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INTRODUÇÃO 

O Atletismo como conhecemos hoje, 

tem sua origem na Grécia Antiga, por meio de 

registros referentes às primeiras competições. 

Desde aquela época até hoje muita coisa 

mudou, chegando ao Brasil nas últimas 

décadas do século 19, com as primeiras 

competições ocorrendo no Rio de Janeiro e se 

consolidando no país nas primeiras décadas 

do século 20. O Brasil teve sua primeira 

participação nos Jogos Olímpicos de 1924, 

em Paris na França, e em 1925 instituiu o 

primeiro Campeonato Brasileiro de 

Atletismo.¹,² 

Atualmente, as provas oficiais são 

classificadas em tipo de prova e categoria, 

sendo também separadas em idade e gênero, 

possuindo assim metragens diferentes para 

as diversas categorias. Pode-se observar por 

exemplo, provas rasas compostas por 

distâncias entre 100m e 42.195m (Maratona), 

em categorias adulto, tanto feminino quanto 

masculino; e provas com barreiras, no 

masculino 110m e 400m e, no feminino, a 

metragem das provas é de 100m e 400m.1 

Para que um indivíduo seja capaz de 

percorrer essas provas, é necessário que o 

mesmo tenha um preparo físico adequado, 

necessitando assim de programa de 

treinamento personalizado. Este programa 

personalizado chamado de Periodização, ou 

seja, um processo repetitivo e sistemático, 

composto por exercícios progressivos, que 

promovem o aperfeiçoamento do 

desempenho e melhora da composição 

corporal, tendo impacto direto na capacidade 

de execução de tarefas.3-5 

Em favor disso, autores defendem a 

identificação e avaliação de determinantes do 

desempenho de atletas velocistas, que 

possam ser acompanhados tanto em períodos 

de treinamento quanto em períodos de 

competição, priorizando o princípio da 

especificidade.4 

O presente trabalho teve como 

objetivo comparar as diferenças na 

composição corporal em três diferentes 

períodos do treinamento de atletas de 

atletismo de alto rendimento. 
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METODOLOGIA 

Realizou-se um estudo observacional 

prospectivo, no qual as avaliações foram 

feitas três avaliações com diferença de 4 

meses entre cada avaliação, sendo a primeira 

em Julho de 2021, a segunda em Novembro 

de 2021 e a terceira em Março de 2022. 

Foram convidados a participar do estudo 

atletas de uma equipe de alto rendimento de 

Atletismo da cidade de Campinas, interior de 

São Paulo.   

Os princípios éticos fundamentais 

estabelecidos para a pesquisa científica foram 

atendidos, tendo a aprovação pelo CAE 

UNICAMP, sob número 

51798015.8.0000.5404, e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

apresentado e lido individualmente para todos 

os voluntários da pesquisa. Todas as 

avaliações foram realizadas mediante a 

aceitação e assinatura do mesmo por parte 

dos voluntários. 

Todos os atletas passaram por uma 

detalhada avaliação antropométrica composta 

por: 

- Peso corporal: aferido por uma 

balança eletrônica. A altura medida em 

estadiômetro com precisão de 0,1cm e o 

índice de massa corporal (IMC) calculado pela 

divisão do peso pela altura ao quadrado. 

- Dobras cutâneas: foi utilizado o 

adipometro científico e as dobras cutâneas 

avaliadas foram: tricipital, subescapular, supra 

ilíaca, abdominal, coxa medial, peitoral e 

axilar média.  

O percentual de gordura corporal foi 

estimado a partir da utilização da fórmula de 

Jackson & Pollock (1978) para homens e 

Jackson et al (1980) para as mulheres a fim 

de descobrir a densidade corporal, e a fórmula 

de Siri (1961) para estimar o percentual 

propriamente dito. 6 

- Circunferências: utilizou-se fita 

métrica flexível e inextensível para aferir a 

circunferência do ponto médio do braço não 

dominante, tórax, cintura, quadril e coxa 

medial. 

A análise dos dados foi realizada 

através da determinação das médias e 

desvios padrões. Para a comparação das 

variáveis, utilizou-se o teste de t de Student, 

onde o valor de significância foi 0,05. A análise 

estatística foi feita através do Excel 2019. 

RESULTADOS 

A princípio, foram convidados todos os 

participantes da equipe, porém, selecionou-se 

aqueles que se enquadravam nos pré-

requisitos – atleta de alto rendimento de 

Atletismo, com idade entre 18 e 30 anos, de 

ambos os sexos. 

A primeira avaliação contou com a 

participação de 22 atletas. Alguns destes 

atletas não completaram todas as avaliações, 

o que fez com que ao final, restassem apenas 

nove participantes divididos em quatro 

mulheres e cinco homens.  

Os dados da primeira avalição foram 

expressos na Tabela 1, onde podemos 

observar que a média de idade é de 22 anos. 

Além disso, a Tabela 1 apresenta o IMC e o 

percentual de gordura.  
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Tabela 1 – Primeira avaliação 

Variáveis Total 
(n=9) 

Mulheres 
(n=4) 

Homens 
(n=5) 

p 

Idade (anos) 22±5 25±6 19±1 0,14 

Peso (Kg) 68±8,3 61,4±4,1 73,2±7 0,01 

Altura (cm) 174,8±7,9 170,5±3,9 178,2±9,1 0,13 

IMC (Kg/m²) 22,2±1,6 21,1±0,6 23,1±1,7 0,06 

Pregas cutâneas (mm) 

Subescapular 9,0±2,2 10,3±1,2 8±2,5 0,12 

Tricipital 9,1±4,8 13,4±4 5,7±1 0,03 

Peitoral 6,5±2 8±1,7 5,4±1,4 0,05 

Axilar Média 7,8±3 9,6±3,8 6,4±1,4 0,18 

Supra ilíaca 7,2±2,8 9,3±2,9 5,4±1 0,06 

Abdominal 12,8±6,2 16,7±7,1 9,6±3,3 0,13 

Coxa medial 13,2±6,7 17,9±7,2 9,5±3,5 0,10 

Percentual de 
gordura (%) 

14,1±9,5 24,4±3,9 5,8±1,8 0,0009 

Tabela 1 - Avaliação realizada em Julho de 2021 

Já na segunda avaliação, participaram 

33 atletas, porém, novamente houve a 

exclusão de oito participantes, por não 

completarem todas as avaliações, totalizando 

ao final, 25 participantes, dentre eles, 11 

mulheres e 14 homens. Na Tabela 2, 

podemos observar os dados coletados na 

avaliação, com peso, altura, IMC, 

circunferências, RCQ (relação cintura-quadril) 

e dobras cutâneas, bem como percentual de 

gordura corporal.  

Por fim, a terceira e última avaliação foi 

realizada em Março de 2022, e é expressa na 

Tabela 3. Nesta última avaliação participaram 

24 jovens, porém, novamente, houve a 

exclusão de dois participantes, um homem, 

com idade superior a 30 anos (36 anos) e uma 

mulher, que não havia completado todas as 

aferições. Ao total, tivemos 22 jovens 

participando das avaliações, 9 mulheres e 13 

homens.  

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Segunda avaliação 

Variáveis Total 
(n=25) 

Mulheres 
(n=11) 

Homens 
(n=14) 

p 

Idade (anos) 21±3 23±4 19±2 0,03 

Peso (kg) 69,4±13,6 64,5±13,9 73,2±12,5 0,12 

Altura (cm) 173,6±6,9 168,7±5,1 177,5±5,5 0,0005 

IMC (Kg/m²) 22,9±3,7 22,5±3,9 23,2±3,6 0,66 

Circunferências (cm) 

Tórax 91,2±8,2 87,9±7,9 93,8±7,8 0,07 

Cintura 73,7±7,7 71±6,8 75,8±7,9 0,12 

Quadril 96,7±8,2 96,6±9,1 96,8±7,8 0,96 

Braço 28,1±3,7 27,1±3,7 28,9±3,7 0,28 

Coxa 54,4±5,3 53,4±3,6 55,2±6,3 0,38 

RCQ 0,76±0,07 0,74±0,03 0,79±0,09 0,06 

Dobras Cutâneas (mm) 

Subescapular 11,3±5,2 11,2±5,4 11,4±5,3 0,93 

Tricipital 9,9±4,4 11,9±3,6 8,4±4,4 0,04 

Peitoral 6,3±4,2 6,3±3,1 6,3±5 0,99 

Axilar média 8,5±5,3 8,4±4,2 8,5±6,2 0,95 

Supra ilíaca 9,5±6,4 10,8±6,3 8,4±6,6 0,36 

Abdominal 11,8±6,9 11,6±3,6 12±8,9 0,9 

Coxa medial 13,1±7,1 17,8±5,9 9,4±5,7 0,001 

Percentual de 
gordura 
corporal (%) 

14,2±9,4 22,6±5,7 7,6±5,7 P<0,01 

Tabela 2- Avaliação realizada em Novembro de 2021 
 *RCQ - Relação cintura-quadril 

 

 

Tabela 3 – Terceira avaliação 

Variáveis Total 
(n=22) 

Mulher 
(n=9) 

Homem 
(n=13) 

p 

Idade(anos) 19±2 20±2 19±2 0,43 

Peso (Kg) 67±10,5 60,5±6 71,5±10,7 0,006 

Altura (cm) 175±7 169±5,5 179±5 0,0003 

IMC (Kg/m²) 21,9±2,5 21,3±2 22,3±2,8 0,33 

Circunferências 

Tórax 85,6±8,8 83,4±4,2 87,1±10,8 0,29 

Cintura 71,3±7,4 69,1±4,5 72,8±8,8 0,21 

Quadril 93,1±5,3 92,4±4,8 93,5±5,7 0,63 

Braço 25,9±3 24±1,9 27,2±2,9 0,004 

Coxa 52,2±4,4 50,7±3,4 53,3±4,8 0,15 

RCQ 0,77±0,06 0,75±0,03 0,78±0,08 0,21 

Dobras Cutâneas (mm) 

Subescapular 10,55±3,69 10,4±2 10,7±4,6 0,86 

Tricipital 8,73±3,64 10,9±3,1 7,3±3,3 0,01 

Peitoral 6,15±2,37 7,7±2,3 5,1±1,8 0,01 

Axilar 8,4±3,66 10±4,3 7,3±2,8 0,11 

Supra ilíaca 7,46±3,52 9,6±4,1 5,9±2,1 0,03 

Abdominal 11,57±6,17 13,9±6,1 10±5,9 0,14 

Coxa medial 12,94±6,34 17,8±6,1 9,6±4,1 0,003 

Porcentagem de 
gordura corporal 
(%) 

13,34±9,29 23,1±5,4 6,6±3,3 p<0,01 

Tabela 3- Avaliação realizada em Março de 2022 
*RCQ - Relação cintura-quadril 
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DISCUSSÃO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

composição corporal de atletas de atletismo 

de alto rendimento. A proposta inicial seria 

avaliar tais atletas em três diferentes fases de 

treinamento, realizando o comparativo entre 

essas fases. Porém, na primeira avaliação 

houve pouca adesão por parte dos atletas. 

Ainda assim, esperava-se então avaliar em 

dois momentos, já que havia mais duas 

avaliações programadas. Ao decorrer das 

avaliações, o número de atletas aumentou, 

sendo parecidos entre a segunda e a terceira 

avaliações, 25 e 22 atletas, respectivamente.  

Ao todo, 41 atletas participaram de 

pelo menos uma avaliação, 12 atletas 

participaram de mais de uma avaliação e três 

atletas participaram de todas as avaliações. 

Dessa forma, tendo poucos atletas 

participando de 2 ou mais avalições, optou-se 

por realizar a análise isolada de cada 

avalição. Tais avaliações resultaram na 

obtenção de grande quantidade de dados, 

que posteriormente foram compartilhados 

com os treinadores destes atletas.  

Quando comparado o IMC dos atletas 

participantes, vemos que os mesmos se 

encontram na faixa de normalidade 

recomendada pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde, 1995)7, sendo 

classificados como eutróficos, corroborando 

com o encontrado por Silva et al (2022). 8 

Ainda que, para atletas, o IMC não é 

um parâmetro recomendado para avaliação, 

já que não leva em consideração a 

composição corporal, porém quando 

associado a outros parâmetros, pode refletir o 

estado nutricional do atleta. 9 

Ao analisarmos os porcentuais de 

gordura corporal de ambas as avaliações, 

apodemos afirmar que, segundo Pollock & 

Wilmore (1993) os homens estão 

classificados como excelentes, já as mulheres 

encontram-se na faixa delimitada como 

“média”. Outro fator importante a ser 

observado é o desvio padrão, o qual indica 

heterogeneidade da amostra, sendo que é 

possível que haja, diferença de classificação 

dos indivíduos, quando observados 

isoladamente.10 

Na segunda e na terceira avaliação, 

incluiu-se as medidas de circunferências 

corporais, a partir das quais foi possível 

realizar a RCQ (relação cintura-quadril), outro 

parâmetro associado a composição corporal, 

e que, também nos permite associar ao 

estado de saúde do indivíduo. No caso dos 

avaliados, ambos apresentam baixo risco 

para doenças cardiovasculares, segundo os 

valores de referência da OMS (2008).   

CONCLUSÕES 

Olhando de uma maneira geral, os 

atletas apresentam bom perfil nutricional e de 

composição corporal, não estando próximos a 

sobrepeso, nem baixo peso. O que favorece o 

rendimento.  

É importante também, que haja mais 

estudos envolvendo a composição corporal de 

atletas a fim de colaborar para os modelos de 

treinamento.  
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