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RESUMO 

 

Introdução: A amplitude de movimento (ADM) adequada de dorsiflexão (DF) de 
tornozelo em praticantes de CrossFit é um dos fatores que devem ser levados em 
consideração para a boa execução dos movimentos no esporte, tais como saltos e 
agachamentos. Sabe-se que a redução dessa ADM está relacionada à ocorrência de 
diversas lesões nos membros inferiores e por essa razão sua avaliação é de suma 
importância. Objetivos: Avaliar ADM de DF em praticantes de CrossFit, além de 
verificar a assimetria entre o membro dominante (DOM) e não-dominante (N-DOM), 
assim como verificar as diferenças entre os gêneros. Métodos: Foram analisados 
111 praticantes de CrossFit, sendo 58 homens e 53 mulheres. Os critérios de 
inclusão foram ter idade entre 18 a 45 anos, apresentar tempo mínimo de 1 ano de 
prática na modalidade esportiva, não apresentar histórico de lesões 
musculoesqueléticas nos últimos 6 meses e/ou de cirurgia no último ano. Foi 
utilizado o Weight bearing lunge test para mensurar os valores da ADM de DF dos 
voluntários. Uma análise multivariada (ANOVA mista) foi utilizada para verificar a 
assimetria entre membro DOM e N-DOM, além da diferença entre os sexos. 
Resultados: O valor médio da ADM de DF encontrado para os homens no membro 
DOM foi de 42,36°±7,66 e 42,62°±7,07 para o N-DOM. Já para as mulheres, o valor 
médio encontrado para o membro DOM foi de 43,93°±6,79 e 43,47°±7,89 para o 
membro N-DOM. Ademais, a análise estatística multivariada não identificou 
assimetria entre os membros DOM e N-DOM (F=0,999, p= 0,967). Além disso, não 
houve diferença entre os gêneros (F=0,751, p= 0,474). Conclusão: Não há 
diferenças significativas na ADM de DF entre membro DOM e N-DOM e entre os 
sexos em praticantes de CrossFit. Esses achados sugerem que o tipo de atividade 
praticada pode influenciar na simetria da ADM de tornozelo, considerando que o 
CrossFit é um esporte com demandas simétricas. Além disso, os valores 
encontrados para esta população indicam que a ADM de DF está no limite superior 
considerando os valores de referência para a população saudável. Os valores 
encontrados neste estudo podem auxiliar em programas de prevenção de lesão no 
CrossFit. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

         A amplitude de movimento (ADM) adequada de dorsiflexão (DF) de 

tornozelo em praticantes de CrossFit é um fator imprescindível para a boa execução 

dos movimentos relacionados ao esporte, como saltos e agachamentos. Isso se 

deve, principalmente, ao fato de que a deficiência da ADM pode gerar o aumento do 

valgismo dinâmico de joelho entre outras alterações, predispondo a lesões 

(HEWETT et al., 2005; MALLIARAS et al., 2006; MACRUM et al., 2012). Sendo 

assim, avaliar e mensurar a ADM de DF dos praticantes de CrossFit, bem como 

identificar se há assimetria entre os membros inferiores pode auxiliar na prevenção 

de lesões nessa modalidade.  

         O CrossFit é uma modalidade esportiva com movimentos funcionais 

composta por exercícios constantemente variados e de alta intensidade (CLAUDINO 

et al., 2018). A modalidade é composta pelo levantamento de peso olímpico, 

exercícios ginásticos e exercícios aeróbicos e visa melhorar os atributos físicos em 

diferentes domínios como força, flexibilidade, potência, agilidade, equilíbrio, 

coordenação, precisão, resistência cardiovascular e respiratória (GLASSMAN, 2007; 

FISKER et al., 2017; CLAUDINO et al., 2018). Dentro da rotina de treinamento 

encontram-se movimentos como saltos, agachamentos e corrida. Sendo assim, 

estes exercícios constantemente variados impõem exigências físicas em diferentes 

segmentos corporais e dependem do uso da técnica correta de execução do 

movimento e da capacidade do sistema musculoesquelético de suportar as altas 

cargas impostas. 

        Para a realização desta prática esportiva é necessária força e ADM 

adequadas para eficiência dos movimentos. Por exemplo, durante o agachamento, a 

musculatura dos membros inferiores não deve apenas gerar o movimento no plano 

sagital, mas também estabilizar o membro inferior em outros planos, permitindo um 

alinhamento dinâmico adequado durante o exercício. Da mesma forma, deve haver 

amplitudes articulares adequadas para garantir que o fêmur fique paralelo ao solo 

durante a fase excêntrica do agachamento, garantindo a distribuição de carga e 

energia nos membros inferiores e entre outros segmentos. A redução da ADM de DF 

é reportada na literatura como possível contribuinte para o aumento do valgismo 

dinâmico de joelho (DILL et al., 2014; WYNDOW et al., 2016; LIMA et al., 2018). 
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Acredita-se que com essa restrição articular, o indivíduo possa tentar compensar 

essa falta de alcance do joelho no plano sagital com movimentos no plano frontal ou 

transversal na cadeia cinética. A compensação pode ser advinda da pronação do 

antepé, rotação interna da tíbia, rotação interna e adução de quadril ou queda da 

pelve, originando o valgismo dinâmico de joelho (MALLIARAS et al., 2006; DILL et 

al., 2014; WYNDOW et al., 2016; LIMA et al., 2018). Essa relação entre ADM de DF 

diminuída e o aumento do valgismo dinâmico de joelho predispõe a ocorrência de 

lesões durante tarefas comumente realizadas no CrossFit, como agachamentos e 

saltos, apesar de essas relações ainda não terem sido estudadas na população em 

questão. Um estudo demonstrou que o risco de desenvolver tendinopatia patelar em 

atletas de basquete aumentou 1,8-2,8 vezes nos indivíduos com ADM de DF menor 

que 45º (MALLIARAS et al., 2006). A redução da ADM de DF também está 

relacionada com a ocorrência de ruptura do ligamento cruzado anterior (YAMAZAKI 

et al., 2010; DILL et al., 2014), instabilidade crônica do tornozelo (HOCH et al., 

2011), fratura por estresse da tíbia (MILNER et al., 2006), dentre outras lesões. 

Portanto, entender as consequências da alteração da ADM de tornozelo e avaliá-la é 

de suma importância para reduzir a incidência de lesões musculoesqueléticas e 

garantir a qualidade do movimento.  

Os fisioterapeutas comumente utilizam o Weight bearing lunge test para 

avaliar a ADM de DF. Os benefícios deste teste é o baixo custo, a eficiência no 

tempo de aplicação e o requerimento de um equipamento mínimo. Além disso, o 

teste é realizado com o suporte do peso corporal do avaliado e, portanto, os 

resultados se aproximam das tarefas funcionais (KRAUSE et al., 2011). O estudo de 

Dill (2014) mostrou que restrições detectadas pelo teste de ADM passiva não 

demonstrou relação com alterações de padrão de movimento em agachamentos 

(“over-head squat”, “single-legged squat” e salto-aterrissagem), ao passo que testes 

com descarga de peso mostraram essa relação (DILL et al., 2014). O teste 

apresenta alta confiabilidade e foi validado pelo estudo de Hall (2017), apontando o 

Weight bearing lunge test como uma boa ferramenta de avaliação da ADM de DF 

(POWDEN et al., 2015;HALL e DOCHERTY, 2017). 

Dada a importância da avaliação da ADM de DF, o objetivo deste estudo é 

avaliar os valores da DF em praticantes de CrossFit. Foi realizada a avaliação dos 

membros dominantes (DOM) bem como dos membros não-dominantes (N-DOM) e 

verificado assimetrias.  Além disso, foi realizada a comparação entre os gêneros.  
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2 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal de caráter descritivo. Foi 

investigada a ADM de DF em praticantes de CrossFit através do Weight bearing 

lunge test. As coletas de dados ocorreram no Laboratório de Performance Humana 

localizado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais – COEP/UFMG (CAAE: 

93670418.9.0000.5149). 

2.1 Amostra 

Um total de 172 praticantes de CrossFit foram inicialmente recrutados (89 

homens e 83 mulheres). Sessenta e um sujeitos foram excluídos do estudo por não 

se encaixarem nos critérios de inclusão e 111 participantes de CrossFit participaram 

das coletas (58 homens e 53 mulheres). As características descritivas da amostra 

são apresentadas na Tabela 1. Os participantes foram recrutados por conveniência 

a partir de divulgação do estudo nas redes sociais e locais de circulação dessa 

população (boxes e eventos de CrossFit). Os critérios de elegibilidade foram: I) 

indivíduos de ambos os sexos, II) idade entre 18 e 45 anos, III) apresentar tempo 

mínimo de 1 ano de prática na modalidade esportiva e IV) não apresentar histórico 

de lesões musculoesqueléticas dos membros inferiores nos últimos 6 meses e/ou de 

cirurgia no último ano. Foi considerado como lesão o afastamento do treinamento 

por no mínimo 7 dias ou 14 dias de treinamento com capacidade reduzida 

(WEISENTHAL et al., 2014). Os critérios de exclusão foram: I) ser incapaz de 

executar os testes e II) apresentar dores durante o procedimento. Todos os 

voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais – COEP/UFMG (Anexo I). 
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Tabela 1: Caracterização da amostra 

 Homens Mulheres 

Idade (anos) 29.41 ± 5.80 28.0 ± 5.26 

Peso (kg) 81.38 ± 8.10 64.01 ± 8.67 

Altura (m) 1.75 ± 0.06 1.63 ± 0.05 

IMC (Kg/m2) 24.85 ± 2.71 24.02 ± 2.71 

Tempo de prática (meses) 29.31 ± 17.92 26.09 ± 12.82 

Horas de treino/semana 7.44 ± 4.03 6.15 ± 3.28 

Categoria S: n= 13 
I: n= 14 
RX: n= 31 

S: n= 27 
I: n= 20 
RX: n= 6 

IMC índice de massa corporal; S Scale ou iniciante, I Intermediário, RX Avançado 

 

 2.2 Procedimentos 
 

         Os voluntários foram orientados a não realizar exercícios no dia da coleta de 

dados e a utilizar roupas adequadas e confortáveis durante a avaliação. 

Inicialmente, os participantes assinaram o TCLE e preencheram um formulário para 

caracterização da amostra (ANEXO II). Em seguida, foram submetidos à avaliação 

da massa corporal e da altura. Posteriormente foi avaliada a ADM de DF através do 

Weight bearing lunge test. 

Os instrumentos utilizados no Weight bearing lunge test foram: fita adesiva, 

uma folha de papel, régua e inclinômetro analógico da marca Starret®.O indivíduo 

foi orientado a permanecer com o 2° metatarso alinhado com a fita adesiva que vai 

do chão à parede, formando um ângulo de 90°. A instrução dada é de que o sujeito 

encoste o joelho na parede sem retirar o calcanhar do chão, com a maior distância 

possível entre o pé e a parede (KONOR et al., 2012). Para garantir que todo o pé 

estivesse em contato com o solo, o examinador posicionou uma folha de papel 
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embaixo do calcanhar, sendo o papel levemente tracionado durante a movimentação 

do voluntário (Figura 1). O inclinômetro foi posicionado 15 centímetros abaixo da 

tuberosidade da tíbia. A média de três repetições do procedimento foi considerada 

para análise. 

        Este estudo foi conduzido por 4 examinadores treinados. A confiabilidade 

teste reteste do Weight bearing lunge test foi verificada em um estudo piloto aplicado 

em 10 indivíduos, com 7 dias de intervalo entre as medidas. O coeficiente de 

correlação intraclasse (ICC3,3) encontrado foi de 0.979 e o erro padrão da medida de 

2.369°. 
 

Fig. 1 Aplicação do Weight bearing lunge test 

 

 
 

 2.3 Análise Estatística 
  

As análises descritivas (média, desvio padrão, intervalo de confiança de 95%) 

foram utilizadas para caracterizar a ADM de DF dos praticantes de CrossFit. Uma 

análise de variância mista foi utilizada para verificar as diferenças entre os membros 

DOM e N-DOM e entre os gêneros. Foi considerada uma probabilidade de erro tipo I 

de 0.05 (PORTNEY E WATKINS, 2009). 
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3 RESULTADOS 

 

A média, desvio-padrão, intervalos de confiança de 95% dos praticantes de 

CrossFit e os valores médios da ADM de DF encontrados estão demonstrados na 

Tabela 2. Não foi identificada assimetria entre os membros DOM e N-DOM (F= 

0,999, p= 0,967) ou diferença entre sexos (F= 0,751, p= 0,474).  

 

Tabela 2: Média, DP e IC de 95% da ADM de DF em praticantes de CrossFit 

 

Mulheres Homens 

Média e DP IC de 95% Média e DP             IC de 95% 

 
Membro DOM 

43,93°± 6,79° 42,06°- 45,80° 42,35°± 7,66° 40,34°- 44,37° 

Membro N-DOM 43,47°± 7,89° 41,27º - 45,67° 42,62°± 7,07° 40,76°- 44,48° 
ADM Amplitude de movimento; DF Dorsiflexão; DP Desvio padrão; IC de 95% Intervalo de confiança 

de 95%;DOM Dominante; N-DOM Não-dominante. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a ADM de DF em praticantes de CrossFit, 

de ambos os sexos, com o objetivo de caracterizar essa população em relação a 

essa variável. Além disso, foi verificada a assimetria entre os membros DOM e N-

DOM e as diferenças entre os sexos. Os valores médios encontrados de ADM de 

DF, tanto do sexo feminino quanto do masculino, estão entre o intervalo normativo 

(30-50°) de mobilidade de indivíduos saudáveis, com maior proximidade ao limite 

superior (KONOR et al., 2012). Isso mostra que os praticantes dessa modalidade 

apresentam maior ADM da articulação em questão, podendo estar relacionado ao 

fato de que o esporte requer grandes graus de liberdade articular para execução dos 

movimentos. Além disso, muitos boxes ou locais de treinamento do CrossFit 

preocupam-se em realizar os ganhos de mobilidade antes da prática dos exercícios, 

o que também pode contribuir para os valores apresentados.  

Os resultados mostram que a assimetria na ADM de DF entre os membros 

não está relacionada à dominância do uso dos membros, ao contrário dos achados 

do estudo de Rabin et al., 2015, que encontraram valores maiores para ADM de DF 

nos membros N-DOM de adultos do sexo masculino saudáveis usando o teste com 

descarga de peso (RABIN et al., 2015). Por outro lado, Onete et al. (2018) não 

encontraram diferença significativa entre os membros DOM e N-DOM em praticantes 

de basquete e futebol (ONATE et al., 2018); Macedo et al., 2008 também obtiveram 

os mesmos achados avaliando mulheres saudáveis (Macedo e Magee, 2008). Essa 

diferença de achados indica que o tipo de atividade praticada pode influenciar na 

simetria da mobilidade de tornozelo, considerando que o CrossFit é uma atividade 

que envolve movimentos bilaterais e simétricos do corpo.  

Padrão simétrico entre membros inferiores também foi observado por Tafuri et 

al., 2016 que compararam o padrão de movimento e mobilidade através do 

Functional Movement Screen (FMS) de atletas de CrossFit com atletas de 

levantamento de peso e fisiculturismo (modalidades com gestos similares aos do 

CrossFit) (TAFURI et al., 2016). Este estudo concluiu que os atletas de CrossFit 

apresentaram padrão de movimento mais simétricos do que as demais modalidades 

avaliadas. Isso pode estar relacionado ao fato de que, das três modalidades 

avaliadas, o CrossFit é a que oferece maior variabilidade de movimentos e direções 

de cargas durante o ciclo de treinamento com demandas bilaterais, reforçando 
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novamente que a modalidade impõe movimentos simétricos, o que pode ter relação 

com os achados deste estudo. 

O fato de não ter sido encontrada diferença entre os sexos reforça achados 

do estudo de Vianna et al., 2006 que buscaram, entre outros objetivos, identificar se 

existiam diferenças nas mobilidades de tornozelo de homens e mulheres. Esses 

autores também não encontraram diferenças significativas entre as ADM de DF 

entre os grupos estudados. 
As limitações deste estudo devem ser consideradas. Não foi realizada a 

relação entre a ADM de DF com atividades como agachamento ou saltos nessa 

modalidade esportiva, o que ainda não é relatado na literatura. Por essa razão, 

estudos futuros devem avaliar a influência da ADM de DF nas atividades do 

CrossFit. Nosso estudo pode auxiliar nos parâmetros de avaliação com valores de 

referência para os praticantes de CrossFit, em ambos os sexos, possibilitando assim 

a criação de programas de prevenção de lesões nesta população.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados do estudo mostram que não há diferenças significativas na 

ADM de DF entre membro DOM e N-DOM e entre os sexos em praticantes de 

CrossFit. Esses achados indicam que o tipo de atividade praticada pode influenciar 

na simetria da ADM de tornozelo, considerando que o CrossFit é um esporte que 

envolve movimentos bilaterais e simétricos. Além disso, os valores encontrados para 

esta população indicam que a ADM de DF está no limite superior considerando os 

valores de referência para a população saudável. Essa ADM alta é necessária 

considerando a alta demanda que o esporte exige. Os valores encontrados neste 

estudo podem auxiliar em programas de prevenção de lesão no CrossFit. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Estudo: Avaliação das propriedades musculares e articulares em atletas 

Investigador Principal: Ana Luiza Resende Rodrigues 

Orientadores: Profª. Drª Juliana M. Ocarino e Prof. Dr. Renan A. Resende 

         Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudo. O nosso objetivo é 

avaliar propriedades musculares e articulares em atletas de diferentes modalidades. 

Os testes que você irá realizar depende da modalidade que você pratica. 

         Procedimentos: Os testes serão realizados nas dependências da Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de 

Minas Gerais (Laboratório de Performance Humana ou Laboratório 1 do setor de 

fisioterapia do CTE). Inicialmente, você responderá a um questionário para coleta de 

informações referente à prática esportiva e em seguida suas medidas de peso e 

altura serão coletadas. 

Antes da sua leitura e de você assinar esse termo de consentimento, o 

examinador irá marcar os testes que você irá realizar de acordo com a modalidade 

esportiva que você pratica. Então, você executará o seguinte(s) teste(s): 

(  ) Força de tronco – A força de tronco será medida por um dinamômetro lombar. 

Você será posicionado de pé, sobre a plataforma com os joelhos e cotovelos 

estendidos. Será instruído a realizar o movimento de extensão (subida) de tronco 

com o máximo de força e deve-se manter essa contração durante 5 segundos. 

(  ) Força global dos membros superiores – Para esta avaliação será utilizado um 

dinamômetro escapular. Você será posicionado de pé, segurando o aparelho na 

altura do peito com os ombros elevados. Será instruído a realizar o movimento de 

puxada do aparelho com o máximo de força e deve-se manter essa contração 

durante 5 segundos. 

(  ) Força de preensão palmar – Para a avaliação da força de preensão palmar, você 

estará sentado, com o tronco apoiado e cotovelo fletido. Será requisitado a você que 

aperte o instrumento o mais forte que conseguir por 5 segundos. 

(  ) Força de quadril (Hipsit) – Neste teste você estará deitado de lado, com o quadril 

e os joelhos dobrados. Será requerido que você realize uma força para cima com o 

quadril, mantendo os calcanhares colados, durante 5 segundos. Nesse momento, 
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haverá um dinamômetro portátil na sua coxa, que medirá a força que você está 

executando durante o movimento. 

(  ) Dinanometria isocinética – Você será posicionado sobre o dinamômetro 

isocinético e sua perna será fixada à alavanca desse aparelho. Essa alavanca só 

realiza a mesma força que você executa no teste, ou seja, ela é responsiva e por 

essa razão não existe o risco de lesão ou sobrecarga. Vamos avaliar a força dos 

seus joelhos, quadris e tornozelos.  Você realizará dois testes de força máxima dos 

músculos do seu quadril. No primeiro teste, você será posicionado deitado, de 

barriga para cima e no segundo, você ficará deitado de lado. Para avaliar a força 

máxima do joelho e tornozelo, você estará sentado. Em todos os testes você será 

encorajado a mover a alavanca realizando sua força máxima, inicialmente por 5 

repetições e depois por 30 repetições. 

( X ) ADM de dorsiflexão – Para avaliação da amplitude de movimento de 

dorsiflexão, você será posicionado de pé, com os dedos alinhado a uma linha 

tracejada que vai do chão à parede. A instrução dada é de que você encoste o 

joelho na parede sem retirar o calcanhar do chão. 

(  ) Avaliação da rigidez de rotadores laterais de quadril – Você será posicionado 

deitado de barriga para baixo sobre a maca e o examinador irá mover a sua perna 

com o joelho dobrado para coletar as medidas. Nesse momento, você deverá 

manter-se o mais relaxado possível, sem resistir ou ajudar o movimento. 

(  ) Star test modificado – O teste consiste em alcançar a maior distância possível 

com o apoio em um único membro, sobre três fitas métricas sobre o chão. Você será 

solicitado a alcançar com o outro pé três vezes cada uma das direções, uma na 

direção anterior, e duas na direção posterior. 

(  ) Avaliação do agachamento unipodal – Para a avaliação dos movimentos do 

tronco e da perna serão utilizadas duas câmeras de vídeo para filmá-lo realizando o 

agachamento com uma perna só. Serão colocados marcadores em lugares 

estratégicos para que possamos verificar as angulações entre as articulações 

durante o movimento. 

Antes de iniciar os testes de força, você irá executar 1 minuto de aquecimento como 

aquecimento. O examinador irá lhe explicar de forma clara a execução dos 

movimentos e você terá algumas tentativas de familiarização com os testes para 

garantir seu entendimento. As avaliações irão durar de 30 minutos a duas horas. 
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Riscos e desconfortos: A sua participação no estudo oferece riscos mínimos à sua 

saúde. Poderá ocorrer um desconforto pela fadiga muscular após ter realizado 

contrações musculares máximas. Neste caso, nós iremos oferecer aplicação de gelo 

para alívio do desconforto. 

Benefícios esperados: Após sua participação no estudo, você irá receber um 

relatório com os seus resultados em todos os testes que você irá realizar. Além 

disso, este relatório irá conter recomendações sobre o que você precisa trabalhar no 

sentido de corrigir algum déficit. Além disso, os resultados desse estudo levantarão 

dados descritivos importantes sobre as características musculares e articulares de 

atletas, o que irá contribuir para o avanço de programas de prevenção de lesões na 

modalidade. 

Confidencialidade: Para garantir a confidencialidade da informação obtida, seu 

nome não será utilizado em qualquer publicação ou material relacionado ao estudo. 

Recusa ou desistência da participação: Sua participação é inteiramente voluntária 

e você está livre para recusar participar ou desistir do estudo em qualquer momento 

sem que isso possa lhe acarretar qualquer prejuízo. 

Gastos: Caso você necessite deslocar-se para universidade para participar da 

pesquisa, os gastos com o seu transporte serão de sua responsabilidade. 

Após a leitura completa deste documento, caso concorde em participar do estudo, 

você deverá assinar o termo de consentimento abaixo e rubricar todas as folhas 

desse termo. Você irá receber uma cópia e outra será arquivada pelo pesquisador. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

         Eu li e entendi toda a informação acima. Todas as minhas dúvidas foram 

satisfatoriamente respondidas e eu concordo em ser um voluntário do estudo. 

______________________________________ ____________ 

Assinatura do Voluntário                                      Data 

______________________________________ ____________ 

Ana Luiza Resende Rodrigues - Mestranda          Data 

______________________________________ ____________ 

Profª. Drª. Juliana M. Ocarino – Orientadora         Data 

_____________________________________ ____________ 

Prof. Dr. Renan A. Resende – Co-orientador              Data 
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COEP – Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º. Andar –Sala 2005 

– Cep 31270-901- Belo Horizonte – MG / Telefax: (31) 3409-4592 

Email: coep@prpq.ufmg.br 

 

 

Mestranda: Ana Luiza Resende Rodrigues – email: analurodrigues25@gmail.com 

Telefone: (32) 999045976 

Orientadora: ProfªDrª Juliana M. Ocarino – email:  julianaocarino@gmail.com 

Telefone: (31) 3409-7409 

Co-orientador: Prof. Dr. Renan A. Resende – email: renan.aresende@gmail.com 

Telefone: (31) 3409-7412 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

NOME E MODALIDADE: IDADE: 

 

CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS: 

·  PESO: 

·  ALTURA: 

·  IMC: 

MEMBRO INFERIOR DOMINANTE:   [  ] D             [  ] E 

MEMBRO SUPERIOR DOMINANTE:   [  ] D           [  ] E 

TEMPO DE PRÁTICA NA MODALIDADE:                          

QUANTAS HORAS POR SEMANA? 

CATEGORIA? 

APRESENTOU HISTÓRICO DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS NOS 

ÚLTIMOS 6 MESES?     

 

[ ] SIM            [  ] NÃO 

SE SIM, VOCÊ PERMANECEU AFASTADO POR QUANTOS DIAS? 

[  ] 7 DIAS [  ] >7 DIAS 
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TREINOU COM CAPACIDADE REDUZIDA? SE SIM, POR QUANTOS DIAS? 

 

[  ] 10 DIAS   [  ] + DE 10 DIAS 

REALIZOU ALGUMA CIRURGIA NO ÚLTIMO ANO?     [  ] SIM             [  ] 

NÃO 

LESÕES JÁ APRESENTADAS E TRATAMENTOS: 

 

REALIZA ALGUMA OUTRA PRÁTICA ESPORTIVA? QUAL? 

 

[ ] SIM             [  ] NÃO 

VOCÊ FAZ USO DE ALGUM MODULADOR HORMONAL? QUAL? 

 

[ ] SIM             [  ] NÃO 

 


