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RESUMO 

 

Contextualização: O estiramento dos músculos que compõem os isquiossurais é reconhecido 
como a lesão de tecido mole mais comum em jogadores de futebol e o aumento de sua ocorrência 
tem gerado grandes custos financeiros aos clubes esportivos. Como forma de se entender as 
causas da lesão por estiramento de isquiossurais, diversos fatores de risco têm sido investigados 
na literatura. Porém a natureza causal desta lesão ainda apresenta grande controvérsia. Objetivo- 
Realizar uma revisão da literatura sobre os principais fatores de risco para lesão de isquossurais 
em atletas de futebol. Revisão de literatura- Os fatores de risco mais discutidos incluem 
fraqueza de isquiossurais, desequilíbrios de forças entre isquiossurais e quadríceps, déficit de 
força de glúteo máximo, lesão pregressa de isquiossurais, alterações posturais na pelve e coluna 
lombar, fadiga muscular e diminuição da flexibilidade muscular. Em relação aos fatores de risco 
locais, a lesão prévia e os desequilíbrios e déficits de força de isquiossurais parecem ser as mais 
consistentes variáveis, ao passo que a flexibilidade é um dos fatores mais controversos. Em 
termos de fatores não locais, alterações posturais na pelve também são apontadas como uma das 
variáveis relevantes. Conclusão- Embora a literatura apresente alguns fatores como 
predisponentes à lesão de isquiossurais, pode-se obervar que essa lesão tem natureza multifatorial 
envolvendo não apenas fatores locais, mas também fatores não locais. Mesmo com uma ampla 
investigação acerca dos fatores de risco citados, ainda há necessidade da elaboração de mais 
estudos prospectivos com foco nas interações entre os fatores de risco e sua relação direta com o 
aumento da incidência de estiramentos de isquiossurais em atletas de futebol profissional.  
 

Palavras-chave: Lesão muscular. Estiramento. Isquiossurais. Fatores de risco. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estiramento dos músculos que compõem os isquiossurais (IQS) é uma lesão comum em 

esportes que requerem aceleração rápida e velocidade máxima de corrida, sendo também 

reconhecido como a lesão de tecido mole mais comum em atletas1,2. O estiramento muscular 

representa 12% a 15% de todas as lesões em uma temporada, em um clube profissional de 

futebol3,4. Estudos têm apontado um aumento da ocorrência desta lesão em clubes profissionais 

de futebol3,5,6.³ propõem que este aumento da incidência de lesões está relacionado com o 

aumento do número de treinamentos e partidas por temporada, além do aumento da demanda 

física no futebol atual. Aproximadamente 3 partidas oficiais e 18 dias de treinamento são 

perdidos por cada jogador lesionado3,4, o que pode gerar altos prejuízos financeiros aos clubes, 

além de prejudicar a sequência de treinamentos e consequentemente o desempenho físico dos 

atletas. 

 

Lesão é definida por³ e 7 como qualquer condição que resulte na retirada de um atleta de um jogo 

oficial, ou treinamento por mais de 48 horas. Especificamente, a lesão muscular pode ser definida 

como qualquer alteração morfológica ou histoquímica que promova um funcionamento 

inadequado do músculo8. Essas alterações predominantemente incluem desarranjos e 

rompimentos de miofilamentos, de linhas Z dos sarcômeros, rompimento da arquitetura e 

desorganização das organelas, rompimento do sarcolema, atividade lisossomal acentuada e 

infiltração de células mononucleadas, principalmente macrófagos8. No caso do estiramento 

muscular, esta lesão ocorre quando a unidade musculotendínea é forçada a se contrair 

excentricamente contra uma resistência excessiva, excedendo sua capacidade tensil9.  

 

Como forma de se entender as causas da lesão por estiramento de IQS, diversos fatores de risco 

têm sido investigados na literatura. Os fatores mais discutidos incluem fraqueza dessa 

musculatura10,11,12, desequilíbrio de forças entre IQS e quadríceps (QUA)10,11,13, déficit de força 

de glúteo máximo (GM)13,14,15,16,17, lesão pregressa de IQS18,19,20, alterações posturais na pelve e 

coluna lombar21,22, fadiga muscular23,24 e diminuição da flexibilidade muscular25,26. No entanto, a 
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associação de cada um desses fatores com a ocorrência de lesão dos IQS ainda é controversa, 

uma vez que na grande parte dos estudos cada fator é abordado isoladamente, não considerando, 

portanto, a natureza multifatorial dessas lesões27.  

 

Baseado nesses dados, torna-se fundamental a pesquisa e o levantamento de estudos que 

confirmem e estabeleçam uma relação multifatorial entre os principais fatores de risco da lesão 

em questão, para que se possa realizar programas adequados de prevenção, atenuando os 

prejuízos a clubes e atletas acometidos. Portanto, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão 

da literatura sobre os principais fatores de risco para lesão de IQS em atletas de futebol. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Diversos estudos prospectivos têm investigado possíveis fatores de risco para a lesão de IQS. 

Alguns dos fatores apontados na literatura são ainda bastante controversos, porém estudos mais 

recentes têm abordado o estiramento dos IQS como uma lesão de natureza multifatorial. Nesta 

sessão são apresentados os principais fatores biomecânicos indicados como fatores de risco para 

lesão de IQS e são discutidos os mecanismos pelos quais esses fatores poderiam predispor a 

lesão. 

 

Força muscular de IQS 

 

Os autores ¹¹, em 1972, são os primeiros a documentar a importância da força muscular como 

fator de proteção às lesões desse tecido. Utilizando cabos de tensiômetros para avaliação da força 

isométrica de IQS, encontraram um índice de duas lesões em cada cinco atletas de track and field 

com déficit de 10% de força entre os IQS, ou uma relação de força IQS/QUA maior que 40%¹¹. 10 

em um estudo similar também usando cabos de tensiômetros, encontraram um índice de 66% de 

lesões de IQS em jogadores de futebol e atletas de track and field com um déficit de força entre 

IQS também de 10%, o que corrobora com o estudo previamente citado e sugere que um 

desequilíbrio de forças entre IQS bilateralmente, ou entre IQS e QUA ipsilaterais em um mesmo 

atleta podem ser um relevante fator de risco para o estiramento.    

 

Estudos mais recentes têm encontrado resultados semelhantes..31, utilizando-se de um 

dinamômetro isocinético, avaliaram picos de torque concêntricos de IQS e QUA em jogadores de 

futebol profissional na Liga Australiana durante a temporada de 1995. Foi demonstrado que todos 

os atletas lesionados apresentavam um déficit de torque entre os IQS maior ou igual a 8% e um 

índice de força IQS/QUA reduzido³¹. Em outro estudo,.¹³, avaliando os picos de torque 

concêntricos e excêntricos de IQS e QUA de jogadores de futebol profissionais por meio de um 

dinamômetro isocinético, encontraram que apenas 4,1% dos atletas sem desequilíbrio IQS/QUA 

apresentaram a lesão de IQS, enquanto 16,5% dos indivíduos com desequilíbrio e que não 
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realizaram fortalecimento adequado sofreram um estiramento muscular. Os autores consideraram 

desequilíbrio um índice IQS/QUA acima de 45% em pelo menos um membro, medindo pico de 

torque concêntrico na mesma velocidade, ou um déficit de pico de torque entre IQS de diferentes 

membros acima de 15%. Além disso, jogadores que realizaram um treinamento para reequilíbrio, 

independentemente dos parâmetros do isocinético, também apresentaram um alto índice de 11% 

de atletas lesionados. Outro grupo que apresentava os desequilíbrios considerados pelos autores, 

mas que realizou adequadamente o treinamento para reequilíbrio muscular, obteve um índice 

reduzido de 5,7% dos atletas lesionados. Assim, jogadores com desequilíbrios não tratados 

apresentaram um índice de lesões de IQS 4 a 5 vezes maior do que os tratados.  

 

Complementando os estudos supracitados, através da mensuração de força de IQS com um 

dinamômetro, 34 documentaram que um déficit de torque isométrico de IQS bilateral maior que 

7,32% é um importante fator de risco para seu estiramento. Apesar de não encontrarem 

precisamente os mesmos valores para índices IQS/QUA e déficits de força entre IQS 

bilateralmente, todos esses estudos sugerem que desequilíbrios de forças entre IQS e déficits de 

forças de IQS em relação ao QUA ipsilaterais são definitivamente fatores de risco para a lesão 

por estiramento. No entanto, mesmo com a similaridade nos resultados de todos esses estudos, ³², 

avaliando os picos de torque concêntricos e excêntricos de IQS e QUA na pré temporada, em 

jogadores da Liga de Futebol Australiana em 1997, não encontrou diferença estatística 

significativa de força entre os músculos supracitados nos membros inferiores lesionados e não 

lesionados. No entanto, ³³ atribuem esses resultados que não estabelecem uma relação entre 

fraqueza dos IQS e lesões desses músculos a aspectos ligados à metodologia desses artigos, como 

baixo número de amostra. 

 

A função da força muscular na prevenção de lesões por estiramento está relacionada ao 

mecanismo da lesão.9 e30 definem lesão por estiramento como um alongamento do músculo 

enquanto ele está contraindo (ou seja, contração excêntrica), atingindo o limiar plástico na curva 

stress/strain. Antes de chegar ao ponto de estiramento no qual ocorre a lesão, o músculo absorve 

grande quantidade de energia, dada pela área embaixo da sua curva stress/strain. Quanto maior a 

capacidade de absorção de energia de um músculo, menor será o risco dele sofrer uma lesão30. 

Quanto maior a força do músculo, maior sua capacidade de absorver energia. Consequentemente, 
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quanto maior a capacidade do músculo em produzir força, maior a sua capacidade de proteção 

contra as lesões30. 

 

 

Fadiga muscular 

 

Outro fator também relacionado à função muscular é a fadiga.42 a definem como a incapacidade 

do músculo de produzir repetidamente um determinado nível de força ou potência em um 

determinado período de tempo. A fadiga pode ainda ser classificada como periférica quando 

resulta de alterações da homeostasia no próprio tecido muscular, ou central quando está 

relacionada a alterações no input neural que chega ao músculo com redução da velocidade e 

frequência de impulso voluntário aos motoneurônios durante o exercício42. 43. analisaram em seu 

estudo a influência da fadiga na lesão por estiramento do músculo extensor longo dos dedos de 

48 coelhos. Os músculos foram fatigados, alongados até o ponto de lesão e comparados com o 

grupo controle que não passou pelo processo de indução da fadiga muscular.  No grupo 

experimental, a força até a fadiga foi de 93%, comparado a 97,4% no grupo controle. O grupo 

fatigado ainda apresentou uma capacidade de absorver energia de 69,7% contra 92% no grupo 

controle. O estudo ainda aponta que os músculos se lesionam no mesmo comprimento, apesar dos 

efeitos da fadiga.   

 

Alguns resultados de estudos epidemiológicos sugerem uma relação entre a ocorrência de lesões 

de IQS e fadiga muscular. ³. acompanharam durante as temporadas de 97/98 e 98/99 os jogadores 

de 91 dos 92 times das 4 primeiras divisões de futebol profissional na Inglaterra e fizeram um 

levantamento, através de um questionário, de todo o período em que os jogadores foram 

afastados devido a uma lesão. Encontraram que 47% das lesões de IQS ocorridas durante partidas 

foram tidas durante o último terço do jogo, o que sugere que a fadiga é um importante fator de 

risco nessas lesões. Reforçando essa ideia, 29. encontraram uma incidência de dois terços das 

lesões ocorrendo na parte final de treinamentos e partidas também em atletas profissionais de 

futebol em 30 clubes das principais ligas inglesas. Apesar desses estudos, ainda é necessário 

desenvolver trabalhos mais específicos para se compreender a influência direta da fadiga sobre as 

lesões de IQS³³. 
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Flexibilidade de IQS 

 

Diminuição da flexibilidade muscular tem sido um dos fatores mais discutidos no que diz 

respeito à lesão dos IQS. Porém, ainda não é conclusiva sua relação com a incidência dessa 

lesão14. Partindo-se do princípio que alguns autores sugerem que a capacidade dos tecidos 

conectivo e muscular em absorver força está diretamente relacionado à sua flexibilidade, e que 

consequentemente um aumento desta poderia prevenir uma lesão44, diversos estudos têm 

investigado a relevância da flexibilidade como um fator de risco22,25,26,29,34. Entretanto, os 

resultados são variados e consequentemente não se pode definir com clareza que uma baixa 

flexibilidade é um fator de risco para lesão. 

 

Em um estudo que analisou a flexibilidade de IQS de atletas na pré temporada da Liga 

Profissional de Futebol Belga 99/2000,25 tentaram comprovar a relação entre diminuição da 

flexibilidade e aumento de incidência de lesões por estiramento. Os autores encontraram que 31 

dos 146 atletas com lesão de IQS obtiveram uma medida menor que 90º de flexão de quadril com 

o joelho estendido, ou seja, sugere-se que uma flexibilidade reduzida pode ser considerada fator 

de risco. Em outro estudo,26 compararam 11 sprinters recentemente lesionados com 9 sem 

estiramento prévio e encontraram uma redução de flexibilidade em atletas lesionados, sem 

concluir, no entanto, se a baixa flexibilidade pode ser considerada um fator de risco para lesão 

por estiramento, ou se ela ocorreu após a lesão.29 estabeleceram programas de alongamentos 

durante a temporada 1998/99 de 30 clubes de Ligas Inglesas de Futebol Profissional e 

encontraram uma redução na quantidade de lesões nos jogadores que realizavam esse programa 

com maior frequência. Em um estudo mais recente, 34 encontraram que nenhum atleta 

previamente lesionado por estiramento de IQS, mas com média de flexibilidade acima de 

155,25º, apresentou uma nova lesão, enquanto 61,9% dos jogadores com flexibilidade abaixo 

desse valor, foram novamente acometidos pelo estiramento, concluindo que uma maior 

flexibilidade pode ser considerada um fator de proteção à prevenção de lesões. 

 

Opondo-se a esses resultados, ²² não encontraram nenhuma diferença estatística na flexibilidade 

de IQS entre um grupo controle de jogadores Galeses de rugby e hurling sem acometimento 

prévio no ano anterior e um grupo experimental lesionado no ano pregresso..18, em um estudo 
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prospectivo investigando fatores de risco para a lesão dos IQS, também não encontraram 

nenhuma relação direta entre baixa flexibilidade e lesão. Assim, torna-se necessária a produção 

de mais estudos prospectivos com uma maior quantidade de atletas para se comprovar se o 

aumento da flexibilidade pode diminuir a probabilidade de se ter uma lesão14,34.   

 

 

Lesão pregressa de IQS 

 

Outro fator de risco para lesão de IQS frequentemente documentado na literatura é a lesão 

pregressa dessa musculatura18,19,20,34,35.18, em um estudo prospectivo de coorte, acompanharam 

222 atletas da Liga Profissional da Austrália durante a temporada de 2002, incluindo a pré 

temporada, e demonstraram que lesão nos 12 meses prévios foi um dos principais fatores de risco 

para uma nova lesão de IQS. Alguns anos antes,19 observaram 85503 partidas de futebol 

profissional na mesma Liga Australiana, entre os anos de 1992 e 1999, e encontraram que uma 

história recente de lesão de IQS foi o principal fator de risco. 34 avaliaram postura pélvica, 

flexibilidade, força muscular de membros inferiores e a história de lesões pregressas de IQS de 

jogadores de futebol durante a pré-temporada 2008, os monitorando durante a temporada 2008/9 

quanto à lesão por estiramento de IQS. Ao montar uma árvore regressão com esses preditores, 

eles encontraram que o primeiro fator preditor selecionado pela árvore foi a lesão pregressa de 

IQS, sendo que, dos indivíduos com lesão pregressa, 48,1% sofreram uma nova lesão, enquanto 

entre os indivíduos sem lesão prévia, apenas 14,8% sofreram estiramento durante a temporada. 

Além disso, os outros fatores de risco selecionados pela árvore foram distintos entre os atletas 

previamente lesionados e os isentos de lesão pregressa. Entre os jogadores com lesão pregressa 

de IQS, o déficit de força de entre os IQS e a menor flexibilidade dessa musculatura foram as 

variáveis selecionadas. Isso sugere que nesse grupo de jogadores, fatores relacionados à 

reabilitação do músculo após a primeira lesão, como força e flexibilidade, estão relacionados à 

reincidiva da lesão. 

 

A relação entre lesão pregressa e uma nova lesão de IQS pode estar relacionada a aspectos 

relacionados à cicatrização tecidual após a primeira lesão. Sabe-se que após uma lesão, o 

músculo se enfraquece e é necessária imobilização para acelerar o processo de formação de 
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tecido de granulação e limitar a área de formação de tecido conectivo na fase aguda. 

Posteriormente, na fase proliferativa, o tecido cicatricial permanece imaturo e fraco, porém, vai 

adquirindo força desde que não haja uma reincidência da lesão. Na fase seguinte, remodelação, o 

tecido cicatricial por ser menos elástico necessita ser mobilizado para haver melhor alinhamento 

das fibras musculares e consequentemente se evitar atrofia, perda de força e elasticidade do 

tecido muscular original14. Devido à elevada necessidade de resultados e alta demanda por parte 

dos atletas no futebol, muitas vezes a reabilitação não segue o tempo hábil para a adequada 

cicatrização tecidual e os jogadores têm um retorno precipitado, o que pode estar associado à não 

correção dos fatores de risco prévios35, ou à manutenção de déficits locais após a reabilitação34.  

 

 

Força de GM 

 

O futebol é um esporte que envolve uma elevada quantidade de arrancadas, ou sprints3,14,27. 

Durante um sprint, o estiramento de IQS ocorre majoritariamente no terço final da fase de 

balanço, no momento em que os IQS atingem o seu pico de torque controlando excentricamente a 

extensão de joelho e atuando concentricamente na extensão de quadril15. Em seus estudos,15 

demonstram por meio de registros eletromiográficos que músculos biarticulares contribuem na 

transferência de energia de uma articulação proximal para uma distal durante movimentos 

explosivos de extensão de quadril. Os IQS, por exemplo, contribuem com um trabalho de 11% da 

transferência de energia entre o quadril e o joelho durante os momentos finais do pulo e do sprint. 

O GM, enquanto músculo monoarticular, é motor primário na extensão de quadril15. Portanto, 

parte da energia produzida e absorvida pelo GM é transferida do quadril para o joelho pelos IQS, 

o que possibilita a conclusão que quando o primeiro músculo está enfraquecido, 

consequentemente o segundo será sobrecarregado14,34.  

 

Em um estudo com jogadores de futebol de categorias de base, 34 avaliaram a força de GM com 

um dinamômetro manual e acompanharam os atletas durante toda a temporada de 2008. Os 

resultados indicaram que todos os atletas que, apesar de não terem sofrido lesões de IQS no 

último ano, apresentavam um déficit de força desse músculo maior que 19,58%, apresentaram a 

lesão de IQS. Em contrapartida, apenas 11,8% dos indivíduos que tinham déficit menor que 
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19,58% e não sofreram lesões de IQS lesionaram esse grupo muscular durante a temporada. Em 

outro estudo prospectivo, 36 avaliaram a força de extensores de quadril no dinamômetro 

isocinético durante a fase final de balanço na corrida em sprinters de elite. Nos 12 meses 

seguintes, através dos quais os atletas foram acompanhados, 10% dos sprinters apresentaram 

estiramento de IQS, sendo que em todos havia fraqueza concêntrica dos extensores de quadril 

testado na velocidade 60 graus por segundo, assim como fraqueza excêntrica de IQS. Apesar da 

pequena quantidade de estudos que estabelecem uma relação entre a fraqueza de GM e o aumento 

do risco de estiramento dos IQS, os dois estudos supracitados foram capazes de estabelecer essa 

relação, indicando necessidade de se incluir o fortalecimento dos extensores de quadril em 

programas de prevenção dessa lesão.  

 

 

Alinhamento postural da pelve 

 

Fatores não locais também podem estar envolvidos no surgimento de lesão dos músculos IQS. A 

pelve é considerada uma estrutura fundamental no alinhamento corporal e alterações na sua 

postura podem interferir diretamente na biomecânica de articulações mais proximais e distais, 

como na coluna lombar, quadril e joelho, gerando compensações, que consequentemente podem 

sobrecarregar alguma outra estrutura14,37.  Estudos apontam uma relação entre alterações 

posturais na pelve e lesões de IQS.38 estabelecem um tilt pélvico anterior como um fator de risco 

para a lesão. Já Hennesey e Watson²² encontraram uma excessiva lordose lombar gerada por uma 

anteversão pélvica em atletas com lesão prévia dos IQS, comparado a atletas não lesionados. A 

tempo, ²¹ aponta defeitos posturais como um dos fatores de risco para lesões musculares nos 

membros inferiores anatomicamente associados ao local da lesão. 14 ainda preconizam que 

alterações biomecânicas geradas por um tilt anterior na pelve afetam diretamente a função dos 

IQS devido à alteração da sua posição ideal para gerar tensão e absorver energia. 

 

Baseado na relação entre a assimetria pélvica no plano frontal e um possível aumento na 

incidência de estiramento de IQS39,40,41, 34 avaliaram o ângulo de inclinação pélvica no plano 

frontal de atletas. Obtiveram como resultado a ausência de lesão de IQS em jogadores de futebol 

com uma inclinação pélvica menor ou igual a 2,15º, mesmo apresentando outros fatores de risco, 
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como lesão pregressa e um baixo índice de flexibilidade. Isso sugere a importância de se 

trabalhar também fatores de risco não locais aos IQS durante o tratamento de sua lesão, como 

fortalecimento e equilíbrio da musculatura intrínseca e extrínseca responsável pela estabilização 

central da pelve.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar de diversos estudos sugerirem todos os fatores discutidos acima como possíveis 

causadores da lesão por estiramento de IQS, ainda há muita controvérsia a respeito da definição 

de algumas das variáveis como realmente sendo de risco, como a flexibilidade por exemplo. Isso 

torna necessária a elaboração de mais estudos prospectivos de coorte com grande número 

amostral. Além disso, devido à natureza multifatorial da lesão, é ideal que novos estudos 

abordem não mais cada variável de forma isolada, mas as possíveis interações entre os fatores de 

risco e sua relação direta com o aumento da incidência de estiramentos de IQS em atletas de 

futebol profissional.  

 

Mesmo sendo contraditórios alguns resultados encontrados nos artigos, há pontos em comum de 

extrema relevância clínica. Primeiramente, deve-se evidenciar a altíssima incidência do 

estiramento de IQS comparado a outras lesões de tecido mole e os consequentes prejuízos 

gerados a clubes e atletas acometidos. Ainda, os artigos sugerem a interação de diversos fatores 

como a causa, ou as causas, da lesão. Portanto, para a efetivação de um trabalho preventivo 

apropriado, é necessário que o fisioterapeuta tenha um conhecimento específico sobre o corpo e 

as individualidades de cada jogador de seu clube a fim de poder controlar todas as possíveis 

variáveis responsáveis pela ocorrência do estiramento. 

 

Trabalhos com caráter preventivo devem ser desenvolvidos pelos terapeutas para se evitar 

tamanhos prejuízos para clubes e atletas. Portanto, torna-se fundamental a realização de 

avaliações durante a pré temporada e o acompanhamento de cada atleta durante toda a temporada. 

Essas avaliações deveriam incluir aspectos posturais e mensuração de força, sendo esta 

preferencialmente obtida através de um dinamômetro isocinético para se estabelecer 

precisamente valores de pico de torque e trabalho total dos músculos, a fim de se evidenciar 

desequilíbrios de força entre IQS bilateralmente e IQS/QUA ipsilaterais, além do complexo 

extensor de quadril (IQS e GM). Quanto à questão da fadiga, o próprio isocinético poderia ser um 

recurso para sua avaliação e mensuração através de protocolos que incluam maior quantidade de 

repetições. No que tange à flexibilidade, parece ser o fator abordado na literatura mais 
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controverso, no entanto, não se deve excluir a hipótese de que seu aumento pode ser um fator de 

proteção aos músculos, devendo-se, portanto, incluí-la nas avaliações de pré temporada. Mais um 

importante fator de risco a ser considerado é a lesão pregressa. É necessária uma reabilitação 

adequada que respeite o tempo de recuperação de cada atleta e a manutenção do trabalho 

preventivo quando ele voltar a exercer sua função. Conforme relata a literatura, o retorno precoce 

aos jogos pode aumentar a gravidade de uma lesão e consequentemente necessitar um maior 

período de tempo do jogador afastado, gerando mais prejuízo ainda ao clube e ao atleta. Durante 

a temporada, conhecendo o perfil de cada atleta, o fisioterapeuta deveria continuar 

desenvolvendo seu trabalho preventivo adequadamente dentro do intervalo entre os jogos. 
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