em comparação aos participantes com pontuação total 

maior. 

Apesar de não apontar correlação entre o score total do FMS e as lesões, foi observado 

no presente estudo que, quando os movimentos do FMS foram analisados isoladamente, o 

movimento Trunk Stability Push-up apresentou correlação moderada com lesões totais em 

membros inferiores; o movimento Rotary Stability esquerdo com lesões de membro inferior 

direito; o movimento Rotary Stability direito e esquerdo com lesões de membro superior 
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esquerdo. Em estudo de Tee et al. (2016), com objetivo de verificar se o FMS poderia predizer 

lesões de contato em jogadores profissionais de Rugby, observou-se correlação entre baixos 

scores no FMS e a ocorrência de lesões. Porém, quando os movimentos do FMS foram 

analisados separadamente, foi apontado que os movimentos In Line Lung, Active Straight-Leg 

Raise e o Deep Squat obtiveram maior correlação com as lesões de contato em comparação ao 

score total. Estes resultados indicam que os movimentos individuais do FMS podem demonstrar 

maior correlação com lesões em comparação ao score total. O fato de os movimentos 

relacionados às lesões encontradas no presente estudo estarem em desacordo com os 

movimentos relatados na literatura apresentada, juntamente com o fato da amostra dos estudos 

não ser composta por triatletas, podem justificar os desfechos. Portanto, sugerem-se para 

futuros estudos, que analisem não só o score total, mas também os movimentos que o compõem 

individualmente, em praticantes de diferentes esportes, para que se identifique quais 

movimentos se relacionam com as lesões em cada modalidade esportiva. 

O presente estudo apresenta algumas limitações como tipo de estudo transversal, que 

não permite a relação causa-efeito e tem viés de memória em relação ao relato das lesões 

pregressas; utilização de dinamômetro de preensão manual ao invés de dinamometria 

isocinética, que permitisse a avaliação de diferentes grupamentos musculares de MMSS e 

MMII; não foi avaliado o comprimento dos fascículos musculares, com ultrassom por exemplo, 

para permitir a análise do comprimento muscular em relação a ADM. Ainda, a amplitude de 

movimento de flexão de quadril poderia também ter sido realizada com flexão de joelho para 

corroborar com a maioria dos estudos, mas foi realizada em extensão para estabelecer 

correlação com avaliação pelo FMS. Não foram realizados testes funcionais de natação, 

ciclismo e corrida, de maneira a investigar o desempenho funcional dos triatletas.         Não 

foram avaliadas as lesões por modalidade de triathlon para que fosse investigada a influência 

da modalidade nas lesões, assim como não foi verificado se foi realizado algum tipo de 

treinamento específico, para evitar a recidiva e/ou novas lesões, não foi avaliado também o 

nível de atividade física dos atletas. As demandas de competições não foram quantificadas e 

não foi avaliado se os triatletas usavam algum equipamento de segurança. Em adição, a 

abordagem deste estudo não permite generalizar os desfechos para toda a população praticante 

de triatlo, já que estima-se que existam no Brasil 25000 atletas praticantes de triatlo, e neste 

estudo foram investigados 0,12% deste total, logo, o estudo não apresenta validade externa, não 

foi possível analisar grupos por faixa etária, devido ao baixo número em cada faixa etária. O 

estudo do tipo retrospectivo deve ser considerado para que se possa analisar os impactos dos 

desfechos apontados no estudo. Por fim, algumas variáveis como tipo de pé, tipo de pisada, tipo 

de calçado, tipo de corrida, adipometria e histórico de esporte do atleta não foram avaliados. 

 

6 CONCLUSÃO 

Os triatletas do sexo masculino, com índice de massa corporal de sobrepeso, com 

tempo médio de prática de triathlon entre 2-3 anos, treinavam 10 a 15 horas semanais, na 
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maioria das vezes com supervisão técnica, sendo em média 2 a 4 horas de corrida, 5-10 horas 

de ciclismo e mais de 3 horas de natação semanalmente. A maioria dos triatletas reportou 

realizar Short triathlon e praticar outra modalidade de exercício sendo a musculação a mais 

frequente, com frequência de 1 a 3 vezes por semana. Os triatletas já haviam sofrido pelo menos 

uma lesão decorrente da prática do triathlon, sendo as regiões anatômicas mais acometidas o 

ombro e o joelho, causando lesões tendíneas ou ligamentares, levando a afastamento entre 3 

semanas a 6 meses. Os sinais e sintomas mais frequentes relacionados às lesões foram 

“fisgada”, dor seguida de inchaço e calor.  

Dos triatletas com lesões, a metade realizou algum tipo de tratamento, sendo que os 

exercícios de fortalecimento muscular foram realizados por todos os indivíduos submetidos a 

tratamento. Analgésicos, anti-inflamatórios e tratamento fisioterapêutico por meio de corrente 

elétrica também foram reportados pela maioria dos triatletas que realizaram tratamento. 

 Quanto ao aquecimento antes dos treinamentos e das competições de triathlon a maior 

parte afirmou que realizava corrida ou ciclismo entre 5-15 minutos. Ainda, menos da metade 

realizava desaquecimento após os treinamentos, sendo do tipo corrida entre 5 a 10 minutos; 

minoria realizava desaquecimento após as competições. A maioria dos triatletas realizavam 

alongamento antes do início dos treinamentos, principalmente na região de pernas e braços.   

Em relação a avaliação da amplitude de movimento dos triatletas, observou-se que 

apenas o movimento de plantiflexão de tornozelo direito encontrava-se abaixo da média do 

valor de referência, e quanto à diferença entre os membros direito e esquerdo do mesmo 

indivíduo, foi encontrada diferença significativa nos movimentos de: extensão de ombro; 

rotação interna de quadril; dorsiflexão e plantiflexão de tornozelo. Não houve correlação 

estatística significativa entre as lesões e amplitude de movimento em triatletas do sexo 

masculino. 

Algumas avaliações da ADM se relacionam com as avaliações através do método 

FMS. Sendo que o teste “Trunk Stability Pushup” pode ser explicado pelos movimentos de 

extensão de ombro esquerdo e pela inversão esquerda de tornozelo; o teste “Active Straight Leg 

Raise” pode ser explicado pelos movimentos de plantiflexão esquerda, rotação interna de 

quadril direito, flexão de quadril direita e flexão de quadril esquerda; o teste “Rotary Stability” 

pode ser explicado pelo movimento de plantiflexão esquerda, plantiflexão direita, inversão 

esquerda e eversão esquerda de tornozelo e rotação interna de quadril direito; o teste “Deep 

Squat” pode ser explicado pelo movimento de dorsiflexão esquerda. 

Quanto à FPM, apenas a faixa etária dos vinte a vinte e quatro anos obteve resultado 

considerado inadequado. A FPM não apresentou correlação significativa com a ADM, com a 

prevalência de lesões nem com o FMS.  

A maioria dos triatletas (84%) apresentaram pontuação total do FMS adequada. 

Porém, em 16% a pontuação total indicou déficits funcionais relacionados ao controle motor, 

mobilidade e estabilidade. Foi estabelecida correlação entre os movimentos Trunk Stability 

Push-up e Rotary Stability esquerdo e as lesões em membros inferiores e entre o movimento 
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Rotary Stability e lesões de membro superior esquerdo. Houve correlação entre a pontuação 

total do FMS e os movimentos Shoulder Mobility ( explicado em 21,7%), o Active Straight Leg 

Raise (19%), o Trunk Stability Push-up (explicado em 28,5%) e o Rotary Stability (explicado 

em 20,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

INFLUENCE OF INJURY ON THE MUSCULOSKELETAL FUNCTION OF MALE 

TRIATHLETES 

Triathlon is characterized as an endurance sport and the high volumes and intensities of training 

contribute to musculoeskeletal injuries, requiring a evaluation of triathletes. Thus, the objective 

of this research was to evaluate the influence of injuries on the musculoskeletal function of 

triathletes. A cross-sectional study was performed, with 31 male triathletes (38.38 ± 10.67 

years). A semi-structured questionnaire was used to evaluate the musculoskeletal lesions, 

fleximeter to measure the range of motion (ROM) of the shoulder and lower limbs, 

dynamometer to measure the manual grip force (MGP) and Functional Movement Screen 

(FMS) to identify functional deficits related to motor control, mobility and stability. The results 
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were described as mean, standard deviation, absolute and relative frequency. Pearson or 

Spearman test was used for correlation according to the nature of the variable, p <0.05. Linear 

regression test was used if the variables had moderate or high and significant correlation, in 

order to verify the association of one outcome over the other. The results of the semi-structured 

questionnaire showed that the most part of the triathletes' injuries occurred in lower limbs, being 

the muscular injury type, during the training or competitions. In the evaluation of ROM, 

reduction was observed for the movement of ankle dorsiflexion (31.90 ± 7.30º). No correlation 

was found between the injuries and ROM. The FPM (Right:42,58±7,35kg; Left:41,39±6,81Kg) 

was adequate according to the average age of the triathletes. There was no correlation between 

lesions and MGP. FMS showed good functional movement (16.61 ± 2.37 points), but with 

compensations. Thus, it was concluded that triathletes were young adults with a high prevalence 

of lesions, mainly muscular and in LLL, with ADM reduced for ankle dorsiflexion, adequate 

DBM according to the mean age, good functional movement, but with compensations in the 

majority according to the FMS. 

 

Key-words: Physical Examination; Athletes; Primary Prevention; Athletic Injuries;   
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APÊNDICE C -  ICC AMPLITUDE DE MOVIMENTO 

ICC PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTO (ADM) COM FLEXÍMETRO 

   Movimento 

  

Avaliação 1 

(graus) 

Avaliação 2 

(graus) 

ICC intra 

avaliador 

Ombro 

Abdução Direita 179,66± 4,61 178,33± 8,06 0,759 

Esquerda 175,33± 4,83 173,72± 9,19 0,693 

Flexão Direita 162, 61±12,96 163,5±11,58 0,975 

Esquerda 155 ± 8,92 156,33±12,21 0,873 

Extensão Direita 37,38±4,54 42,16± 10,90 0,640 

Esquerda 40,44± 4,3 42,5± 3,95 0,874 

Rotação Interna Direita 53,38± 11,86 56 ± 7,57 0,654 

Esquerda 57,61± 15,9 56,44± 11,7 0,981 

Rotação Externa Direita 64,83± 19,27 68,88 ± 17,66 0,546 

Esquerda 65,77± 18,56 70,88± 16,29 0,737 

  

  

  

  

  

  

Membros 

inferiores 

Flexão de 

quadril 

Direita 58,55±14,46 58,88± 12,9 0,966 

Esquerda 56,11± 12,24 54,5± 11,82 0,950 

Extensão de 

quadril 

Direita 14,11± 2,04 16,27± 2,97 0,765 

Esquerda 13,77± 3,08 16,16± 3,88 0,678 

Rotação Interna Direita 27,16± 5,05 26,72±6,08 0,850 

Esquerda 28,44± 5,10 28± 4,14 0,637 

Rotação externa Direita 26,88± 6,21 25,167±5,24 0,892 

Esquerda 24,72± 24,72 24±2,56 0,615 

Flexão de joelho Direita 117,22± 10,48 118,56±10,98 0,972 

Esquerda 124,46±11,03 123,89± 10,54 0,748 

Dorsiflexão Direita 26,94± 6,10 28,8±7, 76 0,765 
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Esquerda 26,77± 6,6 27,06± 4,22 0,807 

Plantiflexão Direita 38,83± 8,73 39,13±8,54 0,979 

Esquerda 37± 6,72 38,27± 8,55 0,862 

Inversão 

  

Direita 24,55± 8,39 23,05± 8,5 0,846 

Esquerda 18,33± 4,72 20,5± 6,29 0,676 

Eversão Direita 21,66± 8,35 23,11± 8,08 0,858 

Esquerda 19,27± 4,34 20,66 ± 3,85 0,834 

Os valores de ADM estão descritos como média±desvio padrão. 
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APÊNDICE D - ICC PARA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL (FPM) COM 

DINAMÔMETRO 

 Avaliação 1 

(Kgf) 

Avaliação 2 

(Kgf) 

ICC intra avaliador 

Direita 27,66 ± 8,65 26,1 ± 8,06 0,979 

Esquerda 26,43 ± 9,02 24,9 ± 7,67 0,920 

Os valores da FPM estão descritos como média±desvio padrão 
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APÊNDICE E -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE F - APROVAÇÃO DO PROJETO PELO CEP 

 

 


