SUMÁRIO
EDITORIAL
HI Simpósio Internacional de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Fisioterapia no Esporte: Novas Perspectivas
Odete de Fátima Sallas Durigon

9

CONFERÊNCIAS
Optimizing the biomechanics of rowing
Ricardo Torres-Moreno

13

Sport and its physiological characteristics
Anthony W. S. Watson

13

Physical fitness for sport
Anthony W. S. Watson

14

The problem of sports injuries
Anthony W. S.Watson

14

Extrinsic causes of sports injuries
Anthony W. S. Watson

15

Intrisic causes of sports injuries
Anthony W. S. Watson

16

Posture: introduction and its relationship to participation in sports
Anthony W. S. Watson

17

Methods for assessing posture and flexibility that we have developed in Ireland
Anthony W.S.Watson

18

Review of research that links posture defects to the incidence of sports injuries
Anthony W. S. Watson

19

Assessment of individuals who wish to take part in sport
Anthony W. S. Watson

20

The effects of training and disuse on muscle fatigability
Diane St-Pierre

21

PALESTRAS
Propriocepção na recuperação de lesões esportivas
Carlos Roberto Forgas

22

Tratamento de gonalgias através da fonoforese com DMSO
José Roberto Gonçalves Oliveira

22

Atuação do fisioterapeuta no esporte de alto nível
Jayme Netto Júnior, João Carlos Ferrari Corrêa, Carlos Marcelo Pastre

23

Papel da fisioterapia na formação do atleta
Roberta Furginelli Fontana

23

Tiro com arco: esporte sem limites
Reinaldo Augusto Nunes

24

O papel da fisioterapia na lesão e regeneração do músculo esquelético
Tânia de Fátima Salvini

24

Avaliação orgânica através da dosagem de lactato sangüíneo
Antonio Marcos Birõcale, Valmir Baldissera

25

Hidroterapia: alternativa terapêutica visando retorno precoce às atividades físicas
Rosely Ayako Ishikawa

25

A atuação da eletroterapia nas diferentes fibras musculares aplicada à fisioterapia esportiva
Rinaldo Guirro

26

Efeitos do frio, do calor e do exercício no metabolismo ósseo e fluxo sangüíneo
Ademir Rodrigues

26

Resistência isocinética
José Alberto Fregnani Gonçalves

27

Técnicas de bandagens funcionais no manuseio das lesões do esporte
Paulo Henrique Ferreira

27

Métodos e técnicas de prevenção de lesões articulares
Fernando Antonio de Mello Prati
TEMAS

28

LIVRES

Programa de prevenção de lesões em atletas futebolistas
Rodolpho Luís Marra Silva, Clarice Tanaka
Reabilitação nas reconstruções do ligamento cruzado anterior - protocolo acelerado
José Luís M. Portolez

29
29

Crioterapia e correntes interferenciais: estudo dos efeitos do uso simultâneo em patologias do sistma
músculo-esquelético
Leonel Bonassi Machado
30
Fisioterapia e performance em praticantes de balé clássico: relato de dois casos
Maira Antas, Clarice Tanaka

30

Efeito do exercício de natação sobre o músculo gastrocnêmio de ratos tratados com esteróide
anabolizante
Carlos Alberto Anaruma, Abran Beutel, Sandra Aparecida Santos

31

Análise da superfície articular da cabeça do fêmur de ratos submetidos ao exercício de
corrida e a um esteróide anabolizante
Leandro Magnani, Adria Maria Messias, Raquel Aparecida Casarotto,
Carlos Alberto Anaruma

31

Incidência de lesões em atletas de competição de ginástica aeróbica
Verena Wolffenbuttel, Clarice Tanaka

32

Caracterização postural dos atletas de aeróbica de competição
Camilla Carlini Vallilo, Clarice Tanaka

32

Análise da performance em atletas de salto em distância e slato triplo após abordagem
individualizada de alongamento muscular
Alexandre Ferrari, Clarice Tanaka

33

O trabalho corporal na terceira idade
Teresa Cristina Alvisi

33

Reabilitação das reconstruções do ligamento cruzado anterior (tendão patelar)
Marcelo de Pinho Campos

34

Participação da fisioterapia nos programas de formação do atleta
Roberta Furginelli Fontana, Clarice Tanaka

34

Avaliação isocinética do equilíbrio muscular da articulação do joelho em bailarinos profissionais
Pascale Mutti Tacani, José Alberto Fregnani Gonçalves

35

Estudo da postura e flexibilidade em atletas canoístas de elite
Clarice Tanaka, Rodolpho Luís Marra Silva, José Eduardo Pompeu, Christian Klausener

35

Alongamento muscular e performance em atletas praticantes de judô
Edgard Morya, Clarice Tanaka

36

Verificação do efeito do relaxamento muscular sobre os sinais vitais e amplitude
respiratória de atletas jovens
Cristina Reuter Camargo, Ódete de Fátima Sallas Durigon

36

Avaliação qualitativa da marcha de máxima confiabilidade
Odete de Fátima Sallas Durigon, Renato Salim Daher, José Carlos Almeida Carvalho

37

Estudo do centro de gravidade em jogadores de basquetebol
Odete de Fátima Sallas Durigon, José Eduardo Pompeu, Juliana Ishimine da Silva, Félix Ricardo
Andrusaitis, José Carlos Almeida Carvalho
37
Avaliação qualitativa da marcha em atletas jovens
Odete de Fátima Sallas Durigon, Renato Salim Daher, José Carlos Almeida Carvalho

38

Análise da postura segundo as estratégias de equilíbrio
Félix Ricardo Andrusaitis, José Eduardo Pompeu, Odete de Fátima Sallas Durigon,
José Carlos Almeida Carvalho

38

RESENHA
Anatomia funcional das cadeias musculares
Clarice Tanaka, Esteia Adriana Farah

39

ÍNDICE DE AUTOR

41

ÍNDICE DE ASSUNTO

43

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

45

CONTENTS
EDITORIAL
m International Symposium of Physical Therapy of the University of São Paulo Medical School
Physical Therapy in Sports: New Perspectives.
Odete de Fátima Sallas Durigon

9

CONFERENCES
Optimizing the biomechanics of rowing
Ricardo Torres-Moreno

13

Sport and its physiological characteristics
Anthony W.S.Watson

13

Physical fitness for sport
Anthony W.S.Watson

14

The problem of sports injuries
Anthony W.S. Watson

14

Extrinsic causes of sports injuries
Anthony W.S. Watson

15

Intrinsic causes of sports injuries
Anthony W.S. Watson

16

Posture: introduction and its relationship to participation in sports
Anthony W.S. Watson

17

Methods for assessing posture and flexibility that we have developed in Ireland
Anthony W.S. Watson

18

Review of research that links posture defects to the incidence of sports injuries
Anthony W.S, Watson

19

Assesment of individuals who wish to take part in sport
Anthony W.S. Watson

20

The effects of training and disuse on muscle fatiguability
Diane St-Pierre

21

LECTURES
Proprioception in the recovery of sports injuries
Carlos Roberto Forgas

22

Treatment of gonalgias through phonoforesis with DMSO
José Roberto Gonçalves Oliveira

22

The physiotherapist role in high level sports.
Jayme Netto Júnior, João Carlos Ferrari Correa, Carlos Marcelo Pastre

23

The role of physical therapy in the athletes development
Roberta Furginelli Fontana

23

Shot with arch: sport without limits
Reinaldo Augusto Nunes

24

The role of physical therapy in injury and regeneration of the skeletal muscle
Tânia de Fátima Salvini

24

Organic evaluation through the blood lactate dosage
Antonio Marcos Birocale, Valmir Baldissera

25

Hidrotherapy: therapeutic alternative seeking precocious return to physical activities
Rosely Ayako Ishikawa

25

Role of electrotherapy in different muscle fibers applied to physical therapy in sports
Rinaldo Guirro

26

Effects of cold, heat and exercise in the bone metabolism and blood flow
Ademir Rodrigues

26

Isokinetic resistance
José Alberto Fregnani Gonçalves

27

Techniques of functional bandaging in the handling of sports injuries
Paulo Henrique Ferreira

27

Methods and techniques of joint injuries prevention
Fernando Antonio de Mello Prati
FREE

28

TOPICS

Programme for injuries prevention in soccer players
Rodolpho Luís Marra Silva, Clarice Tanaka
Rehabilitation in the reconstruction of anterior cruciate ligament - accelerated protocol
José Lúis M. Portolez

29
29

Criotherapy and interferential currents: study of the effects of simultaneous application in
pathologies of the musculoskeletal system
Leonel Bonassi Machado

30

Physical therapy and performance in classical ballet dancers: report of two cases
Maira Antas, Clarice Tanaka

30

Effects of swimming in the rats gastrocnemius muscle treated with anabolyzing steroid
Carlos Alberto Anaruma, Abran Beutel, Sandra Aparecida Santos

31

Analysis of the rats head of femur joint surface submitted to running and anabolyzing steroid
Leandro Magnani, Adria Maria Messias, Raquel Aparecida Casarotto,
Carlos Alberto Anaruma

31

Injuries incidence in aerobics athletes of competition
VerenaWoiffenbuttel, Clarice Tanaka

32

Postural characterization of aerobics competition athletes
Camilla Carlini Vallilo, Clarice Tanaka

32

Analysis of the performance in long jump and triple jump athletes after an individual approach of
muscular strechting
Alexandre Ferrari, Clarice Tanaka

33

Body working in the elderly
Teresa Cristina Alvisi

33

Rehabilitation of the reconstructions of anterior cruciate ligament (patelar tendon)
Marcelo de Pinho Campos

34

Participation of physical therapy in the athletes development programmes
Roberta Furginelli Fontana, Clarice Tanaka

34

Isokinetic evaluation of the knee joint muscular balance in professional dancers
Pascale Mutti Tacani, José Alberto Fregnani Gonçalves

35

Study of posture and flexibility in the canoeing elite athletes
Clarice Tanaka, Rodolpho Luís Marra Silva, José Eduardo Pompeu, Christian Klausener

35

Muscular stretching and performance of the judo athletes
Edgard Morya, Clarice Tanaka

36

Verification of the muscular slackness effects in the vitals signs and respiratory
amplitude in young athletes
Cristina Reuter Camargo, Odete de Fátima Sallas Durigon

36

Qualitative gait analysis of maximum confiability
Odete de Fátima Sallas Durigon, Renato Salim Daher, José Carlos Almeida Carvalho

37

Center of gravity study in basketball players
Odete de Fátima Sallas Durigon, José Eduardo Pompeu, Juliana Ishimine da Silva,
Félix Ricardo, Andrusaitis, José Carlos Almeida Carvalho

37

Qualitative gait analysis in young athletes
Odete de Fátima Sallas Durigon, Renato Salim Daher, José Carlos Almeida Carvalho

38

Posture analysis according to balance strategies
Félix Ricardo Andrusaitis, José Eduardo Pompeu, Odete de Fátima Sallas Durigon

38

SUMMARY
Functional anatomy of muscle chains
Clarice Tanaka, Esteia Adriana Farah

39

AUTHOR INDEX

41

KEY WORDS INDEX

44

PUBLICATION

45

NORMS

EDITORIAL
O Curso de Fisioterapia da Universidade de São Paulo realiza nos dias 1, 2 e 3 de Maio o seu
III Simpósio Internacional sob a coordenação científica e administrativa da Prof". Dr . Clarice
Tanaka e cujo tema Fisioterapia no Esporte: Novas Perspectivas reúne autoridades nacionais e
internacionais neste assunto.
8

A Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo sente-se honrada em publicar neste volume
os Anais deste encontro por considerar fundamental a divulgação dos resumos das Conferências,
Palestras, Workshops e Temas-Livres para o território nacional e internacional através das bases de
dados nas quais estamos indexados (Lilacs, Periódica e National Library of Congres).
Para consubstanciar a importância deste evento optamos por transcrever na íntegra seu programa
dentro desta sessão.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Dia 01 de maio - Grande Auditório
08:30 - 09:30
09:45 - 11:15
11:15-12:00
13:00 - 14:30
14:45 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00

Palestra 1 - Atividade física na criança e no adolescente
Dr. João Gilberto Carazzato. Universidade de São Paulo.
Curso 1- Optimizando a biomecânica do remo
Prof. Dr. Ricardo Torres-Moreno. McGill University
Palestra 2 - Traumatismos no tornozelo e pé
Dr. Túlio Diniz Fernandes. Universidade de São Paulo
Curso 2 - Postura, performance e prevenção de lesões
Prof. Dr. Anthony W. S. Watson. Limerick University
WORKSHOP 1 - Microcorrentes no tratamento de lesões esportivas
Dr. Doug Casey. USA
WORKSHOP 2 - Técnicas de bandagens funcionais no manuseio das lesões do esporte
Dr. Paulo Henrique Ferreira. Universidade Federal de Minas Gerais
Lançamento do livro: Anatomia funcional das cadeias musculares
Prof. Dr . Clarice Tanaka e Ft. Esteia Adriana Farah
8

Dia 01 de maio - Auditório Amarelo
09:45 - 11:15

11:15-12:00

TL-1
Efeito do exercício de natação sobre o músculo gastrocnêmio de ratos tratados com
esteróide anabolizante
Carlos Alberto Anaruma, Abran Beutel, Sandra Aparecida Santos
Universidade Estadual Paulista - Rio Claro / EMBRAPA - Corumbá - MS
Análise da superfície articular da cabeça do fêmur de ratos submetidos ao exercício de
corrida e a um esteróide anabolizante
Leandro Magnani, Adria Maria Messias, Raquel Aparecida Casarotto, Carlos Alberto
Anaruma
Universidade Estadual Paulista - Rio Claro / EMBRAPA - Corumbá - MS
Palestra 3 - Ombro no esporte

14:45 - 15:30
15:30- 16:15
16:15 - 17:00

Dr. Américo Zoppi Filho. Universidade de São Paulo
Palestra 4 - Propriocepção na recuperação de lesões esportivas
Prof. Carlos Roberto Forgas. Universidade Bandeirantes
Palestra 5 - Tratamento de gonalgias através da fonoforese com DMSO
Ft. José Roberto G. Oliveira
Palestra 6 - Atuação do Fisioterapeuta no esporte de alto nível.
Fts. Jayme Netto Júnior e João Carlos Ferrari Corrêa. Universidade Estadual Paulista
de Presidente Prudente

Dia 02 de maio - Grande Auditório
08 0 0 - 08:30
08 3 0 - 09:30
09 45 - 11:15
11 15 - 12:00
13 0 0 - 14:30
14 45 - 15:30
15 3 0 - 16:15
16 15 - 17:00

Curso 3 Treinamento esportivo
Prof. Maurício Koprowiski Garcia
Curso 4 - Efeito do treinamento e desuso na fatiga muscular
Prof. Dr\ Diane St-Pierre. McGill University
Curso 1- Optimizando a biomecânica do remo
Prof. Dr. Ricardo Torres-Moreno. McGill University
Palestra 7 - Papel da fisioterapia na formação do atleta
Prof. Roberta Furginelli Fontana. Universidade de São Paulo
Curso 2 - Postura, performance e prevenção de lesões
Prof. Dr. Anthony W. S. Watson. Limerick University
Palestra 8 - Avaliação orgânica através da dosagem de lactato sangüíneo
Pròf. Dr. Antonio Marcos Birocale. Universidade de Juiz de Fora
Palestra 9 - 0 papel da Fisioterapia na lesão e regeneração do músculo esquelético
Prof Dr\ Tânia de Fátima Salvini. Universidade Federal de São Carlos
Palestra 10 - Tiro com arco: esporte sem limites
Reinaldo Augusto Nunes. Círculo Militar de São Paulo

Dia 02 de maio • Auditório Amarelo
08:00 - 08:30
08:30 - 09:30

11:15 - 12:00
14:45 - 18:00

Palestra 11 - Métodos e técnicas de prevenção de lesões articulares
Prof. Fernando Antonio de Mello Prati. Instituto Porto Alegrense
TL-2
Reabilitação nas reconstruções do ligamento cruzado anterior - protocolo acelerado
José Luiz M. Portolez
Crioterapia e correntes interferenciais: estudo dos efeitos do uso simultâneo em
patologias do sistema músculo-esquelético
Leonel Bonassi Machado
Palestra 12 - Calçados esportivos
Dr. Túlio Diniz Fernandes. Universidade de São Paulo
WORKSHOP 2 (prática) - Técnicas de bandagens funcionais no manuseio das lesões
do esporte
Dr. Paulo Henrique Ferreira. Universidade Federal de Minas Gerais

Dia 03 de maio Grande Auditório
08:00-08:30
08:30 -09:30

Curso 3 - Treinamento esportivo
Próf. Maurício Koprowiski Garcia
Curso 4 - Efeito do treinamento e desuso na fatiga muscular
Prof. Dr . Diane St-Pierre. McGill University
Curso 1 - Optimizando a biomecânica do remo
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09:45 - 11:15

11:15-12:00
13:00 - 14:30
14:45 - 15:30

15:30 - 16:15

16:15 - 17:00

Prof. Dr. Ricardo Torres-Moreno. McGill University
Palestra 13 - Lesões traumáticas no joelho
Dr. Arnaldo José Hernandes. Universidade de São Paulo
Curso 2 - Postura, performance e prevenção de lesões
Prof. Dr. Anthony W. S. Watson. Limerick University
Palestra 14 - Hidroterapia: alternativa terapêutica visando retorno precoce às atividades
físicas
Ft. Rosely Ayaco Ishikawa
Palestra 15 - A atuação da eletroterapia nas diferentes fibras musculares aplicada à
fisioterapia esportiva
Prof. Rinaldo Guirro. Universidade Metodista de Piracicaba
Palestra 16 - Efeitos do frio, do calor e do exercício no metabolismo ósseo e fluxo
sangüíneo
Ft. Ademir Rodrigues

Dia 03 de maio - Auditório Amarelo
08:00- 08:30
08:30-09:30

11:15-12:00

Palestra 17 - Lesões musculares no esporte
Dr. Arnaldo José Hernandez. Universidade de São Paulo
TL-3
O trabalho corporal na terceira idade
Teresa Cristina Alvisi
Reabilitação das reconstruções do ligamento cruzado anterior (tendão patelar)
Marcelo de Pinho Campos
Palestra 18 - Resistência isocinética
Ft. José Alberto Fregnani Gonçalves

Sessão Painéis - 1 a 3 de maio - Hall Azul
Programa de prevenção de lesões em atletas futebolistas
Rodolpho Luís Marra Silva, Clarice Tanaka
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Fisioterapia e performance em praticantes de balé clássico
Maira Antas, Clarice Tanaka
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Incidência de lesões em atletas de competição de ginástica aeróbica
Verena Wolffenbuttel, Clarice Tanaka
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Caracterização postural dos atletas de aeróbica de competição
Camilla Carlini Vallilo, Clarice Tanaka
Curso de Fisiterapia - FMUSP
Análise da performance em atletas de salto emdistância e slato triplo após abordagem individualizada de
alongamento muscular
Alexandre Ferrari, Clarice Tanaka
Curso de Fisioterapia - FMUSP

Participação da fisioterapia nos programas de formação do atleta
Roberta Furginelli Fontana, Clarice Tanaka
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Avaliação isocinética do equilíbrio muscular da articulação do joelho em bailarinos profissionais
Pascale Mutti Tacani, José Alberto Fregnanai Gonçalves
Estudo da postura e flexibilidade em atletas canoístas de elite
Clarice Tanaka, Rodolpho Luís Marra Silva, José Eduardo Pompeu, Christian Klausener
Curso de Fisioterapia - FMUSP / CEPEUSP
Alongamento muscular e performance em atletas praticantes de judô
Edgard Morya, Clarice Tanaka
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Verificação do efeito do relaxamento muscular sobre os sinais vitais e amplitude respiratória de atletas
jovens
Cristina Reuter Camargo, Odete de Fátima Sallas Durigon
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Avaliação qualitativa da marcha de máxima confiabilidade
Odete de Fátima Sallas Durigon, Renata Salim Daher, José Carlos Carvalho Almeida Carvalho
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Estudo do centro de gravidade em jogadores de basquetebol
Odete de Fátima Sallas Durigon, José Eduardo Pompeu, Juliana Ishimine da Silva, Félix Ricardo
Andrusaitis, José Carlos Almeida Carvalho
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Análise da postura segundo as estratégias de equilíbrio
Odete de Fátima Sallas Durigon, Félix Ricardo Andreusaitis, José Eduardo Pompeu,
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Avaliação qualitativa da marcha em atletas jovens
Odete de Fátima Sallas Durigon, Renato Salim Daher, José Carlos Almeida Carvalho
Curso de Fisioterapia - FMUSP

CONFERÊNCIAS
OPTIMIZING THE BIOMECHANICS OF ROWING
Torres-Moreno, R.
McGill University, Canada
In recent years, rowing has been revolutionized by innovative advances in equipment design and
manufacturing technology. Despite these high-tech achievements, it is the direct rower-ergometer and
rower-boat interactions during training and competition that determine the potential for success. Little
attention has been devoted by coaches and crew members to a detailed biomechanical analysis of rowing
with different training modalities, crucial for the maintenance of an affective and safe rowing technique.
During ergometer training, there is a tendency for competitive and recreational crew members to sacrifice
technique in an attempt to maximize output. Poor postural habits may result, adversely affecting technique and potentially leading to injury. In rowing, technique rather than force, is still the decisive factor for
a winning performance. Research can aid in the advancement of rowing to an even higher level through an
analysis of the biomechanical principles that govern the sport. An understanding of kinematic and kinetic
parameters critical to safe and affective rowing techniques will improve training regimes, competitive
strategies and ultimately, athletic performance of recreational and elite rowers. The contribution of biomechanics research in the area of education and training in sport sciences may help to reduce the incidence of
injury caused by poor rowing techniques and to curtail medical costs. On-line computer-aided analysis
may represent an invaluable objective tool for selecting crew members and determining boat positioning
by identifying complementary techniques. The technological improvements in the areas of training and
safety in all training modalities can only encourage further participation, with hopes of enriching this
sport discipline for all those involved.

SPORT AND ITS PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
Watson, A. W. S.
University of Limerick, Ireland
There are two main levels of sports participation: - (1) recreational, where enjoyment and health-benefits
are most important, and (2) competitive, where winning is the main objective. There are a large variety of
different sports, each one having unique physiological requirements. For example, the successful marathon
runner requires a high level of aerobic endurance and low body mass, while for shot-putting high mass and
anaerobic power output are necessary. Athletic success depends upon an optimum combination of skill,
psychological and physiological factors, that are appropriate to each particular sport. Physiological factors
which improve performance at sport include having appropriate: - body size, body shape, body fat level,
static-strength, high-speed strength, flexibility, endurance (three different kinds), power-output, speed, posture-and-body mechanics, for the sport being undertaken. The above are known as COMPONENTS OF
PHYSICAL FITNESS. In any athlete the components of fitness are influenced by two factors: genetic and
environmental. Genetic factors have by far the greatest influence. They determine the athlete's gender,
physique, heart size, biochemistry and muscle fibre-type distribution, amoungst other factors. To have a
chance of success the athlete must select a sport that suits their genetic make-up. The main environmental
factors that influence fitness are (1) training (2) diet. Sports injuries are a major negative effect on sport
because they disrupt training and reduce physical fitness. Physiotherapists can play a major role in helping
athletes by giving advice on (1) the optimum way to train (2) the prevention of sports injuries.
REFERENCE
Watson AWS: Physical fitness and athletic performance (second edition).
London, Longmans, 1995.

PHYSICAL FITNESS FOR SPORT
Watson, A. W. S.
University of Limerick, Ireland
Physical fitness allows the athlete to meet the demands made by their particular sport. This includes
both attaining á high level of performance and reducing the risk of injury. The principle physiological
components of physical fitness include: - strength, flexibility, endurance, low body fat, good posture.
Good physical fitness depends on both (1) an effective training programme (2) freedom from defects such
as: - cardiovascular problems, anaemia, poor lung function, poor or uneven muscle development, weak
joints, other joint problems, poor joint proprioception, incomplete recovery from a previous injury, poor
diet. The physiotherapist has an important role to play in detecting and correcting such problems in
athletes. Training increases physical fitness by bringing about physiological changes in the body by a
process know as ADAPTATION. Such changes include increasing the concentration of key enzymes and
other body chemicals, increasing blood volume and muscle bulk. Only certain kinds of training are effec
tive. Parameters of training that influence the outcome include: - INTENSITY, FREQUENCY, DURA
TION, LENGTH and MODE. For example, swim-training has been shown to increase V02max mea
sured during swimming but has no effect on V02max measured during running. Training must be under
taken scientifically if it is to*be effective. Many athletes undertake training that is ineffective. Some has
no effect at all. Other training may be harmful because it reduces performance or increases the risk of
sports injury. Over-training is recognised as a common cause of sports injury. Physiotherapist have an
important role to play in ensuring that the training of athletes is safe and effective.

THE PROBLEM OF SPORTS INJURIES
Watson, A. W. S.
University of Limerick, Ireland
Injuries are a serious, and growing, problem in sport. Physiotherapists need to know how sports
injuries are quantified in order to be able to direct injury prevention measures to athletes who are at high
risk. Many older studieson injuries where poorly designed, based only on hospital records, and gave a
misleading impression of which injuries were most common. Studies on the incidence of injury should be
prospective and follow athletes in their clubs or at home using telephone or postal surveys. Incidence
should be expressed per 10,000 hours of participation. The seriousness of injury should be expressed as
days of injury per 1000 hours of participation, The risk and most common type of injury depends upon
the following factors: - age and gender of the athlete, type and level of sport, match or practice. In school
sport, injuries due to contact with other players and falling over are the most common (fractures, sprains,
contusions) while in club and elite sport there is a higher incidence of strains and overuse injuries. The
incidence of strains and overuse injuries also increases with age. In Ireland sportsmen and women sustain
2.1 sports injuries per year and are incapacitated for 52 days or 14% of the year (Watson 1993). Data for
sports injuries and fatalities in the UK are given in Table 1. (Nicholl et al, 1991)

EXTRINSIC CAUSES OF SPORTS INJURIES
Watson, A. W. S.
University of Limerick, Ireland
Extrinsic causes of injury are those that are external to the athlete e.g. due to the environment,
equipment, playing surfaces, other players etc. Extrinsic factors cause more injuries than intrinsic ones.
Thus their manipulation offers the greatest scope for injury prevention. Brief comments on some of the
more important extrinsic factors are given below (modified from Watson 1997)
• Foul play is a major cause of injury in body contact sports: stricter rule enforcement offers great
scope for injury prevention.
• Rule changes have reduced the incidence of injuries in several sports e.g. American football, ice
hockey and gymnastics.
• Recklessness is a major cause of injury in young, inexperienced players.
• Hard surfaces (concrete floors) increase the incidence of overuse injuries.
• The friction of shoes and playing surface needs to be carefully matched: friction too low » injuries
due to falling; friction too high » injuries to joints and muscles (strains and sprains).
• The effects of different surfaces on the incidence of running injuries has not yet been definitely
established.
• In American football the introduction of helmets reduced the number of head injuries but increased
the incidence of catastrophic neck injuries. Protective equipment can be effective but its introduction
must be carefully researched. Poor protective equipment may cause injuries.
• Orthotics. Can be effective but are over-prescribed and are often used for conditions better treated
by other means.
• Research on the effectiveness of the following items in injury prevention is not conclusive: use of
high-top shoes in preventing ankle injury, ankle taping, knee supports, knee braces.
• The effects of injury prevention programmes. There have been few studies but it seems such
programmes are more likely to increase the knowledge of the subjects than to reduce the number of
injuries.
REFERENCE
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INTRINSIC CAUSES OF SPORTS INJURIES
Watson, A. W. S.
University of Limerick, Ireland
Intrinsic causes are those that are internal to the athlete e.g. due to his or her physique, medial
history, level of physical fitness etc. Physical therapists are very interested in the manipulation of intrin
sic factors in injury prevention but current practice is not always supported by the latest research. Brief
comments on some of the more important factors are given below (modified from Watson 1997).
• Previous injury is one of the most important predisposing factors to future injury. This fact is of
great interest to physiotherapists.
• Fatigue. There seems to be a higher incidence of injury near the end of day-long activities, like
skiing. But not in matches that last up to 90 minutes.
• High dynamic strength and jumping ability appear to be predisposing factors to sports injury.
• Skill and experience. There is some evidence that inexperienced athletes are at a greater risk of
injury. The risk is lower in experienced recreational athletes but is high in top-level athletes.
• Defects of posture and body mechanics have been linked to specific sports injuries in the players of
basketball, field games, and in army cadets.
• Warming animal tissue has a number of effects: some would be likely to reduce the risk of sports
injury while others might increase it. Physiotherapists may be surprised that studies on the effects of
warm-up on the incidence of injuries in humans have not demonstrated definite effects.
• They may also be surprised to learn that there is no definite evidence linking (1) lack of flexibility (2)
imbalance in strength between knee flexors and knee extensors, to the incidence of sports injury. Such
links are generally accepted by physiotherapists in Europe.
• There is clearly a need for more, and better, research into the relationship between sports injuries and
intrinsic factors such as flexibility muscle balance and warm-up.
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POSTURE: INTRODUCTION AND ITS RELATIONSHIP TO PARTICIPATION IN SPORTS
Watson, A. W. S.
University of Limerick, Ireland
Posture is concerned with the shape and alignment of the various body segments. In the context of
sport, posture is best viewed as number of isolated areas such as kyphosis, lordosis and scoliosis. When
working with athletes we in Ireland assess 15 aspects of posture:
Shoulder Symmetry, Scapulae Abduction, Back Symmetry, Scoliosis, Rib Hump, Forward Head,
Kyphosis, Chest Posture, Lumbar Lordosis, Sway Back, Knee Interspace, Knee Hyper-Extension,
Tibial Torsion, Ankle Mechanics, Foot Arches.
Each of these aspects of posture is rated on a five point scale:
5 = Good Posture,

3 = Moderate Deviation,

1 = Marked Deviation

In the context of sport, posture defects are normally due to muscle imbalance: some muscle groups
being strong and short while the opposing muscle groups are long and weak. Abducted scapulae are
due to weak serratus anterior, rhomboids and subscapularis, while the opposing muscle groups on the
chest are tight. This defect is common in children who are inactive and in athletes who do not train
their upper bodies. Lumbar lordosis can be caused by over development of the psoas muscle due too
much kicking (as in soccer), or doing leg-lifts or sit-ups with the legs straight. It is more likely if the
abdominal and hamstring muscles are weak. 36% of Irish footballers have moderate lordosis and 17%
have a marked defect (Watson 1995). Most sports develop some muscle groups more than others and
can cause deviations of posture which, in turn, may lead to injury. Sports like hurling, tennis and
rowing use one side of the body more than the other. Such sports are associated with a high incidence
of scoliosis, asymmetric shoulder and asymmetric back.
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METHODS FOR ASSESSING POSTURE AND FLEXIBILITY THAT WE HAVE
DEVELOPED IN IRELAND
Watson, A.W. S.
University of Limerick, Ireland
POSTURE
The 15 aspects of posture listed in the previous abstract are assessed on a 5 point scale. Diagrams
corresponding to (1) Good posture (2) Moderate deviation (3) Marked deviation, are provided in Watson
(1995). This scale is useful for detecting defects but not for following changes over time, or with training.
For this it necessary to take photographs as follows:- (1) A high quality camera and lens must be mounted
on a tripod (2) Fine grain film is essential (3) Illuminate the subject with flash positioned over the camera
lens (4) The subject's pose must be carefully standardised:- feet together, arms straight, hands 15 cm from
body with palms facing thighs. A metric grid can be super-imposed on the photographs. This allows small
amounts of asymmetry to be assessed and is essential for accurate posture assessment. Parts of the above
assessment can be selected for use with children and athletes of moderate attainment. For top-level athletes
and those at high injury-risk, the full assessment should be carried out.
FLEXIBILITY
Six measures of flexibility give a good indication of overall flexibility: (1) Spinal flexion
(4) Hip hyper-extension

(2) Hip abduction
(5) Ankle doors-flexion

(3) Hip flexion (with the knee straight)
(6) Shoulder hyperrextension

The equipment to be used is described in the talk and can easily be constructed. The precision of
measurement is greater than with goniometers which are very difficult to use. Flexibility is difficult to
measure with accuracy. Inaccurate measurements are useless and mislead the athlete. Use the following
precautions (l)No warm-up or prior exercise is allowed (2)The subject is dressed in swim-wear or a
leotard (3)Flesh marks are placed on the body (4)Ensure that movement occurs only in the joint being
measured - other parts of the body must remain stationary.
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REVIEW OF RESEARCH THAT LINKS POSTURE DEFECTS TO THE INCIDENCE OF
SPORTS INJURIES
Watson, A. W. S.
University of Limerick, Ireland
The hypothesis that posture defects are a risk factor for running injuries is frequently advanced.
Surprisingly, there is little direct evidence of such a relationship in runners at present: there is better
evidence in team-games. Shambaugh et al (1991) took nine different structural measures on basketball
players prior to the start of the season and found that in individuals who suffered lower-extremity inju
ries the following were more than one standard deviation above the mean for non-injured players: bilat
eral weight difference, quadriceps girth, Q-angle, rear-foot valgus, and leg length measures. A logistic
regression equation developed from the data was able to correctly predict the injury status of 91.5% of
the players. The equation contained the variables: Weight difference, left Q angle, right Q angle. In a
study on top-level hurlers (Hennessy and Watson 1993) found that lumbar lordosis was a predictor of
hamstring strain and Powers et al 1995 report that rear-foot posture is related to the incidence of patellofemoral pain. In a two-year prospective study Watson (1996) examined the relationship of 15 posture
variables to the incidence of sports injury in a group of 52 footballers. He found that four types of
injuries - strains, back injuries, ankle injuries and knee injuries were each associated with particular
posture defects, the most important of which were defects of: ankle mechanics, lumbar lordosis, back
and shoulder symmetry and knee interspace. Cowan et al 1996 have reported similar results in army
cadets. Taken together, the above studies suggest that precise measurements - including photographic
analysis of posture -are necessary in order to identify athletes at risk of injury.
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ASSESSMENT OF INDIVIDUALS WHO WISH TO TAKE PART IN SPORT
Watson, A W. S.
University of Limerick, Ireland
Physical assessment prior to sports participation can help (1) the individual to avoid activities that
will place them in danger (2) minimise the risk of sports injuries (3) suggest ways of improving training
thus ultimately increasing athletic performance. All individuals wishing to take part in sport should be
assessed but the length and complexity of the assessment necessary will vary with the individual. For
example:
1. Healthy children and young adults taking up low-risk recreational sports can be assessed using a
health questionnaire such as PARQ questionnaire.
2. Older adults, people who have not exercised for several years, and people with chronic illness should
be advised by a physician and a sports physiotherapist.
3. Athletes involved in competitive sport on a regular basis should receive (a) health and injuries ques
tionnaire (b)fitness tests (c ) posture assessment.
4. It is particularly important for children to receive a full posture test because playing sport can cause
posture defects.
5. Athletes with an above average incidence of injuries should receive a complete posture test and
physical examination.
6. Top level athletes should receive complete posture and physical examinations, dental, eye and feet
examination, diet analysis, sports specific fitness tests.
These assessments should result in specific training advice being given to each individual athlete. It
is vital that the contributions of the different professionals carrying out the assessment are co-ordinated
so that the athlete receives clear advice (Watson, 1995). In an assessment of top-level cyclists the
percentage found to have medical, physiotherapy, eye and dental defects were respectively: -19%, 20%,
20% and 23% (Callaghan and Jarvis, 1996).
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THE EFFECTS OF TRAINING AND DISUSE ON MUSCLE FATIGUABILITY
St-Pierre,D.
McGill University, Canada
The focus of this presentation will be on the effects of disuse and training on muscle fatiguability.
Disuse leads to many well know changes in the muscle, including the development of atrophy and weak
ness. In contrast, however, the fatigue characteristics of the muscle have been reported to be well main
tained, in spite of significant decreases in oxidative metabolism. Lower maximum motor unit firing fre
quencies may help to better preserve membrane excitability in disused muscles. The fact that the sarco
plasmic reticulum may be less affected than the myofibrillar proteins may help to preserve excitationcontraction coupling. However, there may be a limit to this adaptability. Indeed, a decrease in muscle
endurance has been observed in the plantarflexors of subjects whose ankle had been internally-fixated
following an ankle fracture in comparison to those who had sustained external fixation or to healthy
controls. Greater muscle endurance has been reported following strength training when the muscle is
performing against the same work load. If the muscle is working at similar intensities, the effects of
training have been more equivocal. A combination of strength and endurance training, as seen in elite
rowers, however, does lead to improved muscle endurance, even when working at same relative work load.
Indeed, elite rowers were able to complete significantly more contractions at 50% of their maximum
voluntary contraction than novice rowers. This better performance could not be explained by differences
in central drive, neuromuscular propagation, or excitation-contraction coupling, suggesting that a more
efficient metabolic milieu may be responsible for their greater endurance. In conclusion, in contrast to
muscle size and strength, which are highly dependent on the levels of muscular activity, muscle fatiguabil
ity is relatively insensitive to external demand. Indeed, there appears to be a threshold effect in that within
a fairly broad range of activity, muscle fatiguability is not affected. If the external demand drops below a
certain level, however, muscle endurance is compromised whereas it is ameliorated if the external demand
reaches an undetermined critical level.

PALESTRAS
PROPRIOCEPÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE LESÕES ESPORTIVAS
Forgas, C. R.
Universidade Bandeirantes
A propriocepção é responsável pela descrição da posição e movimento articulares, incluindo direção,
amplitude e velocidade, além de tensão relativa sobre os tendões pelos receptores sensorials, fusos
musculares, receptores tendineos e articulares. É de suma importância na reabilitação de atletas pois, o
estímulo dado as aferências sensorials, receptores musculares etc, consegue dar ao sistema neuromioarticular
a modulação necessária para se defender das situações de stress. Além disso, as informações sensorials
locais regulam o equilíbrio que é controlado por uma reação postural central. A reeducação proprioceptiva
é conseguida pela repetição do movimento treinando a resposta mioarticular mais adequada para aquela
situação ocorrida em movimentos bruscos. O trabalho proprioceptive consiste em proporcionar aprendizado
do SNC a partir de estímulos induzidos e situações de stress articular. O SNC é informado através de
aferências das posições e situações a que o segmento lesado é submetido, fazendo com que haja uma
resposta de proteção à situação de stress evitando a lesão. Para que este aprendizado realmente ocorra é
necessário que hajam estímulos repetitivos. Para isso utilizamos alguns critérios de dificuldade evolutiva.
I.Reeducação subaquática: Utilizado em atletas que não têm condições de realizar descarga de peso.
(Ex. Pós - cirúrgicos). II. Solo estável: Inicia-se o trabalho de transferência de peso e equilíbrio em terra
seca. III. Solo instável: Proporciona um aumento gradativo da dificuldade do equilíbrio. (Ex. Colchonetes,
balancim, pranchão de equilíbrio) IV. Saltos e rotações: O paciente já tem condicionamento muscular
adequado, sem qualquer afecção articular. V. Reeducação das informações periféricas: Reorganização
das informações periféricas, através do auxílio do sistema vestibular.VI. Reeducação Livre e Habitat
Esportivo: criar situações em seu habitat esportivo preparando o retorno à atividade esportiva.

TRATAMENTO DE GONALGIAS ATRAVÉS DA FONOFORESE COM DMSO
Oliveira, J. R. G.
O presente trabalho visa mostrar-nos uma nova abordagem no tratamento de gonalgias
crônicas não cirúrgicas através da indução transcutânea de D.M.S.O. com auxílio do ultra-som
terapêutico. Foram realizados estudos em cem casos durante 18 meses, onde constata-se que
todos os processos de gonalgias crônicas não cirúrgicas eram decorrentes de ação dos radicais
livres, e que os anti-inflamatórios convencionais esteróides ou não-esteróides, não apresentam
uma significativa resposta de melhora. Para o estudo foram divididos dois grupos, onde 50%
dos casos foram tratados dentro dos conceitos da medicina orto-molecular, isto é, através da
indução endovenosa de uma solução a base de D.M.S.O. (dimetil sulfóxido), e apresentaram
uma boa resposta tanto ao quadro álgico como ao quadro oxi-degenerativo sistêmico num prazo
de aproximadamente de quatro semanas com aplicações em dias alternados excluindo-se os fins
de semana. Os outros 50% foram tratados pela indução transcutânea do D.M.S.O. através da
fonoforese, e obtivemos um expressivo sucesso de melhora do quadro álgico e inflamatório num
prazo aproximado de 15 dias com uma média total de seis aplicações. Com isso concluímos que
a utilização adequada de nossos conhecimentos em técnicas fisioterápicas e o constante estudo
de novos caminhos, nos tornam capazes de oferecer uma melhor qualidade de vida a nossos
semelhantes enfermos a curto prazo, e com boas respostas terapêuticas.

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO ESPORTE DE ALTO NÍVEL
Netto Júnior, J., Corrêa, J. C , Pastre, C. M.
Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.
Até hoje em dia, o esporte não havia sido aceito universalmente como parte integral das pessoas
manterem-se em forma. Estas são aconselhadas à participação do esporte como uma forma de
levar uma vida sã, porém deveriam ser orientadas que para isso ocorrer, a atividade física deve
apoiar-se em aspectos profissionais, como o acompanhamento de fisioterapeutas. Já no esporte de
alto nível (nível olímpico), esses aspectos profissionais assumem responsabilidades ainda maiores.
Para isso, o fisioterapeuta necessita conhecer e caracterizar o esporte em que vai trabalhar; a
metodologia do treinamento empregada pelo treinador, pois baseado nesta metodologia, entendemos
que o organismo pode tolerar uma certa quantidade máxima de estímulos físicos e psíquicos, sem
reagir negativamente (sintomas de overuse / supertreinamento); além da biomecânica, tanto da
parte física (ex. carga fisiológica e adaptabilidade), como da parte gestual, característica do esporte
específico em questão, pois o maior conhecimento do substrato biomecânico que origina as lesões
desportivas pode conduzir a redução da incidência das lesões em geral. Portanto, o fisioterapeuta
desportivo, possui 3 funções básicas: Avaliação e prevenção de lesões, Reabilitação de lesões
traumáticas agudas e Reabilitação de lesões crônicas adquiridas pelo overuse. Com relação a parte
reabilitadora, entendemos que existem diferentes métodos, cujo sua discussão no momento tornase dispensável. Porém, como medidas preventivas, gostaríamos de passar um pouco da nossa
experiência, trabalhando com atletas da equipe REEBOK / FUNILENSE de atletismo, que enviou
para a Olimpíada de Atlanta (1996), 25 atletas, dentre os quais 2 receberam a medalha de bronze
no revezamento 4 x 100 mts.

O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA FORMAÇÃO DO ATLETA
Fontana, R. F.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
O fisioterapeuta é tradicionalmente conhecido como terapeuta da função, cujo objetivo é tratar
de indivíduos portadores de um quadro patológico e restabelecer a funcionalidade perdida decorrente
deste quadro. A exemplo, podemos citar a atuação deste profissional na área de medicina esportiva,
na qual é alto o índice de lesões decorrentes da prática esportiva, principalmente em atletas de nível
competitivo. Entretanto, temos observado que estes indivíduos apresentam alterações funcionais
sem obrigatoriamente manifestarem a instalação de um quadro patológico. Por exemplo, é sabido
que a prática intensa e repetitiva de uma atividade física, com a conseqüente repetição de padrões
cinéticos, proporcionam diminuição da flexibilidade e consequentemente a instalação de alterações
posturais, caracterizando o desequilíbrio do sistema ósteo-mio-articular. Este quadro predispõe os
indivíduos à lesões, além de comprometer o desempenho. Neste contexto o tratamento fisioterápico
tem como objetivo minimizar as alterações posturais, através da melhora da flexibilidade do
indivíduo. Este trabalho é fundamentado na abordagem global do paciente, através dos procedimentos
de mobilização, alongamento muscular e reeducação postural. Deve-se lembrar também da
necessidade da integração do trabalho fisioterápico com treinamento do indivíduo através da
reeducação dos atos motores específicos da modalidade. Desta forma, a Fisioterapia passou
recentemente a traçar outros objetivos de trabalho: a prevenção e a melhora da performance, através
da potencialização máxima das funções do atleta. Para tanto, sugere-se a atuação deste profissional
precocemente durante a fase de formação dos atletas.

TIRO COM ARCO: ESPORTE SEM LIMITES
Nunes, R. A.
Círculo Militar de São Paulo
Conhecido como um dos mais antigos meios de defesa da humanidade, e hoje mundialmente
difundido como prática esportiva, e atividade de educação fisico-postural-psicológica; é praticado
por milhares de pessoas em seus diversos níveis, desde o lazer, a formação, à pratica competitiva,
ou por seus aspectos filosóficos; pois como esporte da família que é, não impõe limites de idade
e/ou sexo aos seus praticantes.Basicamente existem 3 tipos de arcos: Longbows - tipo utlizado
pelo lendário Robin Hood; Recurvos ou Olímpicos - assim chamados devido à forma de suas
lâminas, e sendo também arcos de uma só corda; e finalmente os Compostos: que se caracterizam
por apresentarem roldanas, ligadas por um cabo e corda,que tem por função dar um ganho
mecânico, isto é , apresentar descanso, ou redução do esforço físico dos praticantes. São três os
tipos de torneios mais praticados mundialmente: Outdoor - tiros disparados à longas distâncias
(90.70,60,50 e 30 metros); Indoor - tiros disparados à 18 metros, e Field- tiros disparados em
terrenos de condição adversa e/ou de forma rudimentar. O que se experimenta ao ver uma flecha
percorrer o espaço e atingir exatamente o ponto desejado, é algo singular que se exprime por um
sentimento de auto-realização, sem descrição de volume. Não se trata apenas de um meio de
avaliação competitiva, mas também um caminho pelo qual o ser humano pode adquirir uma
filosofia de vida, mostrando a si mesmo que as soluções dos problemas cotidianos dependem na
maioria das vezes, da confiança depositada num tiro certeiro.

O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA LESÃO E REGENERAÇÃO DO MÚSCULO
ESQUELÉTICO
Salvini, T. F.
Departamento de Fisioterapia - Universidade Federal de São Carlos.
Embora a lesão muscular seja bastante comum na clínica fisioterápica, tanto a regeneração das
fibras musculares, como o efeito dos diversos recursos físicos utilizados no tratamento dessas lesões
ainda necessitam ser melhor estudados. A grande maioria dos estudos desenvolvidos por fisioterapeutas
são predominante relatos de caso clínico, com uma avaliação, predominantemente, qualitativa. Nesta
palestra serão abordados aspectos morfofuncionais básicos do músculo normal e do músculo submetido
a lesão por diversos agentes (traumas, miotoxinas, etc) com o objetivo de auxiliar o fisioterapeuta a
entender a fisiopatologia da lesão e regeneração dos músculos esqueléticos. Esses conceitos permitirão
entender porquê o tecido muscular apresenta plasticidade, ou seja capacidade de adaptação à determinada
demanda, assim como os limites dessa plasticidade. A plasticidade dos músculos esqueléticos pode ser,
de modo geral, atribuída a algumas características da fibra muscular, como por exemplo: o fato da fibra
muscular ser multinucleada; a presença de células satélites, também denominadas de células miogênicas
quiescentes, na periferia da fibra muscular; a lâmina basal da fibra muscular, responsável por uma série
de eventos seqüenciais sempre que há alteração do padrão fisiológico da fibra muscular (a lesão é uma
delas); a interação trófica entre o sistema nervoso e os músculos esqueléticos. Com base na
morfofisiologia do tecido muscular serão discutidos também os conceitos de atrofia, hipertrofia, retração
e alongamento de tecido muscular. Finalmente será possível discutir e propor qual o papel da fisioterapia
nas diferentes etapas da lesão e regeneração muscular, bem como identificar a conduta clínica mais
adequada.

AVALIAÇÃO ORGÂNICA ATRAVÉS DA DOSAGEM DE LACTATO SANGÜÍNEO
Birocale*, A. M., Baldissera**, V.
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais* Universidade Federal de São Carlos, São Paulo**
Através da quantificação da concentração de lactato na circulação durante uma atividade física
progressivamente mais intensa, é possível ter uma indicação concreta sobre como o organismo se encontra
em termos metabólicos diante de tal esforço, isto porque esse metabólito representa uma aumentada
dependência do metabolismo anaeróbico para suprimento energético dos músculos. Diante disso,
realizou-se um estudo para avaliar a cinética do lactato durante esforços progressivos e após a interrupção
dos mesmos, tanto em cicloergômetro quanto num ergômetro para natação.atada, para indivíduos ciclistas
e jogadores de pólo aquático. Os indivíduos apresentaram as seguintes respostas: I ) Os ciclistas
apresentaram maior acúmulo de ácido lático comparando-se com os jogadores de pólo nos esforços
progressivos em cicloergômetro (11,4 mMol/L e 9,57 mMol/L, respectivamente) e, estes apresentaram
maior quantidade na natação atada (13,86 mMol/L) comparando-se com o cicloergômetro; 2 ) os
protocolos de recuperação ativa foram mais efetivos que aqueles de forma passiva para a depuração do
ácido lático (2,05 mMol/L e 2,86 mMol/L, respectivamente para jogadores de pólo) e 3) um ambiente
"quente" propiciou uma depuração de ácido lático mais lenta comparando-se com um ambiente "frio"
(4,07 mMol/L e 3,32 mMol/L, respectivamente). Tais resultados sugerem que após um esforço físico
máximo, o indivíduo deve realizar atividades numa intensidade abaixo do limiar de anaerobiose, com
temperatura menor que aquela onde o mesmo foi realizado, para acelerar a depuração do ácido lático.
o

o

HIDROTERAPIA - ALTERNATIVA TERAPÊUTICA VISANDO RETORNO PRECOCE ÀS
ATIVIDADES FÍSICAS
Ishikawa, R. A.
Desde os tempos rudimentares a água vem sendo usada como alternativa terapêutica, mas
não existe evidências muito nítidas de quando foi iniciado para fins curativos. Sabemos que
desde Hipocrates empregava-se água quente e fria como terapia. Desde 1928 vêm-se
descobrindo diversas técnicas de exercícios na água como por exemplo: Bad Ragaz, Halliwick,
Hold-Relax, Contrações Repetidas, Natação Terapêutica e etc. Tais técnicas puderam ser
desenvolvidas graças ao estudo dos princípios físicos da água. A combinação dos conhecimentos
biomecânicos, fisiológicos em imersão, hidrostáticos e hidrodinâmicos deram acesso à
Hidroterapia. O atleta necessitando retornar rapidamente às suas atividades, sem perder sua
forma física, tem como recurso a piscina terapêutica; onde pode-se treinar sem a ação da
gravidade e as vantagens físicas da água permitem padrões funcionais, diminuição do stress
articular reduzindo a dor, espasmo, diminuição do peso corporal, alongamento, melhora da
circulação sangüínea dispersando o edema, manutenção da amplitude de movimento,
fortalecimento muscular, facilitação e liberdade de movimento, condicionamento físico, reforço
moral e relaxamento. A piscina prove assim, um rico ambiente de reabilitação, podendo-se
atuar precocemente.

A ATUAÇÃO DA ELETROTERAPIA NAS DIFERENTES FIBRAS MUSCULARES
APLICADA Ã FISIOTERAPIA ESPORTIVA
Guirro, R.
Departamento de Fisioterapia - UNIMEP
A estimulação elétrica neuromuscular (NMES) está bem fundamentada como estratégia clínica para o
aumento da performance muscular. As fibras de contração rápida de várias espécies de mamíferos, como
em coelhos, cachorros, ovelhas, tem sido observadas pela mudança em seu fenótipo em resposta ã
estimulação elétrica crônica, levando a um aumento de expressão dos isoformes lentas de proteínas
contrateis. A eletroestimulação tem sido utilizada a muitos anos em situações clínicas que visem hipertrofia
muscular. Estudos mostram que a eletroestimulação no músculo quadriceps, durante o período de
imobilização, previne a diminuição da atividade da miofibrila ATPase que acompanha a imobilização.
Grande número de autores destacam a conversão total de fibras do tipo IIB em HA após estimulação
crônica. A seqüência ordenada de mudanças fisiológicas e bioquímicas que ocorrem em resposta a
estimulação crônica de baixa freqüência reflete mudanças no tipo e quantidade de proteínas sintetizadas
dentro das células individuais. O músculo esquelético de contração rápida de mamíferos assume
características fisiológicas, bioquímicas e histoquímicas de músculo de contração lenta, apresentando
uma diminuição na velocidade e na capacidade de transporte do cálcio, bem como a diminuição na atividade
da ATPase Ca +2 dependente e na formação de fosfoproteína. Outro efeito relatado da eletroestimulação
são as alterações que esta pode promover no glicogênio muscular e na miofibrila ATPase no músculo
normal, imobilizado ou denervado. Nossos estudos evidenciam um aumento no conteúdo de glicogênio
intramuscular de 58% no músculo sóleo de ratos, após eletroestimulação com 10 Hz. Outros trabalhos
demonstram a melhora da performance de atletas que fizeram uso de programas de eletroestimulação.

EFEITOS DO FRIO, DO CALOR E DO EXERCÍCIO NO METABOLISMO ÓSSEO E FLUXO
SANGÜÍNEO
Rodrigues, A.
A Crioterapia é uma técnica de tratamento físico onde se utiliza o gelo para se obter uma resposta
terapêutica. Os conceitos sobre os efeitos fisiológicos do frio dizem que ele promove vasoconstrição e
reduz o metabolismo. Atualmente nós podemos acrescentar outros tantos efeitos fisiológicos do frio na
dinâmica de sua aplicabilidade. A sua aplicabilidade é ilimitada, pois tanto no lar, no hospital, na clínica e
nos ambientes esportivos, a crioterapia é importante no encaminhamento terapêutico. Em estudos de parceria
entre o CEFESPAR (Centro de Estudos em Fisioterapia Esportiva Ademir Rodrigues) e o Instituto de
Medicina Nuclear (DIMEN), procuramos avaliar as diversas variáveis que envolvem o uso da Crioterapia,
Calor e do Exercício Físico Localizado (joelho), através do exame por Cintilografia. O frio promove
redução no fluxo sangüíneo (medido na artéria poplítea) e do metabolismo ósseo. Isto nos dá informações
importantes quanto à sua prescrição nas lesões agudas e crônicas, e em patologias degenerativas,
principalmente, no controle de sua evolução. Também estudamos o local de aplicação do frio, a duração de
uma aplicação e a duração do tratamento, principalmente, em condições de pós-cirúrgico. O calor promoveu
aumento tanto do fluxo, quanto do metabolismo ósseo. Isto também nos dá informações importantes
quanto à sua não prescrição em patologias degenerativas. O exercício físico localizado no joelho
(agachamento) promoveu aumento tanto do fluxo, quanto do metabolismo ósseo. Isto também nos dá
informações importantes sobre a classificação dos exercícios em relação a patologia tratada. Portanto,
todos estes recursos terapêuticos aqui citados por nós, merecem estudos mais profundos do que a simples
aceitação do fato que eles produzem um efeito fisiológico. São muitos os seus efeitos e, na maioria das
vezes, por desconhecimento, nós condenamos uma técnica e partimos para outra, e assim por diante.

RESISTÊNCIA ISOCINÉTICA
Gonçalves, J. A. F.
Criada por James Perrine em 1967, a resistência isocinética passou a ser o método de escolha para
a avaliação dinâmica da função muscular. Sua validade e confiabilidade foram estabelecidas durante os
últimos trinta anos e hoje sua indicação, bem como os resultados são bastante conhecidos na literatura
internacional. Os equipamentos atuais, acoplados ao computador, fornecem dados numéricos e gráficos
precisos, tornando objetiva a avaliação funcional. Deste modo as condutas a serem traçadas para
tratamento, prevenção e treinamento são também precisas, acelerando os resultados. Há ainda a utilização
em pesquisa, que fornece os dados normativos necessários para se estabelecer parâmetros de normalidade
de cada população. O método constitui-se de uma forma de trabalho resistido do grupos musculares
onde a resistência é acomodativa, possibilitando a solicitação máxima da capacidade muscular, em
velocidade angular constante. Pode-se avaliar e exercitar capacidades físicas musculares diversas como
a força, potência e resistência, sendo o trabalho monitorado com recursos de biofeedback. Portanto a
vantagem do método, além da precisão, é a possibilidade de solicitar os grupos musculares de maneira
ótima e em velocidades de contração funcionais. As possibilidades de avaliação são inúmeras, podendose citar: comparação bilateral, comparação agonista /antagonista, índice de resistência, índice de
recuperação, reprodução de força. Com estes dados é possível caracterizar o status muscular do indivíduo
e se existem desequilíbrios que possam comprometer a função. Além disso é possível o auxílio no
diagnóstico de determinadas patologias através da análise gráfica, já que cada padrão de movimento
resulta em gráfico típico. Concluindo, existem inúmeras vantagens da resistência isocinética, mas como
todo o método, possui limitações, devendo ser utilizada junto às outras técnicas fisioterápicas para se
obter melhores resultados.

TÉCNICAS DE BANDAGENS FUNCIONAIS NO MANUSEIO DAS LESÕES DO ESPORTE
Ferreira, P. H.
Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais
O aumento da prática esportiva tem acarretado alta incidência de lesões musculoesqueléticas,
sendo a entorse de tornozelo mais freqüentemente encontrada, principalmente em indivíduos
portadores de instabilidade de tornozelo, devido a deficits proprioceptivos que acarretam controle
precário do equilíbrio corporal. A fim de prevenir as entorses, vários suportes, incluindo
tornozeleiras e técnicas de bandagens funcionais, tem sido desenvolvidos. O intuito de tais órteses
é restringir o "excesso" de movimento articular. Para verificar se esses suportes são capazes de
oferecer aferência proprioceptiva e promover melhor controle do equilíbrio, foi realizado um estudo
com indivíduos sadios, média de idade de 25 anos, sem entorses prévias ou distúrbios de equilíbrio,
onde foram empregados dois modelos de tornozeleiras - Donjoy e Aircast - e a técnica de bandagem
funcional com aplicação "fechada"com figura 8 e trava de calcanhar. O Chatanooga Balance System foi usado na mensuração do equilíbrio dinâmico, o qual permite o registro da oscilação do
centro de pressão sob o pé do voluntário. Os resultados demonstraram a eficácia dos suportes de
tornozelo em controlar o equilíbrio dinâmico reduzindo a oscilação corporal particularmente durante o teste de inversão do tornozelo, nas quais as tornozeleiras - Donjoy e Aircast (melhor performance) - se mostraram eficientes. A bandagem funcional não atingiu o nível de significância
estatística quando comparada à situação controle. Esses achados tem relevância clínica na prevenção
da entorse de tornozelo.

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PREVENÇÃO DE LESÕES ARTICULARES
Prati, F. A. M.
Instituto Porto Alegrense
A lesão desportiva é motivo de preocupação para todos os profissionais que atuam na área.
Este tema aponta elemento que colabora com um grave fator que amedronta o atleta e toda a
equipe: a lesão. Mais precisamente, a lesão articular. Num breve estudo sobre o treinamento
podemos dividi-lo em duas grandes fases: básica e específica. A fase básica é aquela onde o
atleta irá desenvolver algumas qualidades físicas como força, velocidade, resistência. A fase
específica é aquela onde ele vai complementar o treinamento desenvolvendo coordenação, ritmo,
agilidade, etc. Em verdade, na prática, o desenvolvimento das qualidades físicas acontece no
conjunto integrativo resultando as condições desejadas pelo preparador físico e técnico. Segundo
HAY, James (in Biomecânica das técnicas desportivas Segunda Edição - Ed. Interamericana 1981) a resultante de uma passada, nas articulações corresponde à três vezes o peso de uma
pessoa. Por exemplo, um maratonista de 60 Kg que completou uma prova com uma média de
16.000 passadas ao todo, terá retornado à suas estruturas articulares o equivalente a três vezes
a sua massa corporal resultando portanto 960.000 Kg. Devemos entender que a Fisioterapia
desportiva não lida apenas e exclusivamente com atletas. Também com pessoas que desejam
praticar atividade física e necessitam de uma orientação para que esta mesma atividade seja
saudável, agradável sem qualquer conseqüência indesejada. Nossa intenção vai para pontos
importantes que devem ser analisados: 1- Massa corporal: excesso de peso colabora, não só
para distúrbios cardiovasculares como também para com instabilizações articulares e por um
mecanismo repetitivo aos microtraumatismos de repetição que poderão gerar lesão. 2 Indumentária: a importância deste elemento consiste na relação com o calçado adequado além
do tipo das meias e outros como camiseta e calção. 3 - Periodicidade: o respeito a que se deva
ter para o período de repouso é importante para a devida recuperação das estruturas musculares
e proprioceptores articulares. Nossa experiência tem acontecido na avaliação, controle e
orientação ao equilíbrio da composição corporal através de estudo cineantropométrico (
composição corporal e somatotipológica). Para tal, temos baseados nossos estudos em Falkner
e atualmente usando o método da bioimpedância. Quanto à indumentária uma atenção ao tipo
do calçado que comtemple: flexibilidade, facilidade de evasão do calor, contra-forte protetor
do tendão de Aquiles e solado absorvente de impacto. A periodicidade tem sido estudada
conforme as condições iniciais do indivíduo. A preocupação com estes três fatores a que
julgamos serem importantes tem resultado um feedback saudável e coerente com os objetivos
da atividade física.

TEMAS LIVRES
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE LESÕES EM ATLETAS FUTEBOLISTAS
Silva, R. L. M., Tanaka, C.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
O futebol ocasiona um grande número de lesões, muitas das quais poderiam ser evitadas,
mantendo os jogadores na sua melhor forma física e diminuindo os prejuízos das equipes. Com o
objetivo de prevenir lesões em futebolistas de categorias de base, elaboramos um programa de
orientações a partir de revisão bibliográfica sobre ocorrências, causas destas lesões e características
físicas dos futebolistas. Nosso programa é composto de exercícios de alongamento, que visam
prevenir lesões através do aumento da flexibilidade muscular do atleta, e orientações gerais de
conduta durante treinos e jogos. A proposta foi aplicada em 85 jogadores, meninos e meninas, com
idade entre 10 e 16 anos, que treinam de segunda a sexta-feira, no CEPEUSP. O terapeuta apresentou
aos atletas e treinadores uma exposição teórica contendo os exercícios e as orientações gerais,
seguindo uma demonstração prática, na qual os atletas realizaram os alongamentos propostos sob
a supervisão do terapeuta. Um folheto contendo o programa de orientações foi elaborado e entregue
aos jogadores após a demonstração prática. Os jogadores realizaram os alongamentos propostos
durante 4 semanas, sob a supervisão do terapeuta ou treinador. Um questionário foi entregue aos
jogadores, com o objetivo de verificar a aplicabilidade da proposta, e seus resultados mostraram
que os atletas acham importante as orientações e que o folheto ajuda-os a lembrar das informações.
Concluímos que a proposta pode ser aplicada nesta faixa etária e até em futebolistas adultos, com
objetivo de prevenir um importante número de lesões no futebol.

REABILITAÇÃO NAS RECONSTRUÇÕES DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR PROTOCOLO ACELERADO
Portolez, J. L. M.
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo.
O trabalho teve como finalidade o desenvolvimento de um protocolo de reabilitação fisioterápica
precoce, para os pacientes submetidos a reconstrução do ligamento cruzado anterior, via artroscopia.
A reconstrução com tendão patelar homólogo foi a de predomínio. O entorse de joelho foi o
mecanismo de trauma mais freqüente, sendo que houve comprometimento meniscal na maioria dos
pacientes. O futebol foi o esporte com maior freqüência de lesão. A idade dos pacientes variaram
entre 15 e 36 anos (média de 25 anos), sendo que a variação entre a data da lesão e a data da
cirurgia foi de 1 a 41 meses (média de 21 meses). Todos os pacientes foram atendidos três vezes
por semana, ambulatorialmente, a partir do segundo dia até a décima semana (quando foram liberados
para esportes de contato). Após, o acompanhamento foi semestral. Concluiu-se pelos dados
tabelados, que os resultados obtidos foram excelentes ou bons, de acordo com critérios de avaliação
da "International Knne Society" e comparação bibliográfica.

CRIOTERAPIA E CORRENTES INTERFERENCES: ESTUDO DOS EFEITOS DO USO
SIMULTÂNEO EM PATOLOGIAS DO SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO
Machado, L. B.
Clínica de fisioterapia, Jundiaí, São Paulo
A utilização de crioterapia e de correntes interferenciais nos processos inflamatórios e dolorosos
tem sido advogadas nos últimos tempos, com inúmeras vantagens e benefícios. No entanto, são
escassos os relatos acerca do uso simultâneo das duas técnicas, motivo pelo qual propusemo-nos a
estudar estas modalidades terapêuticas. Nosso objetivo foi testar a eficiência da associação da
crioterapia com as correntes interferenciais vetoriais no tratamento da dor de etiologia variada que
acomete o sistema músculo esquelético. Para tanto, foram estudados 50 pacientes ambulatoriais,
adultos, de ambos os sexos, com queixa predominante de dor. Os pacientes foram submetidos ao
tratamento simultâneo com a utilização de um equipamento de correntes interferenciais EndophasysKLD, um equipamento Cryo-cuff-Aircast para ombro, joelho, quadriceps e tornozelo ou gelo envolto
em toalha ou saco plástico. As variações de freqüência obedeceram a padrões protocolados adotados
previamente para as fases aguda, sub-aguda e crônica e a crioterapia foi compressiva quando em
presença de edema. Pudemos observar melhora do quadro doloroso em todos os casos, porém
havendo variação do número de sessões necessárias para remissão total ou parcial da dor. Em 57%
dos pacientes obtivemos redução do quadro álgico e/ou inflamatório nas três primeiras sessões, em
30% a melhora se deu entre três a sete sessões é em 13% dos casos houve regressão após sete
sessões. Concluimos que a associação de crioterapia e correntes interferenciais propiciou melhora
do quadro doloroso, sendo ao nosso ver, recurso vantajoso no combate a dor e processos
inflamatórios de diversas origens.

FISIOTERAPIA E PERFORMANCE EM PRATICANTES DE BALÉ CLÁSSICO: RELATO
DE DOIS CASOS
Antas, M., Tanaka, C , Fontana, R. F.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
A prática do balé clássico envolve padrões cinéticos, que têm em comum a rotação lateral dos
quadris. A repetitividade desses padrões ocasiona desequilíbrio entre os grupos musculares,
alterando a biomecânica do sistema ósteo-mio-articular e comprometendo a sua função. A busca
da perfeição técnica pode fazer com que o bailarino acabe por associar à sua flexibilidade estática,
recursos outros para aumentar esta capacidade, expressando, dessa forma, uma flexibilidade
funcional durante os movimentos da dança. Estes recursos associados podem comprometer as
funções do sistema músculo-esquelético, possibilitando a ocorrência de lesões e também limitando
a performance do indivíduo. A abordagem fisioterápica em praticantes do balé clássico visa optimizar
o sistema músculo-esquelético, com base nos requisitos biomecânicos dos movimentos utilizados,
contemplando mais adequadamente o aspecto físico da expressão artística. Desta forma, este estudo
teve como objetivo verificar o papel da Fisioterapia no aprimoramento da performance de dois
movimentos do balé clássico: o sauté e a pirueta. Participaram deste estudo duas praticantes de
balé clássico, do sexo feminino, com idades de 23 e 17 anos, cujos desempenhos foram comparados
com os seus próprios, antes e após a intervenção fisioterápica. Os resultados deste estudo
demontraram que a Fisioterapia pode aprimorar a performance de praticantes de balé clássico,
através da optimização de seus sistemas músculo-esqueléticos.

EFEITO DO EXERCÍCIO DE NATAÇÃO SOBRE O MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE
RATOS TRATADOS COM ESTERÓIDE ANABOLIZANTE
Anaruma*, C. A., Beutel**, A., Santos, S.A
*Laboratório de Biodinâmica - Departamento de Educação Física - IB - Universidade Estadual Paulista
- Rio Claro; **EMBRAPA - Corumbá - MS.
É difundido o uso de EA para acelerar a hipertrofia muscular. O objetivo deste trabalho é estudar
a reação das fibras musculares frente ao exercício de natação aliado ao uso de EA. Assim,,
desenvolveu-se um protocolo experimental onde 40 ratos Wistar com 60 dias divididos nos grupos:
(TA) Treinados com EA; (T) Treinados; (SA) Sedentários com EA e (S) Sedentários, nadaram 60
minutos, com carga de 5% do peso corporal, 5 vezes/semana., durante 12 semanas. Foi injetado
s.c. 1,45 mg/kg/semana de Enantato de Metenolona. O ventre medial do músculo gastrocnêmio, foi
crio-fixado, cortado e corado com NADH-TR para identificação das fibras segundo sua capacidade
oxidativa. Comparou-se entre os grupos a medida da área da secção transversa das fibras musculares.
Após a análise estatística observou-se que as fibras Tipo I não apresentaram diferença de tamanho.
As fibras Tipo Ha exibiram delicada, porém significante hipertrofia nos grupos T e TA e as fibras
Tipo Hb hipertrofiaram-se significativamente somente no grupo TA. Conclui-se que em ratos as
fibras Tipo I não reagem ao estímulo aplicado, mesmo quando aliado a um anabolizante. O EA não
acelera a hipertrofia nas fibras Tipo Ha. O EA aliado ao exercício atua principalmente sobre fibras
Tipo lib.
Auxílio - FUNDUNESP

ANÁLISE DA SUPERFÍCIE ARTICULAR DA CABEÇA DO FÊMUR DE RATOS
SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO DE CORRIDA E A UM ESTERÓIDE ANABOLIZANTE
Magnani, L., Messias, A. M., Casarotto, R. A., Anaruma, C. A.
Laboratório de Biodinâmica - Departamento de Educação Física - IB - Universidade Estadual Paulista
- Rio Claro; *Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - SP.
A utilização de EA por atletas visando o aumento de força é um fato. Esta atitude eleva a
freqüência de lesões e distúrbios sobre o aparelho locomotor, em particular, nas cartilagens articulares
e epifisárias. Para estudar a morfologia superficial da cartilagem articular da cabeça do fêmur quando
submetido ao exercício aliado a um EA, desenvolveu-se um protocolo experimental onde 20 ratos
Wistar com 60 dias divididos nos grupos: (TA) Treinados com EA; (T) Treinados; (SA) Sedentários
com EA e (S) Sedentários, treinaram 40 min de corrida em esteira rolante com velocidade de 15 m/
min, 5 x/sem., durante 5 sem. O EA (Estanozolol, @ Winstrol-Depot, 1,43 mg/Kg) foi administrado
via s.c. Os animais foram sacrificados e o fêmur cuidadosamente colhido, fixado e processado
como de rotina para ser observado em MEV. Notou-se que a superfície é levemente ondulada sem
que houvesse diferença neste aspecto entre os grupos. Nos T e TA observou-se retração do denso
material extracelular próximo a borda dos condrócitos superficiais. Fibrilas de colágeno
apresentaram-se mais salientes nos TA. As observações sugerem o aparecimento de alterações
morfológicas da superfície articular causadas pelo treinamento e pelo EA.
Auxílio - FUNDUNESP

INCIDÊNCIA DE LESÕES EM ATLETAS DE COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA AERÓBICA
Wolffenbuttel, V., Tanaka, C.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Considerando a grande popularidade da ginástica aeróbica e a alta incidência de lesões em seus
praticantes, principalmente em seus atletas de competição, bem como a ausência de cuidados
adequados para sua prática, torna-se legítimo o intuito deste estudo, que objetiva delinear a incidência
de lesões em atletas de competição nesta modalidade esportiva. Este estudo compreendeu uma
amostra de 20 atletas de aeróbica de competição, sendo 17 do sexo feminino e 3 do sexo masculino.
Estes indivíduos apresentavam idade entre 12 e 24 anos, com média de 16 anos. O período de
prática destes atletas variou entre: menos de 1 ano até 5 anos, com uma freqüência média de 5 dias
por semana e 4 horas/dia. Os atletas participantes deste estudo treinam no Esporte Clube São
Paulo situado em São Paulo, capital onde foi realizada a coleta de dados. Desta amostra, 19 (95%)
atletas apresentaram algum tipo de lesão e 15 (75%) referiram lesão e dor crônica atual ou passada.
Observou-se uma média de 3 lesões por atleta. As lesões mais freqüentemente encontradas foram
as tendinites e torções, com acometimento maior em punho (25%), seguido do joelho (20%) e
segmento pélvico (9%). A reincidência de lesão foi relatada por 11 (58%) dos 19 atletas que
apresentaram lesão. A existência de dor crônica foi confirmada por 15 (75%) dos 20 atletas, sendo
o punho (33%), a coxa (21 %) e a coluna (17%) os locais de maior incidência. Destes 15 atletas, 12
apresentaram pelo* menos uma lesão de mesma localização da dor crônica.

CARACTERIZAÇÃO POSTURAL DOS ATLETAS DE AERÓBICA DE COMPETIÇÃO
Vallilo, C. C , Tanaka, C.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
A aeróbica de competição teve início no Brasil em 1987, quando foi realizado o primeiro
campeonato brasileiro, em decorrência do grande sucesso das aulas de aeróbica ministradas nas
academias. A partir dessa data, o esporte tomou grandes proporções, se tornando uma modalidade
competitiva com alto grau de exigências físicas e cada vez mais especializada em relação ao
treinamento esportivo de seus atletas. Durante o treinamento esportivo, vão ocorrendo adaptações
do organismo que aparecem em decorrência da atividade física. A partir desta adaptabilidade,
ocorre a evolução das habilidades do atleta, com o aumento da força, flexibilidade, velocidade e
resistência. Muitas das lesões podem ser devidas ao over use, relacionadas aos erros de treinamento,
tipo de calçado e solos inapropriados e por fatores biomecânicos inerentes a cada indivíduo, e
ocorrem quando a estrutura é exposta a forças repetitivas além de sua capacidade de resistir a elas.
Com o objetivo de caracterizar o atleta de aeróbica de competição do ponto de vista funcional, com
ênfase nas alterações posturais e no padrão de mobilidade de tronco, foram realizadas avaliações
posturais, testes de mobilidade de coluna vertebral e expansibilidade torácica de vinte competidores,
documentados em avaliações in loco e na fotografia padronizada. Os resultados deste estudo
indicaram alterações posturais em todos os três planos de construção anatômica, presentes em
todas as articulações, índices de Schober e Stibor acima do valor padrão, embora os atletas
apresentem grandes compensações ao realizarem a flexão de tronco, e índices de expansibilidade
torácica abaixo do valor padrão.

ANÁLISE DA PERFORMANCE EM ATLETAS DE SALTO EM DISTÂNCIA E SALTO TRIPLO
APÓS ABORDAGEM INDIVIDUALIZADA DE ALONGAMENTO MUSCULAR
Ferrari, A., Tanaka, C.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
O princípio das provas de salto é a projeção do centro de massa do corpo numa parábola,
percorrendo o maior espaço possível. Aumento da performance esportiva traduz-se em maior
velocidade, força, resistência, potência e torque. Achados científicos têm relacionado flexibilidade
com performance. Nesse sentido, atletas e técnicos têm enfatizado o alongamento muscular específico
no treinamento. Tais estudos justificam o objetivo de verificar o efeito da abordagem individualizada
de alongamento muscular no aumento da performance de atletas de salto em distância e salto triplo,
através da análise da impulsão vertical, impulsão horizontal e velocidade. Foram estudados três
atletas do sexo masculino, dois com 18 anos e um com 17. O período de prática esportiva é de dois
anos para o atleta mais jovem e de três para os demais, com freqüência de cinco dias por semana e
três horas diárias. São do Projeto XEROX do Centro de Práticas Esportivas da USP, onde os dados
foram coletados. Os atletas foram submetidos a testes de corrida de 50 metros, impulsão vertical e
impulsão horizontal. Baseado em uma avaliação físico-funcional, o tratamento foi semanal durante
dez semanas. Ao final, os atletas foram submetidos aos mesmos testes e a uma nova avaliação
físico-funcional sendo seus melhores resultados comparados. O aumento dos valores representam
melhores condições de base para realização das provas. Associados à melhor condição físicofuncional e à dinâmica facilitadora da prova, esses valores são potencializados, evidenciando aumento
da performance.

O TRABALHO CORPORAL NA TERCEIRA IDADE
Alvisi,T. C.
Faculdade de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Alfenas-UNIFENAS-MG.
O progresso da geriatria e gerontologia tem permitido entender que muitas das manifestações
do processo natural de envelhecimento não se prendem exclusicamente às alterações orgânicas: as
particularidades psíquicas e sociais são determinantes para a qualidade de vida. Programas bem
estruturados de atividades físicas, além de proporcionarem benefícios orgânicos, melhoram a autoimagem, a percepção e a interrelação com o meio exterior. A Faculdade de Fisioterapia da
UNIFENAS, tem criado grupos de terceira idade visando ampliar a motivação, o desenvolvimento
da "linguagem corporal" e sua experiência social, bem como estimular o estudo da geriatria e
gerontologia nos cursos da área de saúde. A população alvo é constituída de indivíduos de ambos
os sexos, de idade igual ou superior a sessenta anos, cadastrada para atendimento fisioterápico na
Clínica de Fisioterapia da UNIFENAS. O trabalho, implantado a três anos, conta com grupos
totalizando 130 idosos que freqüentam o setor para terapias físicas individuais, terapias de grupos
aliadas à musicoterapia, palestras e atividades recreativas. Constata-se que os resultados são
graduais, mas já se obteve expressiva melhoria quanto à capacidade cardiorespiratória, esquema
corporal, equilíbrio, independência para atividades diárias, assim como incentivo e a valorização
do estudo da geriatria pelos alunos. Trata-se de um trabalho dinâmico, portanto suscetível a
transformações. Porém, já se constatam mudanças de comportamento ao encarar a velhice: a autoimagem e auto-valorização mostram-se fortalecidas, assim como sua integração ao meio social.

REABILITAÇÃO DAS RECONSTRUÇÕES DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
(TENDÃO PATELAR)
Campos, M. P.
Clínica de Fisioterapia, Botucatu, São Paulo
O presente trabalho teve como objetivo verificar a eficácia de uma técnica fisioterápica nas
reconstruções do ligamento cruzado anterior, que visa a recuperação e o retorno do paciente as
atividades físicas em um tempo inferior as técnicas convencionais. Aplicação em alguns pacientes
do protocolo de reabilitação das reconstruções do ligamento cruzado anterior, elaborado pelo "The
Human Performance and Rehabilitation Center",em 1993, e mais recentemente pelo "Berkshire
Institute of Orthopedic and Sports Physical Therapy, o qual tivemos oportunidade de acompanhar
pessoalmente em setembro de 1996.
Através da aplicação desse protocolo, obtivemos um retorno seguro do paciente as atividades
físicas em um período de 6 (seis) meses , a contar da data da cirurgia. Pode-se verificar que o
protocolo utilizado contribuiu para o reestabelecimento destes pacientes, acelerando seu tempo de
recuperação e favorecendo o sucesso da cirurgia.

PARTICIPAÇÃO DA FISIOTERAPIA NOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DO ATLETA
Fontana, R. F , Tanaka, C.
Curso de Fisioterapia - F.M.U.S.P.
O Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo é sede dos projetos olímpicos
USP-XEROX, desde 1996, e ESPORTE-TALENTO, desde 1995, cujo objetivo é a construção da
cidadania da criança e do adolescente, tendo o esporte como instrumento. As modalidades
desenvolvidas nestes projetos são atletismo, judô, futebol, handebol, basquete e canoagem. O
serviço de Fisioterapia aos atletas foi introduzido nestes projetos em 1995, com objetivos tanto de
tratar das lesões decorrentes das práticas esportivas, como preveni-las. Além disso, estudos lá
desenvolvidos também têm demonstrado a influência do tratamento fisioterápico na melhora da
performance do atleta. Este estudo demonstra o quadro retropectivo dos atendimentos da fisioterapia
junto a esses projetos, bem como a freqüência dos atendimentos e os segmentos mais acometidos
por modalidade. Neste período 3800 atletas já foram atendidos em nosso serviço totalizando cerca
de 2272 atendimentos somente no ano de 1996. Pudemos observar com base em nossos arquivos
maior número de atendimentos com atletas praticantes de atletismo, devido ao maior tempo de
treinamento e especificidade das provas; comprometimentos de tornozelo e pé, joelho e coluna
presente em todas as modalidades, com exceção do handball; e maior incidência das lesões
musculares e de joelho nas modalidades citadas.

AVALIAÇÃO ISOCINÉTICA DO EQUILÍBRIO MUSCULAR DA ARTICULAÇÃO DO
JOELHO EM BAILARINOS PROFISSIONAIS
Tacani, P. M., Gonçalves, J. A. F.
Universidade da Cidade de São Paulo - UNICID
O objetivo desse estudo foi verificar a presença de desequilíbrio muscular dos extensores e
flexores do joelho, articulação comumente acometida em bailarinos, visto que no ballet as performances coreográficas solicitam diferentemente tais grupos musculares. Foram selecionados 11
bailarinos profissionais com média de idade de aproximadamente 21 anos, prática mínima de 5 anos
de ballet clássico, cerca de 25 horas de treinamento semanal e em 55% desses indivíduos foi
verificada a presença de dor no joelho. Para avaliar a força muscular, utilizou-se um dinamômetro
isocinético - CYBEX 350 - e os testes foram realizados segundo um protocolo de 5 repetições
máximas à 607s. Os resultados foram obtidos pelo pico de torque máximo, através do qual foram
analisados os deficits da flexão, extensão e relação flexão/extensão bilateralmente. Verificou-se que
45% dos bailarinos apresentaram deficits entre os extensores, 81% entre os flexores e em 63% dos
indivíduos a relação flexão/extensão estava abaixo dos valores normativos encontrados na literatura.
A relação desequilíbrio muscular/dor, foi positiva em 64% dos bailarinos, sendo que a bailarina 7
não apresentava queixa de dor e seus grupos musculares estavam equilibrados. Concluiu-se que a
avaliação isocinética fornece dados fidedignos e objetivos referentes aos desequilíbrios musculares,
constatando-se verdadeira a relação desequilíbrio muscular/dor. Dessa forma, a dinamometria
isocinética complementa a análise biomecânica/cinesiológica de atividades físicas, como o ballet,
cujo treinamento físico enfatiza a técnica das performances artísticas, sem a realização de um
trabalho compensatório de força muscular, o qual atuaria na prevenção de lesões.

ESTUDO DA POSTURA E FLEXIBILIDADE EM ATLETAS CANOÍSTAS DE ELITE
Tanaka, C , Silva, R. L. M., Pompeu, J. E., Klausener, C.
Curso de Fisioterapia da FMUSP/CEPEUSP
A canoagem é um esporte na qual a ação de puxar o remo é executada pelos membros superiores,
alternadamente, em associação com rotação de tronco e movimentos dos membros inferiores em
um barco estreito, requerendo reajustes adequados do equilíbrio e postura. Nosso objetivo foi analisar
a postura e flexibilidade em atletas canoístas de elite. Foram avaliados 9 atletas do sexo masculino
com 2 anos de tempo mínimo de treinamento na atual seleção brasileira da modalidade. Os atletas
foram submetidos a fotografia padronizada nas posições: bipedestação; flexão de tronco; decúbito
dorsal com flexão de quadril, extensão de joelho e flexão de tornozelo ativos. Marcadores autoadesivos foram utilizados para demarcar os reparos anatômicos: maléolo lateral; cabeça da fibula;
epicôndilo lateral e trôcanter maior do fêmur; EI AS; EIPS; C7 e LI. Para avaliação da postura foi
utilizada observação clínica, enquanto a flexibilidade (GAJDOSIK, 1994) foi avaliada no Software Sigma Scan, no qual foram traçados ângulos a partir dos reparos anatômicos. As principais
alterações posturais encontradas foram: encurtamento da cadeia muscular respiratória (88,8%);
inclinação de tronco à direita (77,7%) e joelhos varos. A flexibilidade muscular mostrou diminuição
importante nos isquiotibiais (58,92% do valor ideal) e coluna lombar (42,55% do valor ideal),
enquanto a coluna torácica apresentou flexibilidade aumentada (106,02% do valor ideal). Sugerese que as queixas principais dos atletas, dor lombar (55,5%), dor em joelhos (33,3%), dor e tensão
em cintura escapular e cervical (33,3%) e dormência nas pernas (22,2%) apresentam relação com
as alterações de postura e flexibilidade encontradas.

ALONGAMENTO MUSCULAR NO DESEMPENHO DE ATLETAS DE JUDÔ
Morya, E., Tanaka, C.
Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
O judô é um esporte que exige velocidade de reação, agilidade, coordenação neuromuscular,
força explosiva de pernas e braços, equilíbrio dinâmico e recuperado, e flexibilidade de tronco e
pernas. Para tanto, como todo esporte, necessita do treinamento para seu aperfeiçoamento e essa
repetitividade de movimentos pode levar a um desequilíbrio muscular entre agonistas e antagonistas,
comprometendo a própria postura e dessa forma, a eficiência dos próprios movimentos, com
probabilidade de lesões e comprometimento da performance atlética. Assim, como indicam estudos,
a flexibilidade influencia a performance do atleta; porém, a respeito do alongamento muscular
encontram-se vários estudos com prevenção de lesões, aquecimento e tratamento, mas pouco se
tem tratado com aumento do desempenho atlético. Este estudo teve o objetivo de avaliar a influência
do alongamento muscular no desempenho da força e velocidade dos atletas de Judô* sendo
selecionados seis atletas masculinos, na faixa etária de 15 a 18 anos, todos destros, com ausência
de quadros patológicos -e álgicos e participantes do Projeto Olímpico Xerox-USP no Centro de
Práticas Esportivas da USP. Foram realizados testes pré-estabelecidos com um grupo controle,
que não participou das sessões de fisioterapia e um grupo experimental, que participou de 10
sessões de fisioterapia, cujos resultados constataram melhora significativa do grupo experimental
comparado com o grupo controle, demonstrando que uma melhor condição físico-funcional influencia
no desempenho do atleta.

VERIFICAÇÃO DO EFEITO DO RELAXAMENTO MUSCULAR SOBRE OS SINAIS VITAIS
E AMPLITUDE RESPIRATÓRIA DE ATLETAS JOVENS
Camargo, C. R., Durigon, O. F. S.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
O relaxamento pode ser utilizado pela Fisioterapia como recurso valioso, mas por envolver em
algumas técnicas aspectos psicológicos, dificilmente é corretamente explorado em nossa área. O
objetivo deste estudo foi a verificação do efeito do relaxamento muscular sobre os sinais em amplitude respiratória.
Metodologia: Aplicou-se um programa de dez sessões em dez atletas jovens compreendendo
controle respiratório e contração isométrica associados a instruções a respeito dos estados de
contração e relaxamento e de controle respiratório.A freqüência cardíaca, pressão arterial, freqüência
respiratória e amplitude do movimento da caixa torácica nos perímetros superio, médio e inferior
durante a inspiração foram tomadas antes, durante e após cada sessão e comparadas com estas
medidas realizada numalinha de base obtida a partir da média de três medidas destes índices
realizadas em repouso em 3 dias consecutivos.
Resultados. Os resultados apontaram efeitos sobre a função respiratória com diminuição de
sua freqüência e aumento das amplitudes dos movimentos durante a inspiração nos três perímetros
e sobre a FC e PA de forma compensatória.
Conclusão: As variações ocorridas sugerem que o relaxamento colabora para um ajuste do
organismo na manutenção da homeostase com menor gasto de energia.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA MARCHA DE MÁXIMA CONFIABILIDADE
Durigon, O. F. S., Daher, R. S., Carvalho, J. C. A.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
A necessidade de avaliar a marcha em atletas levou-nos a desenvolver um sistema qualitativamente
confiável, constituindo-se este o objetivo do nosso estudo. Metodologia: a partir de modelos de
avaliação prévios baseados na observação direta estabecemos as variáveis que caracterizam a análise
de marcha. Após análise de 36 jogadores de basquetebol do Esporte Clube Sírio, com idade entre 12
e 18 anos, hígidos, sexo masculino pertencentes a 6 diferentes categorias acrescentamos variáveis
não previstas nos modelos prévios., estabelecendo-se assim um protocolo definitivo que atendia as
características do grupo estudado. A confiabilidade dos resultados foi testada através da utilização de
6 testes que relacionavam duas das variáveis de cada vez. A coleta de dados se deu no ginásio de
treinamento, em solo plano de madeira, em distância de 15 metros percorrida duas vezes (ida e volta),
realizadas no mesmo período do dia. As avaliações foram filmadas para posterior análise em vídeo.
Submetemos os dados à estatística calculando-se os porcentuais da distribuição de freqüência de
cada variável. Resultados: a utilização dos testes relacionando as variáveis resultaram em 100% de
acerto nas principais características observadas. Conclusão: a) a análise de grupo anterior a classificação
das características permitiu comparar as diferenças de classes tais como velocidade de marcha, amplitude de passos, etc, pois demandavam o estabelecimento das diferenças em sub-classes; b) a
realização dos testes citados confirmaram o índice de acerto obtido na avaliação qualitativa; c) o
vídeo-tape possibilitou a análise em tantas vezes quanto necessário incluindo-se as opções "slow
motion" e "double speed". Assim acreditamos que ser possível este tipo de avaliação com alto índice
de acerto, se forem observadas as condições a, b e c.

ESTUDO DO CENTRO DE GRAVIDADE EM JOGADORES DE BASQUETEBOL
Durigon, O. F. S., Pompeu, J. E., da Silva, J. I., Andrusaitis, F. R., Carvalho, J. C. A.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
Nosso objetivo foi o estudo do padrão postural de atletas a partir da análise do deslocamento do CG
no plano frontal e sagital. Metodologia: avaliamos 89 atletas jovens, hígidos, idade entre 12 e 18 anos,
sexo masculino utilizando-se método fotográfico padronizado nas vistas anterior, posterior e laterais,
após a marcação de reparos ósseos com adesivos anti-alérgicos. Transpusemos os pontos para papel
vegetal estudando-se a) no plano sagital, o grau de inclinação pélvica, o deslocamento do CG em mm
medido entre duas linhas verticais, sendo uma referente a linha de gravidade ideal e outra à projeção do
CG do atleta; b) no plano sagital, o ângulo tornozelo-joelho formado pelo segmento de reta do maléolo
lateral à cabeça da fibula e o ângulo formado pelo segmento de reta do maléolo lateral ao trocânter
maior, ambos em relação à vertical correspondente à linha de gravidade ideal. Correlacionou-se os dados
do método fotográfico com os dados coletados em questionário: dominância lateral e ocorrência de
entorses e com teste de equilibro em bipedestação mantendo-se em apoio nos ante-pés por 30 segundos.
Resultados: no plano sagital 100% dos atletas apresentaram deslocamento anterior do CG caracterizando
uma postura em antepulsão. No plano frontal 77% deslocaram o CG para D ou E; 87% apresentaram
inclinação pélvica à E ou D. A correlação destes dados com a dominância lateral não evidenciou relação
com o deslocamento CG no plano frontal. Observou-se alteração do equilíbrio em 60% dos atletas,
sendo que destes 59% apresentaram ocorrência de entorses. Conclusão: o padrão postural mais freqüente
foi o de antepulsão de quadril (100%) combinado com deslocamento lateral do CG em 77% dos casos.
A correlação entre o método fotográfico com dominância lateral não foi significativa. O estudo da
correlação entre equilíbrio e entorse foi de 98,33% sendo estatisticamente significante para p < 0,05.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA MARCHA EM ATLETAS JOVENS
Durigon, O. F. S., Daher, R. S., Carvalho, J. C. A.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
O objetivo deste estudo foi avaliar qualitativamente a marcha de atletas jovens a partir de protocolo
previamente validado. Método: avaliamos 36 jogadores de basquetebol do Esporte Clube Sírio, idade
entre 12 e 18 anos, sexo masculino, em 6 categorias. A coleta dos dados realizou-se em ginásio com solo
plano de madeira em distância de 15 m percorrida duas vezes (ida e volta). As avaliações foram filmadas
e os dados foram submetidos à estatística calculando-se os porcentuais de distribuição de freqüência de
cada variável observada para todo o grupo. Resultados: as principais características observadas durante a
marcha foram: 80,0% de deslocamento lateral do centro de gravidade (dos quais 41,67% o faziam em
maior amplitude) combinados com inclinação de tronco simultâneo em 41,67% dos casos; 17,15%
mantinham CG anteriorizado dos quais 14,29% combinavam-se com deslocamento lateral do CG; 31,43%
apresentaram alteração na rotação de cintura pélvica e 48,57% na rotação da cintura escapular; 42,86% de
alteração na rotação de MI; 76,11% de ADM de MS; 17,14% de alterações na amplitude de passos;
57,14% de alteração no tempo de apoio; 25,0% apresentaram alteração na velocidade de marcha; 30,56%
associaram movimentos de cabeça durante o deslocamento; 22,22% apresentaram desequilíbrio durante a
mudança de direção, mantendo extensão de artelhos durante o início da fase de recepção. Conclusão: das
alterações citadas houve maior ocorrência porcentual nas faixas etária em fase de crescimento e embora o
número de indivíduos não tenha sido o mesmo em cada faixa o cálculo porcentual tende parcialmente a
assegurar a confiabilidade do resultado, sendo que podemos inferi-los como corretos já que realizamos
testes de validação e que outras análises foram realizadas em outros estudos cujos resultados corroboraram
nossos resultados.

ANÁLISE DA POSTURA SEGUNDO AS ESTRATÉGIAS DE EQUILÍBRIO
Andrusaitis, F. R, Pompeu, J. E., Durigon, O. F. S., Carvalho, J. C. A.
Curso de Fisioterapia - FMUSP
O objetivo deste estudo foi caracterização da postura segundo as estratégias de equilíbrio que
utilizam para mantê-la. Metodologia: vinte e três jogadores de basquetebol jovens foram submetidos
à avaliação postural através do método fotográfico na vista lateral direita. A partir dos pontos
marcados com adesivo antialérgico, transpuse-mos para papel vegetal e traçamos as retas que os
uniam e determinamos os ângulos formados entre o pé e o torneio; entre a fibula e fêmur; entre o
fêmur e o tronco e entre o tronco e cabeça, denominando-os respectivamente de ângulo do tornozelo,
do joelho, de flexão do tronco e de flexão cervical. A análise destes ângulos para cada atleta,
determinou a estratégia de equilíbrio utilizada pelo mesmo.
Resultados: o agrupamento dos atletas por estratégia de equilíbrio revelou que: a) 30,4%
utilizavam a estratégia do tornozelo, 43,5% a do quadril e 26,1% distribuídos entre as demais.
Conclusão: 73% dos indivíduos utilizaram as estratégias comumente utilizadas pelo SNC para
controle da postura estática, sendo que também observamos utilização de mecanismos mistos
(26,1%).Outro dado relevante foi o de que para maior desvio no plano sagital a estratégia utilizada
foi a do quadril, correlacionando-se assim com maior incidência de alterações de equilíbrio.
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Poucas profissões tiveram um desenvolvimento
rápido e significativo como a fisioterapia, nos
últimos dez anos. Nas décadas de sessenta e setenta,
a atividade do fisioterapeuta estava intimamente
relacionada com procedimentos de reabilitação de
incapacidades físicas de pacientes com lesões
severas e funcionalmente limitantes. O atendimento
de fisioterapia em nível hospitalar que manteve-se
timidamente circunscrito a algumas situações,
passou a ser reconhecido em sua relevância,
tornando-se freqüente a presença deste profissional
nas enfermarias de quase todas as especialidades
médicas além dos serviços de urgência e de terapia
intensiva. Mais recentemente incorporou-se ao
perfil profissional do fisioterapeuta a preocupação
pela abordagem funcional do indivíduo mesmo que
tal disfunção não esteja associada a uma patologia.
Atualmente programas de orientação e prevenção
de lesões, e de atuação em nível de saúde pública e
social, estão se proliferando a passos largos,
consolidando o objetivo de tais procedimentos.
Neste aspecto a abordagem postural é sem dúvida
o centro das atenções. Longe de constituir uma
preocupação menor, e contrariando idéias pré
concebidas de que são alterações cuja abordagem
respondem limitadamente, a postura hoje é
entendida como a base de toda compreensão
funcional, norteando procedimentos terapêuticos
seja nas disfunções músculo-esqueléticas, neuromusculares ou cardio-respiratórias-circulatórias.
Isto porque a forma de entender a postura também

passou por evoluções, deixando de constituir uma
harmonia estática e equilibrada entre os segmentos,
para uma concepção mais progressista de que do
ponto de partida adequado, se desenvolvem
movimentos mais eficientes e seguros. Vem daí, o
entusiasmo dos autores pelo estudo da postura, e
da melhor compreensão das causas de suas
alterações, suas redações com o desempenho e a
ocorrência de lesões.
A instrumentação do fisioterapeuta também se
modificou com o passar do tempo. Equipamentos
mais modernos e sofisticados compõem atualmente
o arsenal da fisioterapia na diversas áreas. No que
diz respeito à terapia da função através da
cinesiologia a idéia de uma organização fisiológica
diferenciada do sistema ósteo-mio-articular não é
recente. A concepção de cadeias de músculos já foi
utilizada por Godelieve Denys-Struyf, Françoise
Mézières, por Herman Kabat e mais recentemente,
no início da década de oitenta, por PhilippeEmmanuel Souchard.
Nossa publicação se pautou nas cadeias
musculares posturais descritas por este autor e para
facilidade didática organizamos a apresentação dos
músculos das cadeias com suas características
anatômicas. No entanto, ressaltamos que não nos
limitamos a estes, ao contemplar,músculos de
importância na função postural, quando analisados
do ponto de vista morfo-funcional, mesmo não

estando incluídos sistematicamente nas cadeias
musculares. Nossa preocupação com o
embasamento anatômico e biomecânico foi
constante. Mais do que isto, buscamos o melhor
entendimento da origem das cadeias musculares no
desenvolvimento embrionário, de onde pudemos
entender que a organização dos músculos em
cadeias tem origem nos primórdios do
desenvolvimento.
Este embasamento consolida a globalidade da
abordagem terapêutica, através do entendimento
anatômico e funcional das cadeias musculares. Em
nosso livro, destacamos um capítulo para
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discutirmos o papel da parede ântero-lateral do
abdome e da pressão intra-abdominal, por
considerarmos de forma singular a sua importância
na manutenção da postura e na ocorrência de
alterações. Este capítulo também mereceu espaço
próprio pela oportunidade de discutirmos a interrelação anatômica e funcional das cadeias
musculares.
Diferentemente do convencional, apresentamos
no final do livro as bases morfológicas do
alongamento muscular. Isto porque é nosso objetivo
estimular o leitor à compreensão dessas bases a
partir de seu interesse clínico e funcional.
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