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O futebol apresenta especificidades na sua prática. Para designar funções dentro de campo, leva-
se em conta particularidades físicas de cada jogador, como a composição corporal.  Analisar a 
antropometria e a composição corporal de atletas de futebol, divididos pelos setores em que 
atuam no campo (defesa, meio de campo e ataque).  Estudo de caráter transversal realizado na 
cidade de Presidente Prudente/SP com atletas amadores de futebol do sexo masculino. A massa 
corporal foi mensurada em uma balança digital e a estatura por meio de estadiômetro fixo, que 
permitiram realizar o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC: peso/estatura²). A composição 
corporal foi estimada por meio do DEXA, a partir do qual foram mensurados: massa corporal total, 
gordura corporal total, massa magra total e de pernas, expressos em valores absolutos e relativos. 
Os atletas foram divididos em grupos de acordo com o setor de campo: defesa, composto por 
zagueiros, laterais e volantes (N=33), meio de campo, composto por meio-campistas (N=22) e 
ataque, formado por atacantes e centroavantes (N=18). Os resultados foram apresentados por 
meio da estatística descritiva, com média e desvio padrão. As comparações das medidas 
antropométricas e de composição corporal foram realizadas por meio da análise de variância 
(ANOVA-one way). O tratamento estatístico foi efetuado utilizando o software SPSS versão 
22. Foram avaliados 73 atletas amadores de futebol, com idade média de 19,02 (2,1) anos. Foram 
observados os seguintes valores (média, desvio padrão e p-valor) nas comparações entre os 
setores de campo (defesa, meio de campo e ataque), respectivamente: massa corporal = 68,78 
(9,0) Kg, 63,26 (6,28) Kg e 66,10 (9,60) Kg, p-valor = 0,050; estatura = 1,74 (0,05) m, 1,71 (0,06) m, 
1,73 (0,07) m, p-valor = 0,299); IMC = 22,57 (2,50) Kg/m², 21,49 (2,44) Kg/m², 21,96 (2,10) Kg/m²), 
p-valor = 0,240; massa gorda = 8,74 (5,07) Kg, 7,16 (3,44) Kg, 8,17 (2,89) Kg, p-valor = 0,327; massa 
magra = 55,27 (5,70) Kg, 50,94 (11,10) Kg, 54,08 (7,25) Kg, p-valor = 0,123. . Não houve diferenças 
estatisticamente significantes. No estudo de GEROSA NETO (2014), com atletas profissionais e de 
elite do futebol brasileiro, foi observado que os defensores apresentaram maiores valores de 
massa corporal e estatura, quando comparados aos meio campistas e atacantes. Em 
contrapartida, no presente estudo não foram encontradas diferenças significantes nas variáveis 
antropométricas e de composição corporal, o que pode ser explicado pela amostra ser composta 
por atletas amadores. Através dos achados do presente estudo, se permite concluir que não há 
diferença estatisticamente significante tanto para os dados antropométricos, quanto para a 
composição corporal, de futebolistas amadores divididos por setor de atuação em campo.         
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A movimentação de atletas durante um jogo de futebol é determinado pelo posicionamento tático 
exercido, que geram diferentes demandas metabólicas. No entanto, são escassos estudos que apuraram o 
tempo de permanência acima do limiar anaeróbio (LAn) em futebolistas de diferentes setores de 
atuação. Analisar em futebolistas, de acordo com o setor do campo em que atuam, o tempo de 
permanência acima do LAn durante treinamento específico e os valores de percepção subjetiva de esforço 
(PSE) após treinamento. Estudo transversal foi realizado em Presidente Prudente-SP e avaliou 16 atletas 
amadores do sexo masculino com idade média de 21,4 anos. Foram formados grupos de acordo com o 
setor de atuação em campo: defesa (Def [N=6]), meio de campo (MC [N=6]) e ataque (At[N=4]). Para 
determinação da VLAn (km/h), os atletas foram submetidos esforços submáximos de 800m até exaustão 
voluntária, a partir de 9 km/h e controladas por estímulo sonoro (Campos et al, 2013). Ao final dos estágios, 
foram coletados: 25µL de sangue arterializado do lóbulo da orelha para dosagem de lactato (LAC); 
frequência cardíaca (FC); e PSE(escala de 6 a 20). A concentração de LAC sanguíneo foi determinada com 
um analisador YSI 1500 sport (Yellow Springs Instrumentos). A FC foi mensurada por meio de monitores da 
marca Polar (Polar Team Sport System). O LAn foi considerado como último ponto de antes da elevação 
exponencial entre as retas (método bi segmentado), de modo que a FC do atleta no exato momento do 
ponto de intersecção das retas do LAn foi considerada para definição das zonas de treinamento FCLAn 
(acima ou abaixo do LAn), expressas em min e %. Os atletas foram monitorados durante treinamento com 
cardio-frequencímetro, o qual forneceu a FC em batimentos por segundo, a fim de identificar o tempo de 
permanência acima do LAn durante treinamento de futebol com predominância tática e duração de 110 
minutos. A comparação da permanência acima do LAn e da PSE dos atletas foi realizada por meio ANOVA-
one way (p < 0,05). Foram observados os seguintes tempos de permanência acima do LAn durante o 
treinamento: Def=16,9(19,6)min, 11,0(16,4)%; MC=25,7(20,6)min, 17,5(19,2)%; At= 27,9(18,8)min, 
12,7(14,7)%. Não se observou diferença significante do tempo acima do LAn (expressos em min e %), entre 
os grupos analisados (p=0,860; p=0,875, respectivamente). Não houve diferença significante quando 
comparados a PSE: Def=12,0(3,3); MC=12,2(3,0) e At=12,2(1,5), p=0,837. Balikian et al (2002) observaram 
que meio-campistas e laterais apresentaram maiores valores de VLAn, quando comparados as demais 
posições. No presente estudo, não foram considerados os goleiros, apenas jogadores de linha, e os laterais 
foram incluídos no grupo defensor, fatos que podem explicar a ausência de diferença entre os grupos 
analisados. Os futebolistas amadores de diferentes setores não apresentaram diferença significante da PSE 
após treinamento e no tempo de permanência acima do LAn durante um treinamento tático de 
futebol.    PIBIC-Unesp     
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Monitorar e avaliar variáveis relacionadas ao desempenho físico e técnico no futebol proporcionará melhor 
compreensão das exigências fisiológicas e fornecerá informações úteis a treinadores para adequação do 
treinamento. Analisar o desempenho técnico de uma equipe de futebol durante primeiro e segundo 
período de partida oficial e analisar se há relação entre a participação (frequência de ações técnicas) e 
desempenho físico de atletas de futebol. Estudo de caráter transversal, conduzido na cidade de Presidente 
Prudente - SP e analisou uma equipe de futebol, composta por 16 atletas amadores do sexo masculino, 
durante a disputa de fase de grupo de uma competição Estadual. A estatura foi aferida em estadiômetro 
fixo da marca Sanny, com precisão em 0,1cm e extensão de 2,20m. A composição corporal foi avaliada por 
meio do DEXA, a partir do qual foram mensurados: massa total, gordura corporal, massa magra total e de 
pernas, expressos em valores absolutos e relativos. Para mensurar o consumo máximo de oxigênio 
(VO2máx) fui utilizado o teste do Yo-Yo intermitente (nível 1). A determinação do limiar anaeróbio (LAn) foi 
realizada por meio do teste incremental de 800m com coleta de sangue do lóbulo da orelha. As ações 
técnicas foram registradas após filmagens de jogos e com auxílio do software Skout. O registro das ações 
técnicas foi efetuado no primeiro e segundo período da partida. A participação total foi estabelecida pela 
soma de todas as ações técnicas. Para o tratamento estatístico foi efetuado o teste de normalidade 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) para averiguar o enquadramento de todos os conjuntos de dados analisados no 
modelo Gaussiano de distribuição. O tratamento estatístico foi realizado por meio do software SPSS versão 
22.0 e a significância estatística foi estabelecida em 5%.  Após análise de correlação foi observado que 
quanto maior o VO2máx (r= -0,62; p-valor= 0,02) e maior distância percorrida no Yo-Yo Intermitente (r= -
0,62; p-valor= 0,02) e no teste de 800m (r= -0,71; p-valor= 0,01), menor a média de erros em ações técnicas 
durante os jogos. Independente de demais variáveis (composição corporal), a análise de regressão linear 
mostrou que as capacidades aeróbias foram inversamente relacionadas ao desempenho técnico, 
especialmente à queda no desempenho no segundo período dos jogos (Beta = - 0,60;R2=0,030;p-valor= < 
0,05).  O presente estudo apresentou resultados que ajudam a elucidar o impacto do desempenho físico 
nas ações técnicas durante partidas oficiais de futebol. No entanto, é necessário mencionar como limitação 
a quantidade de partidas monitoradas e ausência de análise dos atletas de acordo com a posição ou setor 
de atuação (defesa, meio de campo e ataque).  De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir 
que: o desempenho técnico apresentou redução na quantidade de ações técnicas totais e certas nos 
segundos períodos dos jogos analisados, quando comparados aos primeiros e o VO2máx apresentou 
relação negativa com o desempenho técnico.          
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A avaliação da composição corporal é de suma importância para qualquer esporte, uma vez que 
auxilia na organização do treinamento, já que valores elevados de gordura corporal e diminuídos 
de massa corporal magra estão associados com baixo nível de condicionamento físico e queda de 
rendimento na maioria das modalidades esportivas. Analisar a composição corporal de atletas 
amadores de futebol de acordo com a posição em campo. Estudo de caráter transversal, foi 
desenvolvido em Presidente Prudente - SP e avaliou atletas amadores de futebol, do sexo 
masculino. Os atletas foram separados pelas posições que atuam em campo: zagueiros (Z, N=10), 
laterais (L, N=15), volantes (V, N=9), meio-campistas (MCamp, N=22) e atacantes (A, N=18). A 
massa corporal (MC) foi mensurada por meio de balança digital e a estatura (Est) utilizando um 
estadiômetro fixo, expressos em kg e m, respectivamente. A composição corporal foi estimada por 
meio do DEXA, a partir do qual foram mensurados: massa corporal gorda (MG) e massa corporal 
magra (MM), expressas em percentual e kg, respectivamente. Para o tratamento estatístico foi 
utilizada análise descritiva (média e desvio padrão) e as comparações entre as posições foi 
efetuada por meio da ANOVA one-way, seguido do Post Hoc de Tukey. O software utilizado foi o 
SPSS (versão 22) e a significância estatística estabelecida em 5%. Foram avaliados 74 atletas de 
futebol, com média de idade de 19,9 (2,1) anos. Foram encontrados os seguintes valores, 
expressos em média, desvio padrão e p-valor, respectivamente: Zagueiros: MC: Z=77,6 (6,0) kg, L = 
63,4 (6,8) kg; V=65,8 (7,1) kg, MCamp = 62,8 (5,3) kg, A=66,4 (9,4) kg, p-valor=0,000; Est: Z= 1,80 
(0,04) m, L = 1,72 (0,04) m, V=1,70 (0,05) m, MCamp = 1,71 (0,07) m, A=1,73 (0,08) m, p-
valor=0,003; MG: Z=14,5 (6,2) %, L=12,3 (5,4) %, V=11,7 (2,6) %, MCamp=10,7 (3,0) %, A=12,8 (3,4) 
%, p-valor=0,213; MM: Z=61,5 (3,8) kg, L=52,9 (3,2) kg, V=53,1 (6,4) kg, MCamp=52,7(4,5) kg, 
A=54,2 (7,1) kg, p-valor=0,001.Quando os atletas foram comparados por setor foi observado que 
os Z apresentaram diferenças significantes com as outras posições nas variáveis MC (L: p-
valor=0,000; V: p-valor=0,008; MCamp: p-valor=0,000; A: p-valor=0,001), Est (L: p-valor=0,012; V: 
p-valor=0,009; MCamp: p-valor=0,002; A: p-valor=0,021) e MM (L: p-valor=0,002; V: p-
valor=0,014; MCamp: p-valor=0,001; A: p-valor=0,009). Nossos achados corroboram com a 
literatura, uma vez que em estudo desenvolvido por GEROSA NETO et al (2014) foram avaliados 
atletas profissionais e da elite do futebol brasileiro e observado que os zagueiros apresentaram 
maiores valores de massa corporal e estatura, quando comparados aos meio campistas e 
atacantes. Pode-se concluir que zagueiros, de uma equipe amadora de futebol, apresentaram 
valores superiores de massa corporal, estatura e massa magra quando comparados as demais 
posições (laterais, volantes, meio-campistas e atacantes).    GEPES - Grupo de Estudos e Pesquisa 
dos Esportes     
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Introdução: O futebol é uma atividade complexa envolvendo ações que necessitam de uma 
demanda fisiológica diversificada de acordo com a posição do jogador, estas podem gerar 
adaptações específicas de acordo com a exigência das funções desempenhadas no jogo, sendo 
elas ofensivas ou defensivas. Uma destas adaptações é a composição corporal dos jogadores que 
apesar de não ser um fator seletivo para o sucesso no esporte, está intimamente relacionada ao 
desempenho dessas funções. Objetivo: Avaliar a composição corporal de atletas amadores de 
futebol durante a pré-temporada divididos pelas funções defensivas e ofensivas, e comparar tais 
variáveis entre as diferentes funções.  Materiais e Métodos: Estudo de caráter transversal com 
atletas amadores de futebol do sexo masculino, realizado na cidade de Presidente Prudente/SP. A 
composição corporal foi estimada por meio do DEXA, a partir do qual foram mensurados: massa 
corporal total, gordura corporal total, massa magra total e de pernas, expressos em valores 
absolutos e relativos. O peso corporal foi mensurado em uma balança digital e a estatura por meio 
de estadiômetro fixo. Os atletas foram divididos em grupos de acordo com a função 
predominantemente desempenhada no jogo: defensivo, composto por zagueiros, laterais e 
volantes (N=36) e ofensivo, composto por meio-campistas e atacantes (N=37). Os resultados 
foram apresentados pela estatística descritiva, por meio de média e desvio padrão. As 
comparações de composição corporal foram realizadas utilizando o teste t para amostras 
independentes. O tratamento estatístico foi efetuado utilizando o software SPSS versão 22 e a 
significância estatística foi estabelecida em 5%. Resultados: Foram avaliados 73 atletas de futebol, 
com idade média de 19,02 (2,1) anos, sendo 36 defensores e 37 atacantes. Foram observados os 
seguintes valores (média, desvio padrão e p-valor, respectivamente) na comparação entre os 
grupos defensivo e ofensivo, respectivamente: peso = 70,49 (10,35) kg e 64,99 (7,943) kg, p-valor = 
0,065; estatura = 1,75 (0,07) m e 1,72 (0,07) m, p-valor = 0,638; massa magra = 56,28 (6,45) kg e 
53,07 (10,85) kg, p-valor = 0,794; percentual de gordura = 13,88 (6,49) % e 12,04 (4,01) %, p-valor 
= 0,003; massa magra de perna = 23,19 (2,79) kg e 21,68 (2,21) kg, p-valor = 0,044.  Discussão: 
Corroborando com os dados de Prado et al., (2006), o estudo demonstra que jogadores com 
função predominantemente ofensiva possuem menor percentual de gordura comparado aos 
demais, além dos jogadores com função predominantemente defensiva possuem valores maiores 
de massa magra, seja ela por seguimento ou total. Conclusão: A partir dos resultados obtidos é 
possível concluir que o grupo formado por atletas de futebol com função predominantemente de 
defensa apresentaram maiores valores de percentual de gordura e de massa magra, quando 
comparados aos atacantes.         
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O álcool está entre as principais drogas psicoativas do mundo, com aproximadamente 70 milhões 
de usuários (WHO, 2016). Alguns estudos concluíram que o consumo moderado de álcool é capaz 
de induzir uma melhora na sensibilidade à insulina (Baliunas et al, 2009 / Koppes et al, 2005). No 
entanto, uma revisão atual mostrou divergências nessas informações, como o fato de não estar 
bem estipulado a dose considerada moderada (Schrieks et al, 2015). Outra ferramenta que se 
destaca capaz de prevenir e evitar quadros de resistência à insulina, é a prática regular de 
atividade física. Dessa forma, verificar o efeito do alcoolismo, da caminhada e da associação entre 
ambos em relação ao quadro de RI são de grande importância. Verificar se o consumo diário de 
álcool a 10%, prática regular de caminhada e associação de ambos alteram a captação de glicose 
em ratos.  O estudo foi aprovado pelo CEUA local (Proc. nº 1/2012). Foi utilizado 28 ratos Wistar 
machos, divididos em 4 grupos de 7 animais cada: Controle (C), Controle Exercitado (CE), 
Alcoolista (A), e Alcoolista Exercício (AE). Os grupos exercitados realizaram corrida em esteira com 
velocidade de 10m/min, 1 h/dia, 5x/semana por 9 semanas. Os grupos alcoolistas receberam 
como única fonte líquida uma mistura de 10% v/v de álcool (Etanol 100% diluído) em água à 
vontade por 9 semanas. Para a avaliação da sensibilidade à insulina ao concluir a oitava e nona 
semana de treino, foram realizados uma única vez o Teste de Tolerância a Insulina (TTI) e Teste de 
Tolerância a Glicose (TTG) respectivamente. O peso dos animais, consumo ração e álcool foram 
calculados semanalmente por um balança digital. Para a análise de variância - foi utilizada ANOVA 
- One Way com pós teste Tukey (p < 0,05).  Na evolução do peso houve um aumento entre os 
grupos C e CE de 60% em comparação com o grupo A (P=0,0092). Em relação ao consumo de ração 
os animais alcoolistas (A e AE) consumiram 10% a menos ração que os grupos controles (C e CE) (P 
< 0,0001). Além disso, os animais do grupo A também consumiram 15% mais álcool que o grupo 
AE (P=0,0397). Em relação ao TTG não foi observado diferença, porém no kITT, o grupo AE 
apresentou uma redução da constante de decaimento da glicose em aproximadamente 55% em 
comparação com o grupo C (P=0,0192) e A (P=0,0113), sugerindo uma piora na sensibilidade a 
insulina. Embora seja encontrado na literatura, dados evidenciando a melhora na captação de 
glicose com o consumo moderado de álcool, o presente estudo contou com uma porcentagem de 
diluição moderada (10%), porém com característica crônica, visto que o consumo era constante e 
diário. Dessa forma o consumo diário e crônico de álcool a 10% contribuiu como calorias totais 
ingeridas, além de quando associado com a prática de caminhada, reduziram a curva de constante 
de decaimento de glicose, piorando à sensibilidade à insulina. O consumo diário de álcool à 10%, 
associado com prática regular de caminhada, prejudica a sensibilidade à insulina em 
ratos.    PIBIC     
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A prevalência da obesidade atualmente é considerada uma pandemia que atinge não só adultos, 
mas também a população infantil-juvenil. Esta doença está diretamente associada a distúrbios 
metabólicos decorrentes do excesso de gordura corporal. Como forma de prevenção e tratamento 
da obesidade, programas de treinamento físico estão sendo investigados, dentre eles o 
treinamento intermitente de alta intensidade (HIIT), que baseia-se em exercícios de curta duração 
com alta intensidade, o qual possui grande potencial em aumentar o metabolismo energético e 
consequentemente promover alterações da composição corporal. Analisar o efeito do HIIT na 
densidade/conteúdo mineral ósseo de adolescentes sedentários obesos após 16 semanas de 
treinamento. Foram voluntários deste estudo 27 adolescentes, de ambos os sexos com idade 
entre 11 e 17 anos, classificados como obesos de acordo com o índice de massa corporal (IMC). 
Foram mensurados os valores da densidade mineral óssea (DMO) e conteúdo mineral ósseo 
(CMO) através do DEXA. Foi realizado um teste progressivo máximo em esteira ergométrica para 
determinar a intensidade do treinamento (FCpico). A intervenção consistiu de HIIT, realizado em 
três sessões semanais, compostas por duas séries de 6 tiros de caminhada/corrida na esteira a 
100% da FCpico. Cada tiro teve duração de 40 segundos com intervalo passivo de 20 segundos 
entre os tiros e descanso ativo(5km/h) com duração de 4 minutos entre as séries. O protocolo de 
treinamento teve a duração média de 25 minutos conforme estabilização da frêquencia cardíaca. 
O tratamento dos dados foi realizado utilizando-se a análise estatística descritiva, expressa em 
média e desvio padrão ajustados por idade, sexo e maturação sexual. As demais variáveis foram 
analisadas por meio do teste t de Student, adotando nível de significância inferior a 5%. Foram 
observados neste estudo melhoras significativas nas variáveis de DMO (p=0,002), CMO (p=0,001) e 
IMC (p=0,003). Nosso estudo corrobora com os achados de Frost et.al (2002) onde a prática 
sistematizada de atividades físicas três vezes semanais apresentou melhoras significantes na 
composição corporal e densidade mineral óssea. Conclui-se que o HIIT foi eficaz para a melhora da 
densidade mineral óssea de adolescentes obesos.    PIBIC/CNPq     

 


