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RESUMO 

Velejadores correm o risco de lesões crônicas por atividades repetitivas como a escora, 

a caçada das velas e o manejar do leme. Dentre os estudos retrospectivos e prospectivos 

realizados com velejadores observamos com frequência (de 11% a 52,9%) a presença de 

sintomas e lesões musculoesqueléticas na coluna lombar. Em um atleta fatores 

emocionais, flexibilidade e biomecânica podem prever o risco de dor lombar. 

Colaborando com esta ideia muitos autores demonstraram que a deficiência de força do 

tronco, flexibilidade e resistência estão presentes em muitas pessoas com dor lombar 

crônica. O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar objetivamente o 

comportamento dos componentes: flexibilidade, mobilidade, força, resistência e fadiga 

muscular da coluna lombar de velejadores. Metodologia: Esta pesquisa é de caráter 

quantitativo com delineamento exploratória. A amostra foi composta por 22 velejadores 

esportivos de ambos os sexos, com idade entre 15 e 27 anos, residentes em 

Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os sujeitos do presente estudo foram 

divididos em dois grupos: sem dor lombar (SDL) e com dor lombar (CDL), 

apresentando cada grupo 11 sujeitos. Utilizou-se dos seguintes instrumentos para 

avaliação: Questionário Estruturado; Questionário Nórdico; Teste de Schöber; Teste de 

resistência isométrica para flexores e lateral tronco segundo McGill, Teste de 

BieringSorensen e analise eletrmiográfica dos eretores da espinha. Resultados: 

Observou-se com os resultados que os velejadores apresentaram encurtamento de 

isquiotibiais, baixo desempenho nos testes de resistência do tronco, e padrão de ativação 

muscular distinto entre os lados direito e esquerdo. Diferença estatisticamente 

significativa foi apresentada para o teste de Biering-Sorensen entre os grupos SDL e 

CDL. Conclusão: Ainda que apenas um teste tenha mostrado diferença significativa 

entre os grupos, observou-se que de modo geral os atletas da vela apresentaram 

resultados abaixo do esperado. 
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