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RESUMO 

AMORIM, Hugo Eduardo de. Resposta Estabilométrica de Atletas Pré e Pós Competição 

de Iornman. 2016. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia. Área: Avaliação e intervenção 

fisioterapêutica no Controle da Postura e do Movimento Humano). Universidade do Estado de 

Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Florianópolis, 2016. 

 

Competições de longas distâncias vem ganhando adeptos em todo o mundo, porém, os 

estudos a respeito do risco a saúde dos atletas amadores durante atividades esportivas de 

longa duração são escassos. A influência dos possíveis processos deletérios sofridos durante 

competições de longa distância relacionado ao controle postural são desconhecidos. Está 

evidenciado em laboratório que após a exaustão, atletas tem limitada a capacidade de manter 

um satisfatório controle motor postural, com consequente redução da qualidade do gesto 

motor, bem como maior desequilíbrio na progressão da corrida, ocasionando maior risco de 

quedas. Assim, conhecer a resposta dos atletas de provas de longa distância frente a testes de 

controle motor-equilíbrio poderá gerar novas estratégias de avaliação e intervenção que 

poderão ser adicionadas aos programas preventivos de lesão, o que auxiliaria na melhora do 

gesto esportivo e, consequentemente, na performance. Objetivo: Investigar a capacidade de 

manutenção da postura estática em três diferentes posturas pré e pós competição. Método: 

Participaram do estudo 30 atletas amadores de provas de longas distâncias que finalizaram 

com tempo mínimo de 9 horas. O controle postural estático foi mensurado sobre plataforma 

de força VSRTM Sport. Inicialmente a área do centro de gravidade (ACOG), a velocidade do 

centro de gravidade antero-posterior (VelCOGx) e a velocidade do centro de gravidade latero-

lateral (VelCOGy) foram avaliadas antes da prova de Ironman nas posturas bipodal, unipodal 

e tandem. Estas medidas foram repetidas após a prova. As variáveis ACOG, VelCOGx e 

VelCOGy foram obtidas por uma rotina elaborada em MatLab®. Também foram avaliados os 

níveis de glicose, potência muscular de membros inferiores (teste de impulsão horizontal – 

TIH) pré e pós competição e a percepção do medo de cair (questionário da escala de eficácia 

de quedas – FES I -Brazil), aplicado somente pós competição. Para detectar diferença na 

média das variáveis do COG, THI e Glicose pré e pós competição de Ironman foi utilizado 

teste t pareado. Foi utilizada análise ANOVA fatorial de medidas repetidas com correção de 

bonferroni, para comparar fases (pré e pós competição) e posturas (bipodal, unipodal, 

tandem). O nível de significância foi de p≤0,05. As análises estatísticas foram realizadas no 

SPSS versão 20.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos por meio do parecer número 1.087.547. Resultados: Os achados da ACOG, 

VelCOGx e VelCOGy mostraram aumento significativo (p 0,001) pós competição quando 

comparado com pré. Estes achados se repetiram nas três diferentes posturas avaliadas (p 

0,001). Não foi encontrada interação significativa entre fases e posturas. Os resultados do TIH 
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indicaram diminuição de potência muscular evidenciado pela redução das distâncias entre os 

momentos pré e pós competição. Os resultados dos testes de glicose mostraram diferença 

estatística, com elevação do índice glicêmico. Adicionalmente, os resultados encontrados nas 

médias dos escores dos questionários FES demonstrou compatível com medo de cair. 

Conclusão: Os achados deste estudo mostraram que atletas amadores, após provas de longa 

distância, apresentam redução no controle da postura estática sugerindo que a estimulação 

prolongada dos sistemas vestibular, visual e proprioceptivo, que controlam o equilíbrio, 

durante prova de longa duração poderia originar perturbação no controle postural. 
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