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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo a caracterização e comparação das 

variáveis fenotípicas (peso, estatura, IMC, somatotipia, flexibilidade, força explosiva 

e coordenação motora) e características dermatoglíficas entre 125 atletas e 

praticantes de Ginástica Rítmica de 7 a 25 anos no Brasil, divididas segundo as 

seguintes categorias: diferentes níveis competitivos (Internacional, Nacional e 

Estadual), e praticantes da modalidade nos estágios pré e pós pubertários. Os 

protocolos utilizados foram: Somatótipo pelo método de Heath e Carter (ISAK, 2000); 

Coordenação por Burpee; Impulsão vertical com Sargent Jump Test (Sargent, 1921); 

Goniometria de perna e tronco para a mensuração da flexibilidade (E. H. M. Dantas, 

Carvalho, & Fonseca, 1997); Protocolo de Característica Genética pelo Método 

Dermatoglífico de Cummins e Midlo (1961). Empregou-se o método descritivo, 

delineamento quase experimental. Objetivando estudar as categorias, aplicou-se a 

estatística descritiva com cálculo das medidas de posição e dispersão. A análise 

inferencial, para as variáveis contínuas, foi empregada com o intuito de verificar a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos das 

praticantes Menarcadas, Não menarcadas, atletas Estadual, atletas Nacional e 

atletas de Nível Internacional, para tanto se aplicou a Análise de Variância (ANOVA), 

definindo a significância do teste para p<0,05, e posteriormente o teste de Tuckey. 

Na análise inferencial, para as variáveis discretas, utilizou-se o teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis e Dunn’s. Foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos nas variáveis Peso, Estatura, Endomorfia, Mesomorfia, Coordenação, 

Impulsão Vertical, Goniometria de perna e tronco e SQTL. Pode-se concluir que as 

duas categorias mais homogêneas do presente estudo foram de Nível Nacional e 

Estadual. Em contrapartida, as duas categorias mais heterogêneas foram as Não 

Menarcadas e o Nível internacional. 

Palavras-chave: Ginástica rítmica, dermatoglifia, somatotipia e qualidades 

físicas.  
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ABSTRACT 

The present study focused on identifying and comparing the fenotype 

(weight, heigh, BMI, somatotype, coordination, explosive strengh and flexibility) 

and dermatoglyphical characteristics of 125 Brazilian athletes and practitioners 

of Rhythmic Gymnastics of different levels of qualification from 7 to 25 years 

old, divided into the following categories: Different competitive levels 

(International, National and Regional) and pre and post menarcheal 

practitioners. The protocols used therein were: Heath & Carter (ISAK, 2000) 

(somatotype), Burpee (coordination), Sargent Jump test (1921), Goniometry 

(flexibility) and Cummins and Midlo (1961) (dermatoglyphic).  The descriptive 

study was applied. In order to define the profile of the data collected, the 

descriptive statistics with measurements of position and dispersion were 

estimated. The Analysis of Variance (ANOVA) was applied. Inferencial analysis, 

for continuous variables, was used in order to identify the existence of 

significant statistical differences among the Menarched, Non Menarched, 

International Level, National Level and Regional Level. Afterwards the Post Hoc 

Tuckey test was applied. The Inferencial analysis, for discrete nature variables, 

used Kruskal-Wallis e Dunn’s. Significant statistic differences were found in the 

following variables: weight, height, endomorphy, mesomorphy, coordination, 

explosive strengh and flexibility and SQTL. It is concluded that the most similar 

categories in the present study were tha national and Regional levels, on the 

other hand, the most different categories were the pre menarcheal and the 

International level. 

 

Key-words: Rhythmic gymnastics, dermatoglyphics, somatotype and physical 

aptitude. 
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1. Introdução  

A Ginástica Rítmica (GR) é um desporto essencialmente feminino que 

utiliza aparelhos portáteis como corda, arco, bola, massas e fita onde se pode 

perceber a integração entre os movimentos corporais em perfeita sintonia com 

a música. Enquanto modalidade olímpica seus quesitos de avaliação incluem a 

composição artística e nível das dificuldades corporais (Xu, 2010). Classificada 

dentre uma das modalidades esportivas mais atrativas devido ao seu apelo 

artístico, a GR foi incluída nos Jogos Olímpicos em 1984, nas Olimpíadas de 

Los Angeles. A prova de conjunto foi inserida posteriormente na Olimpíada de 

Atlanta em 1996 (Kwitniewska, Dornowski, & Hökelmann, 2009).  

A evolução técnica deste desporto nas últimas décadas através de 

alterações do código de pontuação é notória e cada vez mais, torna-se 

dificultado o percurso para aqueles que almejam altos resultados (L. Maïmoun 

et al., 2005). Quando se observa uma ginasta campeã, torna-se difícil imaginar 

o quão árduo é o caminho do sucesso e quantas variáveis contribuíram para a 

vitória (Laffranchi, 2001).  

Com o crescente desenvolvimento da GR no Brasil, e a recente conquista 

de títulos inéditos como o conjunto brasileiro tetra campeão nos Jogos Pan-

americanos de Guadalajara em 2011, vem surgindo uma necessidade de 

maiores informações acerca dos aspectos relacionados as praticantes desta 

modalidade.  

Cada modalidade tem suas necessidades morfofuncionais específicas. 

Estas necessidades se modificam de acordo com o nível competitivo em que o 

atleta compete, em geral aumentando com o nível de habilidade, intensidade e 

frequência de treinamento (Radas & Bobic, 2011). Visando um contínuo 

desenvolvimento, e tendo como objetivo o alto rendimento, recomenda-se a 

identificação prévia das características do indivíduo dotado de capacidade 

acima da média, pois, dessa maneira, atinge-se não somente um efetivo 

rendimento esportivo, mas também se economizam esforços, tempo e dinheiro 

(Muñoz, de la Piedra, Barrios, Garrido, & Argente, 2004).  

A eficácia do processo de treinamento e o nível esportivo dependem da 

seleção de candidatos com predisposição física e mental e da qualidade do 
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programa de treinamento. Atualmente a seleção de ginastas baseia-se no 

conhecimento do técnico acerca do desenvolvimento técnico e das qualidades 

físicas básicas requeridas para a prática deste desporto (Kochanowicz & 

Kochanowicz, 2010).  

Eman & Naglaa (2010) asseveram que as ginastas buscam o alto 

rendimento, tendo por objetivo atingir a performance máxima. O treinamento 

das habilidades específicas e qualidades físicas envolvidas visam ao 

aprimoramento estético e artístico dos movimentos através dos exercícios 

individuais e de conjunto. Diversos autores (Capranica, Tessitore, Olivieri, & 

Pesce, 2005; Hasson, Dugan, Doyle, Humphries, & Newton, 2004; Mendez-

Villanueva, Bishop, & Hamer, 2006; Musayev, 2006; Newberry & Bishop, 2006) 

consideram as qualidades físicas básicas essenciais para a prática desta 

modalidade com sendo: coordenação, flexibilidade, força explosiva e 

resistência aeróbica e anaeróbica.  

O conhecimento dos efeitos das características morfológicas e de 

qualidades físicas na performance das atletas de GR ainda necessita ser 

aprimorado. Torna-se, então, necessário o conhecimento das características 

fenotípicas e dermatoglíficas das atletas de GR brasileiras, fornecendo 

parâmetros para futuras estratégias de treinamento, avaliação e seleção 

esportiva (Miletić, Katić, & Maleš, 2004; Theodoropoulou et al., 2005). 

1.1. Definição do Problema   

Diversos autores procuraram associar e recomendar o treinamento e 

desenvolvimento das qualidades físicas de acordo com os níveis de maturação 

biológica e com as características específicas da modalidade (Alonso, Silva 

Dantas, & Fernandes Filho, 2005; Esformes, Norman, Sigley, & Birch, 2006; 

Hansen & Klausen, 2004). Estudos de maturação são importantes para elucidar 

o desenvolvimento de parâmetros físicos, além do mais, a puberdade nos 

seres humanos é caracterizada por grandes mudanças hormonais tendo por 

resultado a maturação física e a maturação sexual (Bertelloni, Ruggeri, & 

Baroncelli, 2006; Matthews et al., 2006; Torstveit & Sundgot-Borgen, 2005).  

A GR é uma modalidade que pode se caracterizar por apresentar atletas de 

alto rendimento que alcançam status internacional antes de se tornarem 
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adultas, e que, durante a adolescência participam de programas intensos de 

treinamento durante o período de intensas alterações hormonais e corporais (L. 

Menezes, Dantas, & Fernandes Filho, 2009). Tournis et al. (2010) apontam 

evidencias de que o treinamento intensivo de GR durante os anos de 

crescimento, em especial no período em que ocorre a menarca, estão 

associados a alterações qualitativas e quantitativas nos parâmetros fisiológicos.  

Atletas do sexo feminino que iniciam seu treinamento em uma idade muito 

precoce apresentam freqüentemente um atraso na menarca. A idade na qual a 

atleta iniciou seu treinamento foi apontada como fator que contribui para este 

atraso. Por outro lado, estudos mais recentes apontam o atraso ocorrido na 

menarca como predisposição genética, e que atletas que maturam mais tarde 

acabam sendo selecionadas para esportes com características específicas 

como a ginástica (Baxter-Jones, Goldstein, & Helms, 1993; Klentrou & Plyley, 

2003). 

Torna-se, portanto, necessário a verificação e caracterização do 

comportamento das diversas variáveis envolvidas na modalidade GR dentro 

dos estágios pré e pós pubertários, capazes de gerar informações quantos as 

estratégias de treinamento a serem utilizadas nos diferentes estágios 

maturacionais em ginastas dos variados níveis. 

O que foi ora exposto indica, portanto, a necessidade de se identificar e 

comparar as variáveis fenotípicas, dentre elas: somatotipia, qualidades físicas 

básicas (flexibilidade, força explosiva e coordenação motora) e as variáveis 

dermatoglíficas entre as atletas brasileiras de GR de diferentes níveis 

competitivos (Internacional, Nacional e Estadual), e de praticantes nos estágios 

pré e pós pubertários, a fim de traçar as características das atletas e 

praticantes desta modalidade no Brasil. 

Assim, e com base neste contexto de análise, o problema do presente 

estudo assenta fundamentalmente na busca acerca dos seguintes 

questionamentos: Quais as características dos diferentes níveis competitivos 

das atletas brasileiras de GR? Quais as características das praticantes de GR 

brasileiras nos estágios pré e pós pubertários? Quais as diferenças entre estas 

categorias de ginastas no Brasil? 
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1.2. Objetivos do Estudo 

Os objetivos do presente estudo dividiram-se em gerais e específicos.  

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo centrou-se na caracterização e comparação das 

variáveis fenotípicas (peso, estatura, IMC, somatotipia, flexibilidade, força 

explosiva e coordenação motora) e características dermatoglíficas entre atletas 

e praticantes de GR de 7 a 25 anos no Brasil, divididas segundo as seguintes 

categorias: diferentes níveis competitivos (Internacional, Nacional e Estadual), 

e praticantes da modalidade nos estágios pré e pós pubertários. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Estabeleceram-se, da seguinte forma, os seguintes objetivos específicos: 

• Caracterizar as variáveis antropométricas das ginastas das diferentes 

categorias; 

• Caracterizar as variáveis somatotípicas das ginastas das diferentes 

categorias; 

• Caracterizar as qualidades físicas de coordenação, impulsão vertical e 

flexibilidade das ginastas das diferentes categorias; 

• Caracterizar as variáveis dermatoglíficas das ginastas das diferentes 

categorias; 

• Comparar as variáveis antropométricas das ginastas das diferentes 

categorias; 

• Comparar as variáveis somatotípicas das ginastas das diferentes 

categorias; 

• Comparar as qualidades físicas de coordenação, impulsão vertical e 

flexibilidade das ginastas das diferentes categorias; 

• Comparar as variáveis dermatoglíficas das ginastas dentre as diferentes 

categorias; 
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1.3. Âmbito do Estudo 

As hipóteses estatísticas apresentam-se enunciadas na sua forma nula, 

H0, e alternativa, H, para cada um dos grupos de variáveis dependentes de: 

dados antropométricos, somatótipo, qualidades físicas básicas e índices 

dermatoglíficos, na ginástica rítmica, com 95% de probabilidade, ou p < 0,05, 

para que a hipótese seja aceita. 

• H0’: Os grupos são iguais no contexto da variável Idade; 

• H1’: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Idade; 

• H0”: Os grupos são iguais no contexto da variável Peso; 

• H2”: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Peso; 

• H0’”: Os grupos são iguais no contexto da variável Estatura; 

• H3’”: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Estatura; 

• H0IV: Os grupos são iguais no contexto da variável IMC; 

• H4IV: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável IMC; 

• H0V: Os grupos são iguais no contexto da variável Endomorfia; 

• H5V: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Endomorfia; 

• H0VI: Os grupos são iguais no contexto da variável Mesomorfia; 

• H6VI: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Mesomorfia; 

• H0VII: Os grupos são iguais no contexto da variável Ectomorfia; 

• H7VII: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Ectomorfia; 

• H0VIII: Os grupos são iguais no contexto da variável Burpee; 

• H8VIII: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Burpee; 

• H0Ix: Os grupos são iguais no contexto da variável Impulsão Vertical; 

• H9Ix: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Impulsão 

Vertical; 

• H0x: Os grupos são iguais no contexto da variável Goniometria de 

Perna; 
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• H10x: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Goniometria de Perna; 

• H0xI: Os grupos são iguais no contexto da variável Goniometria de 

Tronco; 

• H11xI: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Goniometria de Tronco; 

• H0xII: Os grupos são iguais no contexto da variável SQTL; 

• H12xII: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável SQTL 

• H0xIII: Os grupos são iguais no contexto da variável A; 

• H13xIII: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável A; 

• H0xIV: Os grupos são iguais no contexto da variável L; 

• H14xIV: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável L; 

• H0xV: Os grupos são iguais no contexto da variável W; 

• H15xV: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável W; 

• H0xVI: Os grupos são iguais no contexto da variável D10; 

• H16xVI: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável D10. 

1.4.  Relevância do Estudo 

A GR é uma modalidade relativamente nova no Brasil, existindo pouca 

literatura acerca da mesma disponível para consulta. Os poucos livros e 

estudos encontrados sobre este tema são, na maioria, pesquisas e 

formulações de autores estrangeiros sobre atletas também estrangeiras, as 

quais, a toda evidência, não se enquadra na realidade brasileira.  

A necessidade de artigos deste desporto fundamenta-se principalmente 

devido ao crescimento e à projeção que este tem apresentado na última 

década. Os últimos resultados obtidos no Campeonato Pan-americano em 

Guadalajara em 2011, com quatro medalhas para a GR, sendo, 1 (um) ouro no 

conjunto, 1 (uma) prata no individual e 3 (três) bronzes também no individual 

reforçam este fato. 

A relevância do presente estudo pauta-se no caráter inédito do seu 

objetivo, associado à carência de informações referentes à GR no âmbito 

acadêmico. Com o fomento de novas pesquisas sobre esta prática esportiva, 



 1 Introdução 

 

8 

certamente surgirão maiores possibilidades para a evolução deste desporto até 

a excelência.  

A modalidade GR caracteriza-se por possuir atletas que atingem o auge de 

seu rendimento antes da fase adulta. Mais do que nunca estas ginastas 

treinam intensivamente e competem em níveis elevados em um período 

associado com muitas mudanças no crescimento (N A Georgopoulos et al., 

2001; Neoklis A Georgopoulos, Theodoropoulou, Leglise, Vagenakis, & 

Markou, 2004; Quatman, Ford, Myer, & Hewett, 2006). Portanto, há 

necessidade de estudos sobre o comportamento das variáveis fenotípicas e 

dermatoglíficas de ginastas brasileiras de diferentes níveis e nos estágios pré e 

pós pubertários, na busca de entender as nuances que envolvem a prática 

deste esporte. 

1.5.  Limitações e Pressupostos  

1.5.1. Limitações do Estudo 

Foram consideradas como limitações ao estudo: 

• O estado de treinamento das atletas; 

• As ginastas não localizadas durante o período da coleta de dados; 

• O estado de saúde que não permitisse a avaliação. 

1.5.2.  Pressupostos 

No grego antigo “talento” referia-se a uma dentre várias unidades de 

massa, indicando aproximadamente a quantidade de água necessária para 

encher uma ânfora. A “parábola dos talentos” descrita no Novo Testamento, no 

século XVI, leva ã nova compreenssão da palavra “talento” como “presente ou 

habilidade”. Na ciência esportiva, o talento de um atleta pode ser definido pela 

herança genética herdada de seus pais (Schoenfelder, 2010). 

Muitos países têm investido no desenvolvimento de estruturas sistemáticas 

para a identificação e caracterização de atletas talentosos e na promoção de 

suas modalidades Olímpicas (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Os 
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sistemas, modelos e programas desenvolvidos para a identificação e avaliação 

do talento esportivo permanecem carentes dentro da sua complexidade e 

compreensão (Cooke, Cobley, Till, & Wattie, 2010).  

 Níveis mais precoces de identificação e seleção de talentos devem ser 

atingidos e modificados para se alcançar um processo de seleção mais eficaz 

sendo indicadas pesquisas que investiguem as diferenças entre atletas 

relativamente novos e adultos para desenvolvimento de programas (Schorer, 

Baker, Büsch, Wilhelm, & Pabst, 2009). Mohamed et al., (2009) assevera que 

para desenvolver um modelo de identificação do talento esportivo é necessário 

o conhecimento das características morfológicas e de performance nos 

diferentes níveis de qualificação da modalidade.  

 Estudos apontam para o uso do conhecimento das características genéticas 

para a melhor compreensão do potencial humano e para a performance 

esportiva (McNamee, Müller, van Hilvoorde, & Holm, 2009). Brooks e Tarini 

(2011) afirmam que conforme o conhecimento sobre o genoma humano 

aumenta, mais variáveis genéticas têm sido implicadas na performance 

esportiva. Na atualidade, aproximadamente 100 genes já encontram-se 

associados a indicadores de performance esportiva (Schoenfelder, 2010). 

 Vinkhuyzen et al. (2009) afirmam que os diversos fatores genéticos 

contribuem extensivamente para uma variação nas aptidões para determinadas 

modalidades esportivas. Enquanto variável genética, as Impressões Digitais 

(ID´s) possuem características populacionais e étnicas significativas. Isto 

parece levá-las a auxiliar na avaliação dos atletas, por contribuir para a 

concepção teórica geral sobre a especificidade da constituição do homem, em 

função do perfil de sua atividade (E. H. M. Dantas, 2002).  

Lanaro (2001) observa que a habilidade para a execução de uma 

determinada tarefa motora acima da média, pode estar implícita genéticamente 

em um indivíduo, podendo se manifestar espontaneamente. No entanto, o seu 

desenvolvimento dependerá não somente do genótipo, mas também do 

fenótipo. Na GR, assim como nos outros desportos, o conjunto de 

características dos aspectos genéticos, ou genótipo, acrescido à contribuição 

fenotípica, pode prestar ajuda, tanto na determinação do talento, quanto no seu 

desenvolvimento (Laffranchi, 2001).   
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Broda e Poliszczuk (2009) consideram as características morfológicas como 

um importante elemento que pode ser utilizado pelo treinador para seleção das 

ginastas por favorecer o alcance de melhores resultados esportivos no futuro. 

Papic, Rogulj e Plestina (2011) acrescentam que o sucesso de um indivíduo em 

atividades esportivas depende da compatibilidade entre as suas características 

físicas e motoras e o modelo específico necessário à prática da referida 

modalidade.  

Segundo Poliszczuk e Broda (2010), a GR caracteriza-se pelo biótipo de 

suas praticantes. O conhecimento destas características propicia a aplicação 

adequada das estratégias que influenciam no seu melhor rendimento. Em 

relação à idéia exposta anteriormente, Vieira et al. (2009) asseveram que do 

ponto de vista da eficácia, o biotipo específico e padrões corporais das ginastas 

favorecem o desempenho dos movimentos técnicos específicos desta 

modalidade. 

A técnica do somatotipo constitui-se em recurso extremamente útil para a 

análise das repercussões na variação da forma corporal, que ocorre em 

função dos processos de crescimento físico e de maturação biológica e na 

monitoração das adaptações morfológicas provenientes da prática da atividade 

física (Mansur, 2002). O somatotipo e a composição corporal bem como a 

maturação são integrantes dos programas existentes acerca da identificação e 

seleção de talentos esportivos (Herm & Habil, 2010).  

A GR, assim como os outros desportos, tem suas qualidades físicas 

básicas específicas, ou seja, aquelas que, dentre outras, merecem destaque e 

atenção especial. As qualidades físicas básicas mais marcantes na preparação 

física e na prática da GR são: coordenação, flexibilidade, força explosiva, 

equilíbrio, resistência aeróbica e anaeróbica (Miletić et al., 2004; Pavlova, 

2011). Segundo Silva, Saraiva, Monte Júnior, Portal, Lima, et al. (2009), estas 

qualidades físicas são essenciais para atletas na formação esportiva. 

 A prática deste desporto requer flexibilidade, força explosiva, habilidade na 

coordenação corporal e dos aparelhos manuais (Kwitniewska et al., 2009). 

Radas e Bobic (2011) afirmam que o nível de exigência no desenvolvimento 

das qualidades físicas básicas tende a crescer proporcionalmente ao nível 

competitivo no qual a atletas está inserida. Destaque deve ser dado à 
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flexibilidade, que, notóriamente encontra-se mais desenvolvida na GR quando 

comparada à outros esportes.  

Segundo Lidor, Côté e Hackfort (2009), a avaliação de atletas deve incluir 

medidas, análises e avaliações das qualidade físicas. Quando avaliadas 

corretamente, estas medidas podem prover aos técnicos e educadores físicos 

informações relevantes acerca das habilidades específicas dentro da 

modalidade em questão. O mesmo autor acrescenta que deve, no entanto, ser 

considerado o estágio maturacional dos avaliados principalmente quando 

tratar-se de estudos realizados durante a puberdade. Linhares et al. (2009) 

assevera que conhecer o momento maturacional em que se encontram 

crianças e adolescestes é importante instrumento para o conhecimento das 

reais características e particularidades de jovens atletas.  

Malina e Geithner (2011) afirmam que o número de adolescentes 

competindo a nível internacional têm aumentado na última década, sendo 

importante ressaltar que as características gerais de atletas pré-púberes são 

diferentes das dos pós-púberes. O status maturacional dentro de um grupo de 

mesma idade cronológica pode variar em relação aos acontecimentos dos 

eventos maturacionais, sendo a menarca um dos eventos mais marcantes na 

puberdade feminina. A maior parte das pesquisas sobre composição corporal 

realizadas com jovens ginastas não relata o status de maturação das mesmas. 

Jovens atletas em geral, e em especial ginastas, tendem a apresentar uma 

maturação tardia quando comparadas a população em geral. 
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2.  Revisão da literatura 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os seguintes tópicos: a) 

Características da GR; b) Maturação e GR; c) Característica Somatotípica; d) 

Características da qualidade física básica coordenação; e) Características da 

qualidade física básica flexibilidade; f) Características da qualidade física 

básica força explosiva e g) Característica Dermatoglífica. 

2.1. Características da Ginástica Rítmica 

 A GR foi reconhecida como um esporte independente no ano de 1962 pela 

Federação Internacional de Ginástica (FIG). A FIG é a organização mais antiga 

e com maior abrangência internacional na área da Ginástica, estando 

subordinada ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e sendo responsável 

pelas modalidades gímnicas competitivas (Ginástica Rítmica, Ginástica 

Olímpica Masculina, Ginástica Olímpica Feminina, Ginástica Aeróbica 

Esportiva, Ginástica Acrobática e Ginástica de Trampolim) e pela Ginástica 

para todos que tem caráter demonstrativo.  

 Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a palavra 

Ginástica vem do grego “Gymnastiké” e significa a “Arte ou ato de exercitar o 

corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. O conjunto de exercícios corporais 

sistematizados, para este fim, realizados no solo ou com auxílio de aparelhos e 

aplicados com objetivos educativos, competitivos, terapêuticos, etc.”. Na 

Encyclopedia Britannica, a Ginástica é definida como “a system of physical 

exercises practiced either to promote physical development or a sport”. De 

acordo com a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, a Ginástica é 

caracterizada como uma forma ou modalidade de Educação Física, isto é, uma 

maneira de formar fisicamente o corpo humano, sendo as restantes, além dela, 

os jogos e os desportos.  

 A definição científica diz-nos que a ginástica é a exercitação metódica dos 

órgãos no seu conjunto (relacionada ao movimento e à atitude), por intermédio 

de exercícios corporais, de “forma” precisamente determinada e ordenados 

sistematicamente, de modo a solicitar não só todas as partes do corpo, como 
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as grandes funções orgânicas vitais e sistemas anatômicos. Amengual e Lleixa 

(2011, p. 550) definem a GR como: “Uma atividade que gira em torno da 

criação e contemplação dos exercícios ginásticos que funcionam a modo de 

objeto artístico e objeto estético”.  

 A GR apresenta dois tipos de provas: Individual e conjunto (Koumpoula, 

Tsopani, Flessas, & Chairopoulou, 2011). As características essenciais desta 

modalidade são a técnica perfeita associada a beleza dos movimentos (Boros, 

2009). A beleza deste desporto está associada a postura, movimentos 

corporais, movimentos técnicos e escolha musical (Xu, 2010). Os elementos 

corporais da Ginástica Rítmica devem respeitar as regras de execução próprias 

da modalidade: postura correta, amplitude, domínio do equilíbrio e domínio dos 

deslocamentos. Estes elementos são os seguintes: Saltos, equilíbrios, Pivots e 

Flexibilidades ou Ondas. Os movimentos corporais anteriormente citados 

devem ser executados em total harmonia com os aparelhos portáteis que são: 

Corda, arco, bola, maças e fita (L. Menezes et al., 2009). 

 Laffranchi (2001) conceitua a GR como a busca do belo, uma explosão de 

talento e criatividade, em que a expressão corporal e o virtuosismo técnico se 

desenvolvem juntos, formando um harmonioso conjunto de movimento e ritmo. 

Langsley (2000) descreve a GR como uma tendência artística da ginástica, 

baseada na relação entre o corpo, o aparelho e a música. Suas séries são 

realizadas dentro de um espaço de dimensão pré-determinada, a fim de ser 

vista, apreciada e julgada segundo os regulamentos da FIG. Guidetti et al. 

(2000) destacam que a popularidade da Ginástica aumentou após a inclusão 

desta modalidade nos Jogos Olímpicos, a partir da Olimpíada de 1984 em Los 

Angeles. 

 Segundo Leandro, Ávila-Carvalho e Lebre (2010) uma das características 

específicas da GR é a maneira como os resultados são obtidos. O Código de 

Pontuação da FIG apresenta as exigências gerais do Valor Técnico e Valor 

Artístico apreciadas durante a competição. Os critérios de execução, 

caracterizados pela exatidão, elasticidade, amplitude e clareza dos movimentos 

determinam o grau das penalidades a serem aplicadas. As séries de Ginástica 

Rítmica têm uma pontuação máxima de 20 (vinte) pontos. Acrescenta-se ainda 

a importância da capacidade interpretativa da ginasta, uma vez que a mesma 
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deve, através da apresentação de sua série, ser capaz de transmitir uma idéia 

ou sentimento ao público e árbitros. 

Visando o melhor conhecimento das características gerais de praticantes da 

GR, apresentam-se, a seguir, alguns estudos já realizados com atletas desta 

modalidade com diferentes níveis de qualificação. 

A tabela 1 apresenta estudo realizado com 48 ginastas federadas das 

categorias infantil, juvenil e adulto no estado do Paraná. As medidas 

encontradas para estatura e peso foram respectivamente: Infantil: 143 ± 0.09 

cm; Juvenil: 155 ± 0.06 cm e Adulto: 162 ± 0.02 cm; Infantil: 31.9 ± 5.01Kg; 

Juvenil: 40.6 ± 4.83 Kg e Adulto: 50.6 ± 3.43 Kg (J. L. L. Vieira et al., 2009). 
 
Tabela 1: Estatura e peso de atletas de GR das categorias infantil, juvenil e adulto no Brasil 
Variáveis GR (n=22) GR (n=21) GR (n=5) 
Idade (anos) 10-12 13-14 Acima de 15 
Estatura (cm) 143 ± 0.09 155 ± 0.06 162 ± 0.02 
Peso (Kg) 31.9 ± 5.01 40.6 ± 4.83 50.6 ± 3.43 
Fonte: Vieira et al. (2009)  
  

 

 Souza e Lebre (1998), em estudo realizado com 46 atletas de elite das 

categorias juniors e seniors de GR, descrevem a amostra avaliada conforme 

dados apresentados na tabela 2. 

 
Tabela 2: Características de atletas de Ginástica Rítmica das categorias juniors e seniors 
Variáveis Juniors elite 

(n=29) 
Seniors elite 

(n=17) 
Idade 12,9 ± 1,10  15,7  ± 1,10 
Peso (kg) 36,4  ± 6,40  47,6 ± 5,50 
Estatura (cm) 152,8 ± 8,20  165,0 ± 6,20 
Fonte: Souza e Lebre (1998)  
 

 

 A tabela 3 apresenta estudo realizado com 103 atletas de GR participantes 

do Campeonato Mundial da Hungria e 113 não atletas de 15 a 21 anos, no qual 

foi avaliado o peso e estatura das integrantes da amostra e calculado o IMC. 

Conforme esperado, encontrou-se diferença estatísticamente significativa (p < 

0,01) entre o IMC das ginastas e das não atletas (Boros, 2009). 
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Tabela 3: Altura, peso e IMC de atletas de GR participantes do Mundial da Hungria e não 
atletas 
Variáveis GR elite (n= 103) C (n=113) 
Idade (anos) 17.2 ± 1.8 16.2 ± 1.0 
Estatura (cm) 167.0 ± 5.5 168.3 ± 6.5 
Peso (Kg) 46.7 ± 4.4 55.4 ± 8.0 
IMC 16.7 ± 1.2 19.5 ± 2.4 
Fonte: Boros (2009)  

 

 

2.2.  Maturação e a Ginástica Rítmica 

 A puberdade é marcada por uma sequência de alterações de ordem 

funcional, morfológica e endócrina (Malina, 2007). Na adolescência, verifica-se 

que a maturação sexual exerce efeitos sobre o crescimento e o 

desenvolvimento, visto que grande variação maturacional pode ser encontrada 

entre adolescentes de mesma idade cronológica. A evolução da puberdade 

está associada a mudanças na composição corporal, na massa muscular e em 

vários componentes da aptidão física. Através das características sexuais 

secundárias, encontra-se relação entre o desempenho atlético de adolescentes 

e a maturação sexual (Linhares et al., 2009).  

 A primeira menstruação ou menarca é marca exclusiva do sexo feminino. A 

idade em que ocorre a menarca é um dado que pode ser utilizado no estudo 

com o sexo feminino (F. Vieira & Fragoso, 2006). A ocorrência da menarca 

pode ser afetada por diversos fatores ambientais, tais como: cultura, condições 

climáticas, estado nutricional, atividade física, entre outros (Petroski, 1999). 

Takada e Lourenço (2004) acrescentam ainda que o atraso pubertal possa 

ocorrer devido ao início precoce no desporto, treinamento de alta intensidade, 

stress e restrição alimentar. No entanto, o COI reconhece que em algumas 

modalidades, como a ginástica, atletas de maturação tardia tendem a 

apresentar melhor rendimento (Engebretsen et al., 2010). 

 A ocorrência da menarca em atletas de GR de alto rendimento é 

aproximadamente aos 15 anos, idade esta que pode ser considerada tardia 

quando comparada à da população normal (L. Maïmoun et al., 2005). Pavlova 

(2011) complementa que a faixa etária regular da menarca em não atletas é em 

torno dos 11-12 anos. Donoso et al. (2010) afirmam que em estudo realizado 
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com bailarinas verificou-se o atraso de 1 ano na menarca. Malina (2007) afirma 

que a maturação tardia no sexo feminino geralmente associa-se à um menor 

tamanho corporal, biótipo linear, menor percentual de gordura e melhores 

performances. 

Diversos autores vêm inserindo variáveis maturacionais em pesquisas 

realizadas dentro deste desporto, visando o melhor conhecimento das 

características gerais de praticantes da GR. Apresentam-se, a seguir, alguns 

estudos já realizados com atletas desta modalidade com diferentes níveis de 

maturação. 

A tabela 4 apresenta estudo comparativo entre ginastas de elite e não 

atletas da Grécia e do Canadá. Dentre as ginastas gregas, 79% ainda não 

haviam menstruado, em comparação com 34% das canadenses. Acrescenta-

se ainda que a idade média da menarca das ginastas encontrada neste estudo 

foi de 13.8 ± 0.3 anos, sendo, portanto, a diferença estatísticamente 

significativa quando comparada ao grupo das não atletas que apresentaram 

12.5 ± 0.1 anos como idade média da menarca (Klentrou & Plyley, 2003). 

 
Tabela 4: Estatura, peso, IMC e idade de menarca de atletas de Ginástica Rítmica do Canadá 
e Grécia e não atletas 
Variáveis GR elite Não atletas 
 Gregas  

(n=15) 
Canadenses  

(n = 30) 
Gregas 
(n=38) 

Canadenses  
(n = 40) 

Idade (anos) 14.5 ± 0.2 14.7 ± 0.4 14.5 ± 0.1 14.2 ± 0.1 
Estatura (cm) 160.0 ± 1.2 163.4 ± 1.8 166.2 ± 1.5 161.8 ± 1.4 
Peso (Kg) 43.4 ± 1.3 45.9 ± 1.7 52.2 ± 1.8 58.4 ± 2.1 
IMC 16.9 ± 0.3 17.2 ± 0.3 18.9 ± 0.6 22.3 ± 0.7 
Idade 
menarca 

14.2 ± 0.3 13.6 ± 1.2 12.8 ± 0.9 12.3 ± 0.8 

Fonte: Klentrou e Plyley (2003)  
 

 

 Conforme estudo realizado por Klentrou & Plyley (2003) com 45 atletas de 

GR do Canadá e Grécia Menarcadas e não Menarcadas as medidas encontras 

para estatura, peso e IMC foram respectivamente: Menarcadas: 167.3 ± 1.5 cm 

e não Menarcadas: 156.1 ± 2.2 cm; Menarcadas: 49.7 ± 1.7 Kg e não 

Menarcadas: 39.5 ± 2.5 Kg; Menarcadas: 18.0 ± 0.3 e não Menarcadas: 16.3 ± 

0.3 (Tabela 5).  
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Tabela 5: Estatura, peso e IMC de atletas de Ginástica Rítmica do Canadá e Grécia 
Menarcadas e não Menarcadas 
Variáveis Não menarcadas GR (n= 22) Menarcadas (n=23) 
Estatura (cm) 156.1 ± 2.2 167.3 ± 1.5 
Peso (Kg) 39.5 ± 2.5 49.7 ± 1.7 
IMC 16.3 ± 0.3 18.0 ± 0.3 
Fonte: Klentrou & Plyley (2003)  
 

 

 Georgopolous et al. (2002) realizaram estudo comparativo entre atetas de 

elite de GR (n= 129) e Artística (n=142) partipantes do Campeonato Mundial do 

Japão. Dentre as variáveis avaliadas destaca-se a idade tardia da menarca dos 

dois grupos da amostra, sendo importante resaltar que 28.65% ginastas da GR 

e 34.8% da GA ainda não haviam tido a menarca. Considerando-se que as 

ginastas ainda não menarcadas tinham mais de 15 anos, pode-se entender que 

o valor médio para a variável idade de menarca do referido grupo seria ainda 

maior. Os resultados deste estudo afirmam não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos avaliados (Tabela 6). 

 
Tabela 6: Estatura, peso, IMC e idade de menarca de atletas de Ginástica Rítmica e Artística 
participantes do Campeonato Mundial no Japão 
Variáveis GR (n= 129) GA (n=142) 
Idade (anos) 17.1 ± 1.4 17.3 ± 1.9 
Estatura (cm) 166.3 ± 4.6 154.4 ± 6.6 
Peso (Kg) 47.3 ± 4.8 47.2 ± 6.9 
IMC 17.1 ± 2.1 19.7 ± 1.9 
Idade da menarcada 15.2 ± 1.4 (n=85)  15.2 ± 1.2 (n=88) 
Fonte: Georgopolous et al. (2002)  
 

 

Um estudo comparativo realizado com atletas de elite de GR da Croácia, 

sendo algumas da seleção nacional, e não atletas demonstrou não haver 

diferenças estatisticamente diferentes nas variáveis de peso, estatura, IMC e 

menarca entre os dois grupos avaliados (Tabela 7). Segundo este estudo não 

foi detectada menarca tardia dentre os grupos avaliados. No entanto, cabe 

ressaltar que das 35 ginastas avaliadas, apenas 15 competiam em alto 

rendimento (Radas & Bobic, 2011). 
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Tabela 7: Estatura, peso, IMC e menarca de atletas de GR da Croácia e não atletas 
Variáveis GR elite Croácia (n= 35) C (n=20) 
Idade (anos) 13.3 ± 3.27 12.5 ± 1.23 
Estatura (cm) 156.3 ± 14.26 161.4 ± 8.39 
Peso (Kg) 44.2 ± 12.61 47.1 ± 11.49 
IMC 17.6 ± 2.09 17.8 ± 3.15 
Menarcadas (%) 53.3% 60% 
Fonte: Radas & Bobic (2011)  
 

 

A tabela 8 apresenta os resultados de um estudo acerca das 

características de Idade, peso, estatura e IMC dentro dos Estágios de Tanner 

com 26 atletas de elite de GR da Grécia e um grupo controle. Foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos para as variáveis de peso 

e IMC (Tournis et al., 2010). 

 
Tabela 8: Estatura, peso, IMC e Estágio de Tanner de atletas de GR da Grécia e não atletas 
Variáveis GR elite (n= 26) C (n=23) 
Idade (anos) 11.2 ± 0.17 10.8 ± 0.13 
Estatura (cm) 142.7 ± 1.60 145.7 ± 1.10 
Peso (Kg) 31.0 ± 0.69 40.34 ± 1.71 
IMC 15.2 ± 0.18 18.85 ± 0.58 
Estágio de Tanner I:10 ,II:13 ,III:3 I:7 ,II:12 ,III:4 
Fonte: Tournis et al. (2010)  
 

 

Maimoun et al. (2010) conduziram um estudo com 29 ginastas francesas 

de 10 a 16 anos de nível de competição nacional. A amostra foi dividida em 

grupos segundo os estágios I, II, III e IV de maturação de Tanner. A idade 

média de menarca relatada pela amostra foi de 14.0 ± 1.3 anos, sendo que 

apenas 11 das 29 ginastas avaliadas já havia menarcado. Os resultados 

demonstram a presença de diferenças significativas entre os grupos para as 

variáveis analisadas, no entanto, o autor aponta para a possibilidade tal 

variação dever-se a características individuais como predisposição genética, 

status nutricional ou nível de treinamento (Tabela 9). 
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Tabela 9: Estatura, peso, IMC e idade de menarca de atletas de GR da França segundo 
estágios de Tanner 
 Estágio de Tanner (Ginastas França) 
Variáveis I (n=6) II (n = 9) III (n=6) IV (n = 8) 
Idade (anos) 11.4 ± 0.4 12.2 ± 0.9 12.9 ± 1.7 14.2 ± 1.4 
Estatura (cm) 142.2 ± 5.8  147.0 ± 7.1 156.8 ± 8.5 157.6 ± 4.0 
Peso (Kg) 32.5 ± 2.8 33.9 ± 3.5 43.3 ± 7.1 46.7 ± 3.9 
IMC 16.1 ± 0.8 15.7 ± 1.5 17.5 ± 1.0 18.8 ± 1.1 
Idade da menarca 14.0 ± 1.3 (n=11) 
Fonte: Maimoun et al. (2010)  
 

2.3.  Característica Somatotípica 

 A Somatotipologia pode ser definida como uma técnica classificatória de 

composição corporal humana em categorias (endomorfo, mesomorfo e 

ectomorfo), de acordo com determinadas características físicas, que 

diferenciam os seres humanos entre si. Carter e Heath (1990) expõe, seguindo 

a teoria dos três componentes do somatótipo, cuja formação se dá em nível 

das camadas embrionárias, que se tem usado a referência de 

“MORFOFENÓTIPO” (morphophenothype), em relação ao físico atual ou 

presente, e o “MORFOGENÓTIPO” (morphogenothype), em relação ao físico 

determinado geneticamente.  

 O uso da Somatotipologia de Heath & Carter permite um estudo apurado 

sobre o tipo físico ideal. O somatótipo traduz um resumo quantitativo do tipo 

físico corporal, como um total unificado, definindo a quantificação da forma e da 

composição atual do corpo humano (C. Fonseca & Fernandes Filho, 2010; C. 

L. T. Fonseca, Dantas, Fernandes, & Fernandes Filho, 2008; Linhares et al., 

2009). Santos, Dantas & Fernandes Filho (2008) relatam ainda que a 

classificação somatotípica também pode ser empregada com o objetivo de: (1) 

descrição e comparação, entre desportistas de distintos níveis; (2) 

caracterização das mudanças no físico durante o crescimento, o 

envelhecimento e o treinamento; (3) comparação da forma relativa de 

jogadores masculinos e femininos; (4) aplicação como ferramenta para a 

análise da imagem corporal. 

 Em cada modalidade esportiva, os atletas apresentam características 

somatotípicas específicas (Zary & Fernandes Filho, 2007). O perfil somatotípico 

predominante na GR apresenta prevalência de ectomorfia (AmIgó, Faciabén, 
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Evrard, Ballarini, & Marginet, 2009; Broda & Poliszczuk, 2009; Poliszczuk & 

Broda, 2010). Segundo Miletic, Katic e Males (2004) um somatotipo específico, 

caracterizado pela presença de tecido adiposo abaixo da média tem sido 

descrito como desejável a atletas femininas de GR. Vieira et al. (2009) 

complementam que o perfil longilíneo e magro é um elemento essencial e 

imprescindível às atletas deste desporto de alto rendimento esportivo e, por 

consequência, para as faixas etárias que antecedem esse estágio da carreira 

esportiva. 

Visando o melhor conhecimento das características somatotipicas de atletas 

e praticantes da GR, apresentam-se, a seguir, alguns estudos já realizados 

com atletas desta modalidade com diferentes níveis de qualificação. 

A tabela 10 apresenta estudo realizado com 24 atletas brasileiras de GR, 

sendo: 07 da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, 10 atletas participantes 

do Campeonato Brasileiro de 2003, e as 07 restantes, ginastas participantes do 

Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O somatótipo encontrado foi o 

seguinte: Seleção Brasileira= ectomesomorfo; Brasileiro= ectomesomorfo e 

Estadual= central e apresentou os seguintes valores: Endomorfia: Seleção 

Brasileira= 2,33 ±0,40; Brasileiro= 2,48 ± 1,02 e Estadual= 2,88 ± 0,82; 

Mesomorfia: Seleção Brasileira= 2,83 ± 0,39; Brasileiro= 2,81 ± 1,00 e 

Estadual= 3,16 ± 0,40; Ectomorfia: Seleção Brasileira= 4,17 ± 0,69; Brasileiro= 

4,06 ± 1,05 e Estadual= 3,51 ± 0,63 (L. Menezes et al., 2009). 

 
Tabela 10: Somatotipo de atletas de GR no Brasil 
Variáveis Seleção Brasileira 

(n=7) 
Campeonato Brasileiro 

(n=10) 
Campeonato Estadual 

(n=7) 
Idade 16,2 ± 1,50  13,4  ± 1,13  13,8  ± 1,35  
Peso(kg) 47,9  ± 6,76  43,7 ± 4,47  42,1 ± 2,60  
Estatura(cm) 162,2 ± 6,88  156,8 ± 3,54  155,6 ± 2,94  
Endo 2,33 ± 0,40  2,48 ± 1,02  2,88 ± 0,82  
Meso 2,83 ± 0,39  2,81 ± 1,00  3,16 ± 0,40  
Ecto 4,17 ± 0,69  4,06 ± 1,05  3,51 ± 0,63  
Fonte: Menezes, Dantas & Fernandes Filho (2009)  
 

 

 Conforme apresentado na tabela 11, estudo realizado com 19 praticantes 

de GR de 8 a 11 anos. O método somatotipológico de Heath-Carter foi 

utilizado, baseado no conceito dos componentes de constituição corporal de 
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Sheldon. Os resultados encontrados demonstraram a prevalência do 

componente ectomórfico (Poliszczuk & Broda, 2010). 

 
  



 2 Revisão da literatura 

 

23 

Tabela 11: Somatotipo de praticantes de GR de 8 a 11 anos 
Variáveis Praticantes de GR (n=19) 
Idade (anos) 10.7 ± 1.24 
Estatura (cm) 136.8 ± 7.6 
Peso (Kg) 29.3 ± 5.6 
Endo 2.65 ± 1.29 
Meso 2.45 ± 0.37 
Ecto 3.95 ± 0.64 
Fonte: Poliszczuk & Broda (2010)  
 

 

 Em estudo realizado com 300 ginastas da Espanha de 12 a 18 anos, foi 

encontrado o perfil ecto-mesomórfico para aproximadamente 90% da amostra 

avaliada segundo o método somatotipológico de Heath-Carter, independente 

da idade (Tabela 12). Os resultados desta pesquisa afirmam não haver 

diferenças estatísticamente significativas entre as diferentes faixas etárias para 

p > 0,05 (AmIgó et al., 2009). 
 
Tabela 12: Somatotipo de ginastas da Espanha de acordo com a idade 
Idade Endo Meso Ecto 
12.1 ± 0.36  1.8 ± 0.33  5.6 ± 0.84  2.8 ± 0.51 
13.2 ± 0.43 1.3 ± 0.36  5.5 ± 1.12  3.6 ± 1.23 
14.2 ± 0.41  1.5 ± 0.45  5.6 ± 1.32  2.9 ± 1.21 
15.0 ± 0.36  1.5 ± 0.31  5.9 ± 1.25  2.6 ± 0.90 
16.1 ± 0.32  1.6 ± 0.53  6.2 ± 0.95  2.6 ± 0.91 
17.3 ± 0.39  1.5 ± 0.43  6.1 ± 1.15  2.5 ± 1.07 
18.1 ± 0.42  1.7 ± 0.30  6.3 ± 1.43  2.4 ± 1.11 
Fonte: Amigó et al. (2009) 
 

 

Broda e Poliszczuk (2009) realizaram estudo com uma amostra de 21 

ginastas de 8 a 11 anos, sendo as 11 primeiras atletas de nível competitivo, e, 

as 10 restantes, praticantes de GR a nível recreativo. Para o conhecimento do 

somatotipo foi utilizado o método de Heath-Carter. Os resultados encontrados 

apontam para diferenças estatísticamente significativas entre os grupos 

avaliados (Tabela 13). 
 

Tabela 13: Somatotipo de atletas e praticantes de GR  
Variáveis GR elite (n= 11) Praticantes de GR (n=10) 
Idade (anos) 10,0 ± 1,24   10,6 ± 0,37 
Estatura (cm) 137,2 ± 7,28 142,0 ± 11,54 
Peso (Kg) 29,5 ± 5,32 30,6 ± 4,10 
Endo 3.42± 1.64 - 
Meso 2.71 ± 0.79 - 
Ecto 3.92 ± 0.9 - 
Fonte: Broda & Poliszczuk (2009)  
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 A tabela 14 apresenta os resultados de um estudo realizado com atletas de GR 

no Estado do Rio de janeiro. Os resultados da análise comparativa do somatotipo 

entre as categorias infantil, juvenil e adulto demonstraram que em todas as 

categorias houve predominância do componente ectomorfia, da mesma forma, os 

valores encontrados para os componentes mesomorfia e endomorfia não 

apresentaram diferenças estatísticamente significativas. Os valores para os 

componentes de endomorfia, mesomorfia e ectomorfia do referido estudo foram 

calculados segundo o protocolo de Heath-Carter (L. Menezes & Fernandes Filho, 

2001). 

Tabela 14: Somatotipo de atletas de GR no Estado do Rio de Janeiro 
Variáveis Adulto Juvenil Infantil 

Peso(kg) 45,9 ± 6,1  43,7 ± 3,8  35,4 ± 5,1  
Estatura(m) 1,5 ± 6,3  1,5 ± 4,2  1,4 ± 5,3  
Endo 3,0 ± 1,1  2,2 ± 0,5  2,3 ± 0,7  
Meso 3,3 ± 0,5  3,1 ± 0,4  3,2 ± 0,4  
Ecto 3,6 ± 0,7  3,5 ± 0,7  4,1 ± 0,8  
Fonte: Menezes & Fernandes Filho (2001) 

 

2.4. Características da qualidade física básica de coordenação 

 Segundo  Shaji e Isha (2009), a chave do sucesso no desporto é a eficiência nas 

características da base necessárias à prática do mesmo. Silva et al. (2009), afirmam 

que a coordenação é qualidade física imprescindível para todo e qualquer atleta e 

também na formação esportiva. De fato, esta ação motora é parte integrante de 

diversas modalidades (Ham, Knez, & Young, 2007). Diversos autores (Capranica et 

al., 2005; Hasson et al., 2004; Méndez-Vilas, Donoso, González-Carrasco, & 

González-Martín, 2006; Musayev, 2006; Newberry & Bishop, 2006) consideram a 

coordenação como qualidade física básica essencial para a prática desta 

modalidade. 

 Considerando-se que para se atingir o alto rendimento na GR, onde os principais 

movimentos são saltos, pivots, equilíbrios e flexibilidade, sendo sempre coordenados 

simultaneamente com os movimentos dos aparelhos portáteis, verificam-se a 

necessidade da qualidade física da coordenação. Villarreal et al. (2009) acrescenta 

que, para a realização de um bom salto, é necessário ao atleta habilidade técnica e 

coordenação.  
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 Como desporto, a GR é uma modalidade esportiva que requer um alto nível de 

desenvolvimento de certas qualidades físicas, com exigências de desenvolvimento 

elevadas, objetivando a perfeição técnica da execução de movimentos complexos 

com o corpo e com aparelhos. Nas perspectivas do domínio psicomotor, o 

desenvolvimento da coordenação do movimento é um processo no qual interferem 

as qualidades físicas em sua totalidade. A coordenação expressa a consciência 

corporal na execução de um movimento, demonstrando a total integração da mente 

e do corpo, sendo imprescindível para que uma determinada ginasta possa executar 

sua série com maturidade, destreza e segurança (L. Menezes, 2002).   

 Segundo Laffranchi (2001), a coordenação expressa a consciência corporal na 

realização de um movimento, que, paulatinamente integra mente e corpo, 

promovendo uma ação ótima dos grupos musculares envolvidos na execução com o 

máximo de eficiência e mínimo de esforço. A coordenação também é imprescindível 

para que a ginasta atinja a maturidade de execução de suas coreografias e 

apresente performances excepcionais em competições. Como o sistema nervoso é a 

variável condicionante da coordenação, essa valência é desenvolvida ao longo dos 

anos de vida da ginasta, sendo uma consequência do treinamento, da preparação 

física específica, técnica e intelectual da GR. 

 Visando o melhor conhecimento das características da qualidade física básica 

da coordenação de atletas e praticantes da GR, apresentam-se, a seguir, estudos 

sobre a coordenação com o protocolo de Burpee realizados com atletas desta 

modalidade com diferentes níveis de qualificação. 

A tabela 15 apresenta estudo realizado com 24 atletas brasileiras de GR, 

sendo: 07 da Seleção Brasileira de GR, 10 atletas participantes do Campeonato 

Brasileiro de 2003, e as 07 restantes, ginastas participantes do Campeonato 

Estadual do Rio de Janeiro. Os valores médios para a qualidade física de 

coordenação através do teste de Burpee avaliada foram: Seleção Brasileira= 5,04 ± 

0,17; Participantes do Campeonato Brasileiro= 4,43 ± 0,69 e Participantes do 

Campeonato Estadual= 4,71 ± 0,47 (L. Menezes et al., 2009). 
 

  



 2 Revisão da literatura 

 

26 

Tabela 15: Burpee de atletas brasileiras de GR  
Variáveis Seleção Brasileira 

(n=7) 
Campeonato Brasileiro 

(n=10) 
Campeonato Estadual 

(n=7) 
Idade 16,2 ± 1,50  13,4  ± 1,13  13,8  ± 1,35  
Peso (kg) 47,9  ± 6,76  43,7 ± 4,47  42,1 ± 2,60  
Estatura (cm) 162,2 ± 6,88  156,8 ± 3,54  155,6 ± 2,94  
Burpee 5,04 ± 0,17  4,43 ± 0,69  4,71 ± 0,47  
Fonte: Menezes, Dantas & Fernandes Filho (2009)  

 

 

Silva et al. (2009) realizaram estudo comparativo sobre as qualidades 

físicas de escolares com aproximadamente 13 anos. A amostra foi composta 

por 40 escolares divididos em dois grupos (GFA=20 e GC=20) para avaliar a 

coordenação foi utilizado o teste de Burpee. Os resultados encontrados na 

avaliação da coordenação de escolares encontram-se na tabela 16.  

 
Tabela 16: Burpee de escolares  
Variáveis Grupo fisicamente ativo 

(n=20) 
Grupo controle 

(n=20) 
Idade 12,9 ± 0,91  12,9 ± 0,97 
Peso (kg) 46,8 ± 14,70  47,5 ± 12,84 
Estatura (cm) 152,2 ± 10,35  153,6 ± 10,51 
Burpee 21,9 ± 5,88  20,8 ± 5,97 
Fonte: Silva et al. (2009)  
   

2.5.  Características da qualidade física básica de força explosiva 

 A força explosiva é um parâmetro que varia em função da relação entre a 

velocidade do movimento e a força desenvolvida pelo músculo considerado 

(Stone et al., 2003). Pode-se caracterizar a força explosiva como uma 

capacidade física de grande relevância, pois o atleta necessita realizar ações 

no menor tempo possível, com a maior intensidade de esforço (Gissis et al., 

2006; Hespanhol, Maria, Silva Neto, Arruda, & Prates, 2006). O 

desenvolvimento da impulsão vertical exige níveis ótimos de elasticidade dos 

músculos e tendões envolvidos (de Villarreal et al., 2009; Shaji & Isha, 2009). 

As características da impulsão vertical podem variar dependendo do perfil 

individual de cada atleta, como nível de treinamento, gênero, idade e atividade 

esportiva (de Villarreal et al., 2009). Outro fator determinante para a impulsão 

vertical pode ser atribuído as adaptações neurais (Silva et al., 2009). O 
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interesse na avaliação da impulsão vertical iniciou-se no início do século XX, 

quando foram investigadas as habilidades atléticas de escolares (Knudson, 

2009).  

Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones, e Hoff (2004), demonstraram forte 

correlação entre a habilidade nos saltos verticais com a força explosiva dos 

membros inferiores. O teste de Sargent Jump é comumente utilizado para 

avaliar a força explosiva de membros inferiores (Castro-Piñero et al., 2010). 
Segundo Menzel et al. (2010), McLellan et al. (2011) e Braz et al. (2010) o teste 

de impulsão vertical de Sargent Jump possui alto coeficiente de validade, 

sendo, portanto, indicado para avaliação de atletas de modalidades que 

necessitem da característica de alcançar altura durante o vôo para a 

performance.  

Diversos autores recomendam a utilização do Sargent Jump test para a 

avaliação da Impulsão vertical (de Villarreal et al., 2009; Ferreira, Schilling, 

Weiss, Fry, & Chiu, 2010; Irmischer et al., 2004; Martel, Harmer, Logan, & 

Parker, 2005; Nuzzo, McBride, Cormie, & McCaulley, 2008; Salles, Mello, 

Vasconcellos, Achour, & Dantas, 2010; Shaji & Isha, 2009; Siegler, Gaskill, & 

Ruby, 2003; Silva et al., 2009). A relevância da medida da força explosiva de 

membros inferiores, realizada através do Sargent Jump Test, reside na 

facilidade para a obtenção desses dados em curto espaço de tempo (Salles et 

al., 2010).   

Villarreal et al. (2009) afirmam que os saltos representam uma parte natural 

dos movimentos esportivos. Na GR os saltos fazem parte dos movimentos 

obrigatórios e encontram-se presentes nas séries de individual e de conjunto 

das ginastas de nível competitivo. Acrescenta-se ainda que para que a ginasta 

consiga executar um salto com perfeição das características técnicas exigidas, 

apresentando os movimentos específicos da modalidade exigidos no código de 

pontuação a serem realizados durante o momento do vôo, torna-se necessário 

que a mesma consiga obter alta elevação. Tal característica afirma a influência 

dos componentes da impulsão vertical e horizontal na performance deste 

desporto (Lebre & Sousa, 1997). 

 Segundo Laffranchi (2001), muitos dos movimentos e dos elementos 

corporais da GR exigem, de suas praticantes, força explosiva de membros 

inferiores no momento de sua realização. Como exemplos, podemos 
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considerar os saltos. Considerando-se tais afirmações, verifica-se a 

necessidade da qualidade física da força explosiva para se atingir o alto 

rendimento na ginástica. 

Visando o melhor conhecimento das características da qualidade física 

básica força explosiva de atletas e praticantes da GR, apresentam-se, a seguir, 

alguns estudos já realizados com atletas desta e de outras modalidades 

utilizando o protocolo de teste de impulsão vertical do Sargent Jump Test. 

A tabela 17 apresenta estudo realizado com 24 atletas brasileiras de GR, 

sendo: 07 da Seleção Brasileira de GR, 10 atletas participantes do 

Campeonato Brasileiro de 2003, e as 07 restantes, ginastas participantes do 

Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Os valores médios encontrados para 

a impulsão vertical foram: Seleção Brasileira= 39,86 ± 2,85 cm; Brasileiro= 

39,14 ± 3,24 cm e Estadual= 35,14 ± 3,53 cm (L. Menezes et al., 2009).  

 
Tabela 17: Sargent Jump de atletas brasileiras de GR  
Variáveis Seleção Brasileira 

(n=7) 
Campeonato Brasileiro 

(n=10) 
Campeonato Estadual 

(n=7) 
Idade 16,2 ± 1,50  13,4  ± 1,13  13,8  ± 1,35  
Peso (kg) 47,9  ± 6,76  43,7 ± 4,47  42,1 ± 2,60  
Estatura (cm) 162,2 ± 6,88  156,8 ± 3,54  155,6 ± 2,94  
Sargent Jump (cm) 39,86 ± 2,85  39,14 ± 3,24  35,14 ± 3,53  
Fonte: Menezes, Dantas e Fernandes Filho (2009)  

 

 

Silva et al. (2009) realizaram estudo comparativo sobre as qualidades 

físicas de escolares com aproximadamente 13 anos. A amostra foi composta 

por 40 escolares divididos em dois grupos (GFA=20 e GC=20) para avaliar a 

força explosiva da amostra foi utilizado o teste de impulsão vertical Sargent 

Jump Test. Os resultados obtidos na avaliação da impulsão vertical de 

escolares encontram-se na tabela 18.  

 
Tabela 18: Sargent Jump de escolares  
Variáveis Grupo fisicamente ativo 

(n=20) 
Grupo controle 

(n=20) 
Idade 12,9 ± 0,91  12,9 ± 0,97 
Peso (kg) 46,8 ± 14,70  47,5 ± 12,84 
Estatura (cm) 152,2 ± 10,35  153,6 ± 10,51 
Sargent Jump (cm) 32,41 ± 7,85  31,5 ± 7,88 
Fonte: Silva et al. (2009) 
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Diversos estudos (Almuzaini & Fleck, 2008; Keeley, Plummer, & Oliver, 

2011; Sassi et al., 2009) aplicaram testes de impulsão vertical para mensurar a 

força explosiva de estudantes fisicamente ativos. Os resultados encontrados 

variaram em torno de 42.16 ± 4.32 cm entre universitários do sexo masculino 

que participavam de atividades esportivas a nível recreativo (Sassi et al., 2009) 

e 51.84 ±  6.68 cm entre universitários do curso de Educação Física (Almuzaini 

& Fleck, 2008). Estudos realizados com praticantes de esporte a nível 

recreativo apresentaram resultados menores quando comparados com 

pesquisas com atletas de alto rendimento (Chelly et al., 2009).   

2.6.  Características da qualidade física básica de flexibilidade  

 Segundo de Almeida et al. (2010) a flexibilidade refere-se a extensibilidade 

dos tecidos periarticulares que permitem um movimento de uma articulação ou 

conjunto de articulações. Mafra et al. (2010) afirma que níveis mínimos de 

flexibilidade são necessários para assegurar um estado físico saudável e uma 

boa qualidade de vida. Andrade et al. (2010) complementa que ao se aumentar 

a flexibilidade ou amplitude de movimento de uma articulação pode-se 

promover o melhor desempenho físico e reduzir o risco de lesão. As 

características anteriormente citadas explica porque a flexibilidade é trabalhada 

nos contextos clínicos e esportivos (Nogueira, Vale, Giani, & Dantas, 2009). 

 A flexibilidade representa a amplitude máxima de uma articulação (Mafra et 

al., 2011). Esta qualidade física básica pode ser descrita como um importante 

componente de aptidão física, que, quando bem desenvolvida, pode resultar 

em benefícios significantes para atletas e não atletas (Dantas, Daoud, Trott, & 

Conceição, 2011). A flexibilidade além de auxiliar na qualidade de vida e na 

reabilitação de lesões, também contribui no aprimoramento da performance 

física (Nogueira, dos Santos Galdino, de Souza Vale, de Mello, & Dantas, 2010; 

Piza et al., 2006; Voigt, Vale, Novaes, Lima, & Dantas, 2011). A amplitude de 

movimento articular pode, desta maneira, ser considerada como um dos fatores 

determinantes para a execução dos diferentes movimentos envolvidos na 

realização das práticas esportivas (Voigt et al., 2010).  

 No que se refere à preparação física e treinamento desportivo, a 

flexibilidade representa, portanto, traço essencial para a prática esportiva 



 2 Revisão da literatura 

 

30 

segura visando o alto rendimento esportivo (Torres, Conceição, Sampaio, & 

Dantas, 2009). Para Bezerra, Castro, Castro, Jácome, e Dantas (2008), o papel 

preponderante da flexibilidade sobre a melhoria e desenvolvimento da 

eficiência mecânica do indivíduo é indiscutível. Uma das formas de medir o 

grau de mobilidade articular é através da goniometria, sendo os movimentos os 

mais freqüentemente utilizados em cada desporto (Fernandes Filho, 2003). 

Diversos autores apontam a goniometria como forma eficaz de mensuração da 

flexibilidade (Mafra et al., 2011; Piza et al., 2006; Voigt et al., 2011; Voigt et al., 

2010). 

 O American College of Sports Medicine (Garber et al., 2011), classifica a 

flexibilidade como um dos componentes do fitness físico relacionado a saúde, 

sendo a sua determinação importante para apresentar informações referentes 

à saúde da população em geral. Além de tratar-se de uma importante 

característica para a aptidão física e para o rendimento, a flexibilidade deve ser 

considerada como fator preponderante para o bem estar físico geral do 

indivíduo. 

 Segundo Thacker, Gilchrist, Stroup, e Kimsey (2004), a flexibilidade é 

dependente da viscoelasticidade muscular, dos ligamentos e de outros tecidos 

conectivos. Os níveis reduzidos de flexibilidade podem prejudicar a 

performance atlética e aumentar a possibilidade de lesões. O atleta com pouca 

flexibilidade não consegue boa extensibilidade durante a habilidade esportiva e, 

na tentativa de um maior esforço com movimentos amplos, pode romper as 

fibras musculares e/ou tendíneas (Pereira et al., 2003). 

 Ao relacionar-se a flexibilidade a um determinado desporto, entretanto, 

deve-se considerar sua especificidade. Os altos níveis de flexibilidade 

encontrados na coluna, quadril, ombros e tornozelo de atletas brasileiras de 

elite em GR são superiores a dados encontrados na normalidade e em 

algumas outras modalidades esportivas. Tal característica deve-se ao fato de 

que, nesta modalidade, a flexibilidade é uma qualidade física essencial, pois a 

realização da maioria dos elementos corporais existentes nas coreografias 

(saltos, equilíbrios, pivots, ondas e flexibilidades) exigem, de suas praticantes, 

grandes amplitudes articulares, principalmente no que se refere às articulações 

escápulo-umeral, coxo-femural e da coluna vertebral (L. Menezes, 2002). 
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 Segundo Laffranchi (2001), a amplitude de movimentos é uma das 

características principais desse desporto, sendo o desenvolvimento da 

flexibilidade obrigatório e deve ser objetivado em quase todos os tipos de 

atividade realizadas na preparação física das atletas. Para a GR a articulação 

onde é necessária a maior amplitude articular é na articulação do quadril. 

 Além de tratar-se de uma das principais qualidades físicas necessárias à 

prática da GR, um dos elementos corporais apresentados nas séries desta 

modalidade é chamado de flexibilidade. Este elemento corporal, assim como os 

demais, é obrigatório e deve, necessariamente, estar presente em todas as 

séries oficiais de individual ou conjunto. Os elementos corporais de flexibilidade 

recebem pontuação específica classificada dentro do código de pontuação da 

FIG, sendo que os movimentos de flexibilidade executados com uma amplitude 

insuficiente não contam como dificuldades (L. Menezes, 2002). 

 Segundo o código de pontuação da FIG, os movimentos de flexibilidade 

(elemento corporal) devem apresentar as seguintes características: Ser 

executadas com apoio sobre um ou dois pés ou sobre uma outra parte do 

corpo; Uma forma bem definida e fixada; Uma forma ampla. Pode-se, portanto, 

compreender porque a flexibilidade apresenta-se como um dos principais 

componentes da aptidão física necessária ao desempenho atlético da Ginástica 

Rítmica.  

 Diversos autores apontam a goniometria como medida eficaz para a 

avaliação do grau de mobilidade articular (Piza et al., 2006). Visando o melhor 

conhecimento das características da qualidade física básica flexibilidade, 

apresentam-se, a seguir, estudos realizados com ginastas e escolares a partir 

da avaliação da flexibilidade através da goniometria. 

 A tabela 19 apresenta dados relativos a avaliação dos níveis de 

flexibilidade das atletas da seleção brasileira de GR. Neste estudo foram 

avaliadas 8 atletas (n=8) pertencentes a Seleção Brasileira, na avaliação 

utilizou-se um aparelho denominado fleximeter, projetado a partir dos estudos 

de Leighton. A tabela apresenta os valores de média, desvio padrão, valores 

mínimo e máximo em cada uma das medidas de flexibilidade realizadas 

(Lanaro Filho, 2001).  
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Tabela 19: Flexibilidade em atletas de GR de elite no Brasil 
Sujeito 1 2 3 4 5 6 7 8 
Quadril em estensão 86 50 78 60 80 56 64 84 
Quadril em flexão 142 142 174 144 173 154 183 144 
Tronco em flexão 71 53 94 85 80 44 48 83 
Tronco em extensão 71 53 54 60 58 39 64 64 
Fonte: Lanaro Filho (2001)  

 

 

Em estudo realizado com 24 atletas brasileiras de GR, sendo: 07 da 

Seleção Brasileira de GR, 10 atletas participantes do Campeonato Brasileiro de 

2003, e as 07 restantes, ginastas participantes do Campeonato Estadual do Rio 

de Janeiro, encontraram-se valores médios para a variável flexibilidade através 

do teste de Goniometria de perna: Seleção Brasileira= 33,29 ± 8,64; 

Participantes do Campeonato Brasileiro= 34,86 ± 10,62 e Participantes do 

Campeonato Estadual= 32,86 ±10,75; e Goniometria de Tronco: Seleção 

Brasileira= 24,57 ± 9,64; Participantes do Campeonato Brasileiro= 35,29 ± 

10,37 e Participantes do Campeonato Estadual= 36,57 ± 11,84 (L. Menezes et 

al., 2009) (Tabela 20). 

 
Tabela 20: Goniometria de tronco de atletas brasileiras de GR  
Variáveis Seleção Brasileira 

(n=7) 
Campeonato Brasileiro 

(n=10) 
Campeonato Estadual 

(n=7) 
Idade 16,2 ± 1,50  13,4  ± 1,13  13,8  ± 1,35  
Peso (kg) 47,9  ± 6,76  43,7 ± 4,47  42,1 ± 2,60  
Estatura (cm) 162,2 ± 6,88  156,8 ± 3,54  155,6 ± 2,94  
Goniometria de 
perna 

33,29 ± 8,64  34,86 ± 10,62  32,86 ± 10,75  

Goniometria de 
tronco 

24,57 ± 9,64  35,29 ± 10,37  36,57 ± 11,84  

Fonte: Menezes et al. (2009)  
 

 

Silva et al. (2009) realizaram estudo comparativo sobre as qualidades 

físicas de escolares com aproximadamente 13 anos. A amostra foi composta 

por 40 escolares divididos em dois grupos (GFA=20 e GC=20) para avaliar a 

flexibilidade foi realizada a medida do teste angular de goniometria segundo o 

protocolo LABIFIE, com as medidas de flexão da coluna lombar e extensão de 

quadril. Os resultados obtidos na avaliação da flexibilidade de escolares 

encontram-se na tabela 21.  
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Tabela 21: Goniometria de escolares  
Variáveis Grupo fisicamente ativo 

(n=20) 
Grupo controle 

(n=20) 
Idade 12,9 ± 0,91  12,9 ± 0,97 
Peso (kg) 46,8 ± 14,70  47,5 ± 12,84 
Estatura (cm) 152,2 ± 10,35  153,6 ± 10,51 
Flexão da coluna 31,6 ± 8,88  27,8 ± 6,58 
Extensão de quadril 21,7 ± 6,84  20,7 ± 7,96 
Fonte: Silva et al. (2009)  
  

2.7.  Característica Dermatoglífica 

A mão humana é dotada de mecanismos extremamente especializados 

que permitem atividades únicas. Os dermatóglifos digitais têm sido 

extensivamente investigados em diversos pontos de vista, incluindo em sua 

embriogênese e sua ligação com diferentes características humanas, e são 

caracterizados por linhas quase paralelas que formam configurações 

distinguíveis. Suas principais características incluem o tipo de desenho, a 

quantidade de linhas nos dedos das mãos, a complexidade dos desenhos e a 

quantidade total de linhas (Machado, Fernandes, Roquetti, & Filho, 2010). 

Machado et al. (2010) acrescentam que as impressões digitais começam a ser 

formadas no útero materno, chegando a sua formação completa 

aproximadamente aos 7 meses de desenvolvimento uterino do feto. 

As Impressões Digitais são as estruturas hereditariamente determinadas 

que têm a multiformidade estrutural, sendo que são diferenciadas 

filogeneticamente e antropogeneticamente para a execução das funções 

mecânicas e tácteis complicadas, que se distinguem por sua incomparabilidade 

individual, ou seja, são marcas genéticas universais. A maioria de autores 

distingue três grupos de desenhos dermatoglíficos: Arco, Presilha e Verticilo. A 

forma dos desenhos constitui uma caraterística qualitativa, sendo que a 

quantidade de linhas - QL, a somatória da quantidade total de linhas - SQTL - a 

quantidade de cristas cutâneas dentro do desenho representa a caraterística 

quantitativa (Menezes, 2004). 

A dermatoglifia, enquanto marca genética, permite identificar padrões de 

associação de performances superiores em determinadas qualidades físicas, 

além de caracterizar o perfil do atleta de alto rendimento (Fonseca & 
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Fernandes Filho, 2010). Esse método, que utiliza as impressões digitais como 

marcador genético, pode ser utilizado para associação com as qualidades 

físicas básicas e a tipologia de fibras musculares, sendo as impressões digitais 

ligadas a manifestações funcionais como resistência, velocidade, coordenação, 

força e atividades cíclicas (Linhares et al., 2009).  

Para a avaliação do potencial genético tem se utilizado a dermatoglifia, que 

permite não só a análise qualitativa, representada pelos padrões 

configuracionais, como também a análise quantitativa, representada pela 

contagem de linhas e índices formados por detalhes dermopapilares 

específicos. Diversos autores sugerem que o número de arcos está relacionado 

à maior dificuldade quanto aos fatores coordenativos, enquanto os desenhos 

do tipo presilha se ligam à maior potencialidade em termos de velocidade e os 

verticilos estão relacionados a atividades cíclicas. Igualmente, os aumentos do 

número de deltas e do número total de linhas estão relacionados à maior 

potencialidade coordenativa (Linhares et al., 2009). 

A avaliação genotípica, através do método dermatoglífico, possibilita 

conhecer um determinado indivíduo quanto às suas potencialidades funcionais 

e auxilia no estudo de seu desenvolvimento. Além disto, o caráter genético que 

está ligado à transmissão de caracteres de pais para filhos, determina em certo 

grau o crescimento e os ritmos de desenvolvimento. Acrescenta-se, ainda, 

tratar-se de uma ferramenta de grande ajuda na orientação esportiva e na 

otimização do talento individual (Vidal-Linhares, Oliveira-Matta, Perrout-Lima, 

Barros-Costa, & Fernandes-Filho, 2010). Zary e Fernandes Filho (2007) 

corroboram, afirmando que, as características das Impressões digitais têm sido 

analisadas para selecionar talentos desportivos. 

A dermatoglifia permite identificar características de predisposição 

genética, como, por exemplo, a prevalência de algumas qualidades físicas 

inerentes aos atletas (Fonseca et al., 2008; Linhares et al., 2009; Machado et 

al., 2010; Piza et al., 2006; Zary et al., 2010). A relação entre a dermatoglifia e 

o desporto tem sido investigada em diversas modalidade como: seleção 

brasileira de ginástica olímpica, praticantes de basquetebol, atletas de voleibol 

brasileiro masculino adulto, atletas de futsal brasileiro masculino adulto, 

nadadores meio-fundistas e fundistas de alto rendimento, atletas brasileiros de 

corrida de orientação de alto rendimento, a seleção brasileirade futebol de 
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praia, ciclistas de alto rendimento e a seleção brasileira feminina adulta de 

Handebol (Santos et al., 2008; Zary et al., 2010). 

O método de Classificação dos índices dermatoglíficos e dos índices 

somático-funcionais, sugerido por Abramova, Nikitina, e Ozolin (1995) é 

apresentado a seguir na tabela 22, apresenta a correlação entre o quantitativo 

das características de D10 e SQTL com as características somático-funcionais. 

 
Tabela 22: Classificação dos índices dermatoglíficos e dos índices somático-funcionais 
Classe Impressões Digitais Somático-funcionais 

D10 SQTL Mínimo Máximo 

I 5,5 26,5 

Altura 
Força (Absoluta) 

Resistência 
Coordenação 

Força (relativa) 

II 9,0 47,7 Coordenação Força  

III 11,6 126,4 Força (relativa) Altura 
Força (Absoluta) 

IV 13,1 134.2 Altura 
Força (Absoluta) 

Resistência 
Coordenação 

V 17,5 162,8 Força (relativa) Coordenação 
Fonte: Abramova et al. (1995)  
  

 

Diversos autores apresentam o método de dermatoglifia de Cummins e 

Midlo (1961) para a determinação do perfil dermatoglífico (Fonseca & 

Fernandes Filho, 2010; Fonseca et al., 2008; Linhares et al., 2009; Machado, 

Fernandes, & Filho, 2010; Machado, Fernandes, Roquetti, et al., 2010; Santos 

et al., 2008; Vidal-Linhares et al., 2010; Zary et al., 2010; Zary & Fernandes 

Filho, 2007). 

Visando o melhor conhecimento das características dermatoglíficas da GR, 

apresentam-se, a seguir, alguns estudos já realizados com atletas e praticantes 

de ginástica baseados no protocolo de dermatoglifia de Cummins e Midlo 

(Cummins & Midlo, 1961). 

A tabela a seguir apresenta estudo realizado com 24 atletas brasileiras de 

GR, sendo: 07 da Seleção Brasileira de GR, 10 atletas participantes do 

Campeonato Brasileiro de 2003, e as 07 restantes, ginastas participantes do 

Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. As variáveis dermatoglíficas A, L, W, 

D10 e SQTL foram avaliadas e encontraram-se os seguintes valores médios: 

SQTL: Seleção Brasileira= 173,43 ± 21,62; Brasileiro= 75,43 ± 51,57 e 

Estadual= 71,71 ± 37,10; A: Seleção Brasileira= 0,00 ± 0,00; Brasileiro= 2,29 ± 
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3,09 e Estadual= 2,43 ± 2,57; L: Seleção Brasileira= 7,00 ± 0,58; Brasileiro= 

5,71 ± 3,15 e Estadual= 5,43 ± 1,99; W: Seleção Brasileira= 3,00 ± 0,58; 

Brasileiro= 2,00 ± 3,00 e Estadual= 2,14 ± 2,34; D10: Seleção Brasileira= 13,00 

± 0,58; Brasileiro= 9,71 ± 5,22 e Estadual= 9,43 ± 4,24 (Tabela 23). 

 
Tabela 23: Dermatoglifia de atletas de GR no Brasil 
Variáveis Seleção Brasileira 

(n=7) 
Campeonato Brasileiro 

(n=10) 
Campeonato Estadual 

(n=7) 
A 0,00 ± 0,00  2,29 ± 3,09  2,43 ± 2,57  
L 7,00 ± 0,58  5,71 ± 3,15  5,43 ± 1,99  
W 3,00 ± 0,58  2,00 ± 3,00  2,14 ± 2,34  
D10 13,00 ± 0,58  9,71 ± 5,22  9,43 ± 4,24  
SQTL 173,43 ± 21,62  75,43 ± 51,57  71,71 ± 37,10  
Fonte: Menezes, Dantas e Fernandes Filho (2009)  
  

 

 Conforme estudo realizado com 15 atletas de GR federadas no estado do 

Rio de Janeiro das categorias Juvenil e Adulto, participantes do campeonato 

estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2001, os resultados encontrados para 

D10 apresentaram uma média de 12,3 ± 4,7. Para a somatória da quantidade 

total de linhas (SQTL), a média apresentada foi de 104,7 ± 48,5. Apesar de se 

tratar de ginastas do mesmo estado, deve-se destacar a utilização de atletas 

da categoria Juvenil no primeiro estudo (Menezes, 2002) (Tabela 24). 

 
Tabela 24: Dermatoglifia de atletas de GR no estado do Rio de Janeiro 
Variáveis D10 SQTL 
N 15 15 
Média 12,3 104,7 
Desvio Padrão 4,7 48,5 
Fonte: Menezes (2002)  
 
 
 Segundo João e Fernandes Filho (2002) o perfil encontrado para as atletas 

brasileiras de GA apresenta baixa intensidade de D10 e SQTL, o que pode 

estar associado à um alto nível de manifestações de força e de potência. A 

predominância de desenho digital caracterizou-se na porcentagem seguinte: 

10L= 6,7%; 10W= 6,7%; ALW= 13,3%; LW= 40%; e WL= 33,3%. Foi 

constatado um alto grau de homogeneidade entre os itens avaliados (Tabela 

25). 
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Tabela 1: Dermatoglifia de atletas de elite de GA no Brasil 
Sujeito A L W D10 SQTL 
N 25 25 25 25 25 
Média 0,64 6,28 3,08 12,44 97,76 
Desvio Padrão 0,95 2,85 3,24 3,83 33,13 
Fonte: João e Fernandes Filho (2002)  
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3.  Metodologia 

3.1.  Amostra  

Este estudo respeita as normas internacionais de experimentação com 

humanos e a Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde do 

Brasil. Caracteriza-se por tratar-se de um estudo de corte transversal com 

cunho descritivo tipologia e delineamento comparativo. Em comunhão com esta 

tipologia, o estudo empregou a comparação do conjunto de variáveis nas 

diferentes categorias, determinando que as diferenças não possam ser 

atribuídas ao acaso, e o tratamento estatístico determinou apenas se os grupos 

são diferentes; não, o porquê de eles serem diferentes, objetivando, portanto, a 

aceitação ou rejeição da hipótese nula (Thomas, Nelson, & Silverman, 2007). 

A população do estudo ora apresentado limitou-se a atletas, federadas, e 

praticantes da modalidade GR com idades de 7 a 25 anos. O grupo amostral foi 

composto por 125 ginastas, subdividas nas seguintes categorias: a) Nível 

Internacional composto por 8 ginastas integrantes da Seleção Brasileira (I); b) 

Nivel Nacional composto por 10 atletas participantes do Campeonato Brasileiro 

adulto; c) Nível Estadual composto por 7 participantes do Campeonato 

Estadual do Rio de Janeiro na categoria adulto, 100 (cem) praticantes da 

modalidade no Estado do Rio de Janeiro divididas entre os estágios pré e pós 

pubertários, tendo sido avaliadas 49 (quarenta e nove) ginastas menarcadas e 

51 (cinqüenta e uma) ginastas não menarcadas. 

Apresenta-se, a seguir, tabela as características (média, desvio padrão, 

mínimo e máximo) da variável idade das integrantes da amostra avaliada no 

presente estudo (Tabela 26).  

 
Tabela 25: Resultado descritivo da idade por categorias  
Categorias n Média D.p. Mínimo Máximo 
Não menarcadas 51 8.9 1.4 7 11 
Menarcadas  49 14.1 2.0 11 19 
Estadual 7 13.9 1.3 12 16 
Nacional 10 13.7 1.3 12 16 
Internacional 8 17.4 3.4 14 25 
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 No intuito de complementar a caracterização da amostra, de forma que se 

possa identificar a distribuição das categorias por faixa etária, preparou-se 

tabela geral com todas as participantes do presente estudo, conforme 

apresentado na tabela 31. Pode-se observar que a concentração maior (10 a 

16 anos) está representado em torno de 62% (Tabela 27). 

 
Tabela 26: Distribuição das categorias por faixa etária 
Faixa Etária Menarcadas Não Estadual Nacional Internacional Total 

Menarcadas 
 7 ―10  ― 28 ― ― ― 28 
10―13  12 23 1 2 ― 38 
13―16  26 ― 5 7 2 40 
16―19  10 ― 1 1 5 17 
19―22  1 ― ― ― ― 1 
22―25  ― ― ― ― 1 1 
Total 49 51 7 10 8 125 

 

 

Inicialmente foi entregue uma carta de consentimento às respectivas 

equipes e atletas, com a finalidade de esclarecer sobre todos os assuntos 

pertinentes ao presente estudo. Em sendo atletas de menor foi necessário a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido por pai ou 

responsável. 

Os critérios para inclusão consistiram em sujeitos integrantes da Seleção 

Brasileira, ter participado do Campeonato Brasileiro adulto ou do Campeonato 

Estadual do Rio de Janeiro na categoria adulto, e praticantes da modalidade 

que estavam aptas e concordaram com os critérios estipulados pela autora 

deste estudo no termo de consentimento. 

 Os critérios de exclusão compreenderam: 

• O estado de treinamento das atletas; 

• As ginastas não localizadas durante o período da coleta de dados; 

• O estado de saúde que não permitisse a avaliação. 
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3.2.  Instrumentos  

 Na obtenção das medidas necessárias ao presente estudo, utilizaram-se os 

seguintes instrumentos: 

3.2.1. Balança   

 Para determinação do peso corporal foi utilizada uma balança de marca 

Filizola, fabricada em SP - Brasil, devidamente calibrada e aferida, com 

precisão de 100 gramas e escala variando de 0 a 150 Kg (Figura 1). 

 
Figura 1: Balança Filizola 

3.2.2. Estadiômetro 

 Para aferir a estatura utilizou-se um Estadiômetro construído de madeira, 

consistindo em um plano vertical (210 cm), plano este, conectado, 

perpendicularmente, a um plano horizontal de base (40 cm), provida a base 

vertical de uma escala métrica, graduada em centímetros e polegadas, e de um 

cursor (10 cm), que desliza sobre o plano vertical (Figura 2). 

 
Figura 2: Estadiômetro de madeira 
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3.2.3. Fita Métrica 

 Para aferir as medidas circunferenciais foi utilizada a Fita métrica de metal 

flexível, marca Sanny, com 150 cm de comprimento, e precisão de 0,1cm 

(Figura 3) 

 
Figura 3: Fita Métrica 

3.2.4.  Compasso de dobras cutâneas 

 As dobras cutâneas foram medidas utilizando-se o Compasso de dobras 

cutâneas do tipo Harpender, com precisão de 0,1 mm (Figura 4).  

 
Figura 4: Compasso de dobras Cutâneas 

3.2.5. Paquímetro 

 A medida dos diâmetros ósseos foi realizada com a utilização de um 

Paquímetro da marca Rosscraft, modelo Tommy 2 (made in Canada), cuja 

variação fica, entre 02 e 16 cm, e cuja graduação é de 1 mm (Figura 5). 

 
Figura 5: Paquímetro  
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3.2.6.  Goniômetro 

 A medida dos arcos articulares foi feita com a utilização de um goniômetro 

de aço 360º Lafayette (USA). 

3.2.7. Instrumentos para a coleta da impressão digital 

 Papel de média densidade, áspero, duplo ofício; pedaço liso de vidro (25 x 

25 cm); tinta preta topográfica; álcool, algodão, sabonete, água e lupa e coletor 

de impressão digital da marca PORELON®. (Figura 6) 

 
Figura 6: Coletor de ID 

 
 

3.3.  Procedimentos de recolha de dados 

 Os protocolos utilizados na realização da recolha de dados do presente 

estudo foram os seguintes: 

• Somatótipo pelo método de Heath e Carter (ISAK, 2001);  

• Coordenação por Burpee (Johnson & Nelson, 1979); 

• Impulsão vertical com Sargent Jump Test (Sargent, 1921);   

• Flexibilidade por Goniometria de perna e tronco (Dantas et al., 1997); 

• Protocolo de Característica Genética pelo Método Dermatoglífico de 

Cummins e Midlo (1961). 
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 A coleta dos dados foi feita de forma independente das fases de 

treinamento da equipe, sob a responsabilidade do autor, conforme todos os 

protocolos citados no item anterior.  

 A anamnese foi a primeira a se efetuar, em sala definida, com a finalidade 

de se conhecer o histórico pessoal e familiar, de cada atleta. Em seguida foram 

mensurados: as dobras cutâneas, os diâmetros, os perímetros, o peso 

corporal, a estatura para o cálculo da característica somatotípica e a coleta das 

impressões digitais.  

 Realizaram-se então os testes de aptidão física, bem como todos os 

procedimentos necessários para a validação da coleta de dados, de acordo 

com os protocolos estabelecidos, no procedimento experimental do presente 

estudo. A descrição detalhada dos protocolos usados encontra-se a seguir: 

3.3.1.  Protocolo de Característica Somatotípica.  

 O protocolo utilizado para a determinação da característica somatotípica 

segue o método somatotipológico de Heath e Carter (ISAK, 2000).  

 Para a determinação do primeiro Componente (Endomorfia), foram 

medidos os seguintes pontos anatômicos: 

• Dobra cutânea subescapular (SB): A medida foi obtida obliquamente ao 

eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, colhida a dois 

centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. 

 
Figura 7: Dobra Cutânea Subescapular (SB) 

 
 

• Dobra Cutânea de Tríceps (TR): a dobra foi determinada paralelamente ao 

eixo longitudinal do braço, na sua face posterior; o braço estava estendido 
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ao longo do corpo; seu ponto exato de reparo sendo a distância média entre 

a borda supero-lateral do acrômio e o olécraneo. 

 

 
Figura 8: Dobra Cutânea Tríceps (TR) 

 
 

• Dobra Cutânea Supraespinhale (SS): para mensurar a espessura da dobra 

supraespinhale (SI), o avaliando afastou levemente o braço direito para trás. 

A dobra cutânea foi avaliada no sentido oblíquo, aproximadamente a dois 

centímetros da crista ilíaca ântero-superior, na altura da linha axilar anterior. 

 

 
Figura 9: Dobra Cutânea Supraespinhale (SS)  

 
 

• Dobra Cutânea Panturrilha Medial (PE) - Com o avaliado sentado, o 

joelho em 90° de flexão, o tornozelo em posição anatômica e o pé sem 

apoio, mensura-se a dobra no sentido paralelo ao eixo longitudinal do 

corpo na altura da maior circunferência da perna, destacando-a com o 

polegar apoiado no bordo medial da tíbia. 
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Figura 10: Dobra Cutânea da Panturrilha 

 
 

 A determinação do Segundo Componente (Mesomorfia), utilizou as 

seguintes medidas, e a partir dos resultados coletados, calculou-se o segundo 

componente, através das equações especificadas posteriormente (Fernandes 

Filho, 2003).  

• Estatura: Um estadiometro foi empregado para a medida da estatura; as 

atletas estavam descalças, os pés unidos, os calcanhares e dorso 

encostado contra a parede vertical do antropômetro, a cabeça orientada 

para o plano de Frankfurt. 

• Diâmetro biepicôndilo umeral (cotovelo): O atleta estava de pé, o cotovelo e 

o ombro fletidos a 90 graus. O instrumento utilizado foi o paquímetro, suas 

hastes atingindo 45 graus, em relação à articulação do cotovelo. O 

avaliador se posicionou à frente do avaliando, delimitando o diâmetro bi 

epicondilar com auxílio dos dedos médios enquanto os indicadores 

controlavam as hastes do paquímetro. 

 

 
Figura 11: Diâmetro biepicôndilo umeral 

 

 

• Diâmetro biepicôndilo femural, (joelho): O atleta encontrava-se sentado, a 

perna e coxa formando um ângulo de 90 graus; os pés livres. As hastes do 
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paquímetro se ajustavam à altura dos epicôndilos, em um ângulo de 45 

graus em relação à articulação do joelho; os epicôndilos delimitados pelos 

dedos médios, enquanto os indicadores controlavam as hastes do 

paquímetro. 

 

 
Figura 12: Diâmetro biepicôndilo femural 

 
 

• Perímetro do braço normal: Ginasta com antebraços em posição supinada; 

passou-se a fita por cima do ponto meso-umeral (ponto médio entre o 

acrômio e o olecrânio). 

 

 
Figura 13: Perímetro do braço normal 

 
 

• Perímetro da panturrilha: Ginasta com as pernas levemente afastadas, a fita 

colocada no plano horizontal, no ponto do corpo de maior massa muscular.  

 

 
Figura 14: Perímetro da panturilha  
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As medidas dos diâmetros ósseos foram obtidas através da distância entre 

duas estruturas de um determinado osso localizado transversalmente. Toda 

medida foi efetuada do lado direito do corpo. As medidas de circunferências 

(perímetros) do braço e perna (panturrilha) foram caracterizadas pelas medidas 

lineares, realizadas circunferencialmente. 

A determinação do terceiro Componente (Ectomorfia) foi realizada através 

das medidas descritas abaixo: 

• Peso Corporal: Para aferir o peso corporal cada ginasta posicionou-se, 

com top e short de lycra e descalças, na posição de pé, com as costas 

para a escala da balança, os pés afastados lateralmente, a plataforma 

entre os mesmos. Em seguida, colocaram-se sobre e no centro da 

plataforma, eretas, com o olhar num ponto fixo à sua frente. Registrou-

se o peso das ginastas em quilogramas, incluindo o centigrama mais 

próximo. 

• Estatura: variável já coletada para o segundo componente 

1. Determinação do primeiro componente (ENDOMORFIA) 

• Procedimento: Fez-se o somatório das dobras cutâneas: tricipital, 

subescapular e supra-ilíaca. A soma desses três valores foi marcada na 

escala de dobra cutânea circundando o valor obtido ou o mais próximo. Com 

este resultado traçou-se uma reta até a coluna horizontal onde se encontrou 

o valor do primeiro componente (Fernandes Filho, 2003). 

• O valor do primeiro componente foi obtido através da seguinte equação  
 

ENDO= -0,7182 + 0,1451 (x) - 0,00068 (x)² + 0,0000014 (x)³ 

 

Onde: 

x =   das três dobras cutâneas, sendo os valores expressos em 

milímetros. 

Utilizou-se a seguinte equação que corrige o somatório das dobras 

cutâneas relacionado com as proporcionalidades individuais referente à 

estatura de Carter: 
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 c =  x 170,18  

E  

 

Onde se considera: c = somatório corrigido;  = somatório das dobras 

cutâneas obtidas e E = estatura do indivíduo em cm 

2. Determinação do segundo componente 

(MESOMORFIA) 

O procedimento para a determinação do segundo componente encontra-se 

descrito abaixo: 

• Foi registrada a estatura do indivíduo em cm, o diâmetro do úmero e do 

fêmur em cm, o perímetro do braço em cm, a dobra cutânea da perna em 

cm, o perímetro da panturrilha também em cm; 

• Marcou-se o valor obtido para estatura na primeira coluna com uma seta, ou 

o valor mais próximo do obtido;  

• Na coluna apropriada circunscreveram-se os valores do úmero e do fêmur 

ou o valor mais próximo da seta que indicava a altura;  

• Para o registro do perímetro do braço, subtraiu-se o valor da dobra cutânea 

triciptal do valor obtido na mensuração do perímetro de braço, marcou-se o 

valor mais próximo da coluna delineada pela seta que indicava o valor da 

estatura; 

• Subtraiu-se o valor da dobra cutânea da perna do perímetro da panturrilha, e 

marcou-se o valor mais próximo da coluna delineada pela seta que indicava 

o valor da estatura; 

• Após assinalados os quatro  elementos, verificou-se de quantas colunas  

cada um dos valores desviava-se de uma linha vertical traçada pelos valores 

encontrados na extrema esquerda. Somaram-se esses valores e, 

posteriormente, dividiu-se o total por 4 (quatro); 

• Com o resultado da divisão, retornou-se à coluna de partida e contou-se, 

para direita, o número de colunas com o valor obtido pela divisão, marcando 

este ponto com um asterisco; 
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• Contou-se o número de colunas que o asterisco se desvia da coluna da 

estatura indicada pela seta; com este número, foi possível determinar o 

segundo componente. Começando em 4 (quatro) que é o valor médio da 

escala somatotípica (1 a 7). Contou-se o número de colunas que o asterisco 

desviava-se da coluna da estatura, se o asterisco estava à direita da coluna 

de estatura contava-se, então, o número de valores correspondente de 

colunas à direita de 4 (quatro), se o asterisco estava à esquerda da coluna 

de estatura contava-se, então, o número de valores correspondente de 

colunas à esquerda de 4 (quatro). O resultado final encontrado correspondia 

ao segundo componente. 

  

Segundo Fernandes Filho (2003) o cálculo do segundo componente pode 

ser feito através da equação: 

  

 MESO= 0,858 (U) + 0.601 (F) + 0,188 (B) + 0,161 (P) -0,131 (E) + 4,50 

 

Onde: U= Diâmetro biepicondiliano do úmero em cm; F= Diâmetro 

biepecondiliano do fêmur em cm; B= Perímetro corrigido do braço em cm; P= 

Perímetro corrigido da perna em cm; E= Estatura do indivíduo avaliado em cm. 

3. Determinação do terceiro componente (ECTOMORFIA) 

• Procedimento: Foi obtido através do índice ponderal, isto é, altura dividida 

pela raiz cúbica do peso. Para isso, registrou-se o peso corporal e a estatura 

do indivíduo. Com estes dados utilizou-se o nomograma de índice corporal. 

O valor mais próximo foi o referente ao terceiro componente na coluna 

correspondente abaixo (Fernandes Filho, 2003). 
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Classificação Somatotipológica 

Os valores obtidos para cada componente determinaram o percentual de 

participação de cada um na morfologia do indivíduo, classificando-o e, 

posteriormente possibilitando sua orientação para o desporto específico às 

suas características. E ainda contribuindo para redução dos desequilíbrios 

funcionais característico à sua morfologia. 

  

• Endomorfo Equilibrado: 1º componente é dominante; o 2º e o 3º são iguais 

ou não diferem de mais de meia unidade, entre si; 

• Mesomorfo Equilibrado: 2º componente é dominante; o 1º e o 3º são iguais 

ou não diferem de mais de meia unidade, entre si; 

• Ectomorfo Equilibrado: 3º componente é dominante; o 1º e o 2º são iguais 

ou não diferem de mais de meia unidade, entre si; 

• Endomorfo Mesomórfico: 1º componente dominante; o 2º é maior que o 3º; 

• Endomorfo Ectomórfico: 1º componente dominante; o 3º é maior que o 2º; 

• Mesomorfo Endomórfico: 2º componente dominante; o 1º é maior que o 3º; 

• Ectomorfo Endomórfico: 3º componente dominante; o 1º é maior que o 2º; 

• Ectomorfo Mesomórfico: 3º componente dominante; o 2º é maior que o 1º; 

• Endomesomorfo: 1º e 2º componentes são iguais, entre si ou não diferem 

de mais de meia unidade; também são maiores que o 3º; 

• Endoectomorfo: 1º e 3º componentes são iguais, entre si ou não diferem de 

mais de meia unidade, sendo maiores que o 2º; 

• Mesoectomorfo: 2º e 3º componentes são iguais, entre si ou não diferem de 

mais de meia unidade; são maiores que o 1º; 

• Central: os três componentes são iguais, entre si não diferindo um deles de 

mais de uma unidade em relação aos outros dois, estando em torno dos 

índices 3 ou 4. 

3.3.2.  Protocolo da Qualidade Física de Coordenação 

 Para avaliar a coordenação das ginastas utilizou-se o protocolo de Burpee 

(Johnson & Nelson, 1979) que tem como objetivo medir a coordenação entre 
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os movimentos de tronco e membros inferiores e superiores. Pode ser utilizado 

para ambos os sexos a partir dos 10 anos até a idade universitária. O material 

necessário é o cronômetro. 

 O teste foi dividido em quatro partes: 1) partindo-se da posição de pé, 

flexionar os joelhos e tronco, apoiando as mãos no chão em frente aos pés; 2) 

lançar as pernas para trás, assumindo a posição do apoio facial com os braços 

estendidos; 3) retornar, com as pernas assumindo novamente a posição 

agachada; 4) voltar a posição de pé. Ao ser dado o comando “começar”, repetir 

a movimentação acima descrita, tão rapidamente quanto possível, até ser dado 

o comando “pare”. O resultado é dado em termos do número de partes 

executadas em 10 segundos.  

 Foi dada uma penalidade de 1 ponto para as seguintes faltas: se os pés se 

moveram para trás antes que as mãos toquem o solo; se houve um balanço ou 

curvatura excessiva do quadril quando o testando assumir a posição de apoio 

facial com os braços estendidos; se retirou as mãos do chão antes que assuma 

a posição agachada (posição número 3); se a posição em pé não foi ereta 

(cabeça para cima). 

3.3.3.  Protocolo da Qualidade Física de Impulsão Vertical 

O protocolo utilizado para avaliar a força explosiva foi o Sargent Jump test 

pelo protocolo de Sargent (Sargent, 1921): 

• Finalidade: medir a potência dos membros inferiores através da capacidade 

de impulsão vertical. 

• Material necessário: uma tábua, 30 centímetros de largura por 2 metros de 

comprimento, graduada em centímetros e milímetros e fixada a partir de 2 

metros de altura. Para crianças deve ser fixada a partir de 1 metro de altura, 

magnésio ou talco. 

• Procedimento: A ginasta posicionou-se de pé, lateralmente à superfície 

graduada, e com braço estendido acima da cabeça, o mais alto possível; a 

ponta dos dedos estava untada de talco ou magnésio, a fim de, marcar a 

altura do salto. A planta dos pés em contado total com o chão antes do salto, 

então marcou-se o ponto mais alto possível na placa com as pontas dos 
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dedos sem retirar o calcanhar do chão. Em seguida executaram-se três 

saltos, partindo da posição agachada, procurando em todos eles fazer uma 

marca mais alta possível na placa. Mediu-se a distância feita com os pés no 

chão diminuindo-a (a primeira) da mais alta conseguida nas três tentativas 

de salto. Foi dado um intervalo de 1 a 3 minutos entre cada salto.      

• Resultado: o valor do salto é registrado em centímetros. Se o peso do corpo 

e a velocidade na realização do salto não fazem parte da medida, não se 

pode considerar este teste como de potência. Para isso, utilizou-se o 

nomograma de Lewis (Matthews et al., 2006). O uso do nomograma 

permitirá o registro da potência em kg-m/s. Traçando-se um segmento de 

reta pelo nomograma conectando o valor do peso do indivíduo (coluna da 

direita) com a altura do salto (coluna da esquerda). Pode-se ler o valor da 

coluna do centro por segundo (seg). 

 

O resultado em cm da distância alcançada (D) foi aplicado na fórmula a 

seguir:  

P Kgm.s-1 = 2.21 x Peso Corporal x √ D 

 

onde: D = diferença entre a primeira e a segunda marca dada em metros.   

 

 
Figura 15: Teste de impulsão vertical 

 
 

3.3.4.  Protocolo da Qualidade Física de Flexibilidade 

 A padronização necessária para garantir os resultados incluiu as seguintes 

precauções e seguiu o protocolo de Dantas (1997): 
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• O avaliado não poderia haver realizado atividade física na hora anterior ao 

teste; 

• O avaliado deveria estar com a pele limpa e seca; 

• Previamente, o avaliado foi informado sobre os procedimentos que se 

seguiram, sendo solicitado a remover o máximo de roupa possível e a 

prender os cabelos; 

• Os pontos antropométricos foram demarcados com lápis dermatográfico; 

• O avaliado foi orientado a manter-se calmo, procurando permanecer o mais 

relaxado possível; 

• As medidas foram tomadas sempre no lado direito, com exceção dos mem-

bros, que serão bilaterais; 

• O goniômetro estava seguro firmemente por suas hastes, para que o eixo 

não saisse do ponto marcado; 

• Cada movimento foi conduzido até o final do arco articular, sem ajuda ou 

resistência por parte do avaliado. 

 

 

As articulações e as técnicas avaliadas foram as seguintes: 

Flexão da Coluna Lombar 

• Ponto Utilizado: Trocantérico; 

• Posição Inicial: Ginasta sentada, com as pernas estendidas formando um 

ângulo de 90° com o tronco, os braços relaxados ao lado do mesmo;  

• Técnica: O eixo central do Goniômetro posicionado sobre o ponto 

Trocantérico, uma das hastes fixada na parte lateral do tronco sobre o 

prolongamento da linha axilar, e a outra na parte lateral da coxa, em seu 

prolongamento em seguida, realizou-se a Flexão da Coluna Lombar. 

Flexão da Articulação do Quadril 

• Ponto Utilizado: Trocantérico; 
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• Posição Inicial: Ginasta deitada em decúbito dorsal, com as pernas 

estendidas; 

• Técnica: O Goniômetro foi colocado com o seu eixo central sobre o ponto 

Trocantérico, uma das hastes fixada na parte lateral do tronco, sobre o 

prolongamento da linha axilar, e a outra na face externa da coxa em sua 

linha mediana; em seguida, realizou-se a Flexão da Articulação do Quadril. 

 

  
Figura 16: Goniometria 

 
3.3.5.  Protocolo da Dermatoglifia 

 O método dermatoglífico apresentado segue o protocolo de Cummins & 

Midlo (1961). O procedimento da coleta das impressões digitais utilizou os 

seguintes materiais: papel, almofada (coletor de impressões digitais), álcool, 

algodão, água e sabão. Seguiram-se os procedimentos listados abaixo: 

• Encostaram-se as falanges, uma por uma na almofada do coletor, até que as 

mesmas estivessem cobertas com a tinta do lado da superfície valar e dos 

lados até as unhas;  

• Depois disso, a palma da mão era colocada em cima do papel, apertando 

levemente; 

• Para a impressão da falange, apertou-se, com todo cuidado, sem 

deslocamento, virando-se o dedo, de um canto a outro da unha, para o lado 

do indicador. 

 

 A leitura das impressões digitais foi feita após a sua coleta e para seu 

processamento tornou-se necessário a identificação dos desenhos encontrados 

nas falanges de acordo com a classificação a seguir: 
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• Arco “A” - desenho sem deltas. Caracteriza-se pela ausência de trirrádios ou 

deltas e se compõe de cristas, que atravessam, transversalmente, a 

almofada digital. 

 
 

 
Figura 17: Desenho dermatoglífico do Arco “A” 

 

• Presilha “L” - desenho de um delta. Possui um delta. Trata-se de um 

desenho meio fechado em que as cristas da pele começam de um extremo 

do dedo, encurvam-se distalmente em relação ao outro, mas sem se 

aproximar daquele onde se iniciam. A Presilha - um desenho aberto. Se a 

Presilha está aberta para o lado radial, chama-se “R” radial. Se a Presilha  

está aberta para o lado ulna, chama-se “U” Ulna; 

 

 
Figura 18: Desenho dermatoglífico da Presilha “L” 

 

• Verticílo “W” - desenhos de dois deltas - contém dois deltas. Trata-se de 

uma figura fechada, em que as linhas centrais concentram-se, em torno do 

núcleo do desenho; 

 

 
Figura 19: Desenho dermatoglífico do Verticilo “W” 
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• S-desenho - o desenho de dois deltas - que constitui duas presilhas ligadas, 

formando o desenho S. 

 

 A quantidade de linhas (QL) - a quantidade de linhas das cristas de pele, 

dentro do desenho, foram contadas segundo a linha que liga o delta e o centro 

do desenho, desconsiderando-se a primeira e a última linha da crista: 

 Neste momento, foram calculados os índices padronizados fundamentais 

das impressões digitais: 

• A quantidade de linhas (QL) de cada um dos dedos das mãos; 

• A intensidade sumária dos desenhos, nos 10 (dez) dedos das mãos, ou o 

índice de delta, (D10); foi obtido seguindo a soma de deltas de todos os 

desenhos, de modo que a “avaliação” de Arco, (A) foi sempre 0 (zero), e a 

ausência de delta; de cada Presilha (L), - 1 (um delta); de cada Verticílo (W) 

e S desenho –2, (dois deltas), ou seja ∑ L + 2 ∑ W; 

• A somatória da quantidade total de linhas (SQTL) dos 10 (dez) dedos das 

mãos; 

• A quantidade dos desenhos de tipos diferentes para 10 (dez) dedos das 

mãos e sua distribuição dentre as seguintes combinações: AL - a presença 

de arco e presilha em qualquer combinação; ALW - a presença de arco, 

presilha e verticílo em qualquer combinação; 10L - dez presilhas; LW - 

presilha e verticílo sendo o número de presilhas maior ou igual a cinco; WL - 

verticílo e presilha, sendo o número de verticílos maior do que 5 (cinco). 

3.4.  Estatística  

 Objetivando estudar as categorias, aplicou-se a estatística descritiva com 

cálculo das medidas de posição e dispersão. Dentre as primeiras foram 

calculadas média e mediana em seguida o desvio padrão, medida de dispersão 

que verifica a variabilidade existente entre os dados em torno da média. A 

análise inferencial, para as variáveis contínuas, foi empregada com o intuito de 

verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos das praticantes Menarcadas, Não menarcadas, atletas Estadual, atletas 
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Nacional e atletas de Nível Internacional (Seleção Brasileira), para tanto 

aplicou-se a Análise de Variância (ANOVA), definindo a significância do teste 

para p<0,05, rejeitando assim a hipótese nula.   

 Quando confirmada a existência de diferença estatisticamente significativa 

aplicou-se teste de Tukey para identificação do grupo distinto dos demais, para 

um nível de significância de  ∝= 5,00%.  

 Na análise inferencial, para as variáveis discretas, utilizou-se o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis com o propósito de verificar a diferença entre os 

grupos, considerando as medianas. A significância do teste foi fixada p<0,05 

para rejeição de Ho, Na confirmação do resultado em haver diferença 

estatísticamente significativa, utilizou-se o teste de significância de Dunn's, 

apontando as maiores diferenças no grupo quando comparadas dois a dois. Foi 

utilizado o pacote estatístico SPSS, versão 14.0. 
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4. Apresentação dos resultados 

O presente capítulo apresenta os resultados encontrados nas avaliações 

realizadas através dos protocolos propostos, de acordo com os seguintes 

subitens: a) Número de amostras, valores absolutos gerais, Anova e Post Hoc 

de Tuckey das variáveis de peso, estatura e IMC; b) Número de amostras, 

valores absolutos gerais, Anova e Post Hoc de Tuckey para somatotipo; c) 

Número de amostras, valores absolutos gerais, Anova e Post Hoc de Tuckey 

das variáveis das qualidades físicas básicas e d) Número de amostras, valores 

absolutos gerais, Kruskal-Wallis e Dunn’s das variáveis SQTL, D10 e dos tipos 

de desenhos A, L e W. 

O objeto teórico e formal desta tese centrou-se em atletas e praticantes de 

GR de 7 a 25 anos, e foi composta por uma população de 125 (cento e vinte e 

cinco) ginastas, subdividas nas seguintes categorias: 8 (oito) ginastas de Nível 

Internacional, integrantes da Seleção Brasileira adulta, 10 (dez) ginastas de 

Nível Nacional, participantes do Campeonato Brasileiro adulto, 7 (sete) 

ginastas de Nível Estadual, participantes do Campeonato do Estado do Rio de 

Janeiro na categoria adulta e 100 (cem) praticantes da modalidade no Estado 

do Rio de Janeiro divididas entre os estágios pré e pós pubertários, tendo sido 

avaliadas 49 (quarenta e nove) ginastas menarcadas e 51 (cinqüenta e uma) 

ginastas não menarcadas.  

4.1.  Peso, Estatura e IMC 

Apresenta-se, a seguir, tabela com os resultados da estatística descritiva 

(média, desvio padrão, mínimo e máximo) das variáveis de peso, estatura e 

IMC dos grupos avaliados no presente estudo (Tabela 28).  
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Tabela 27: Resultados descritivos para as variáveis Peso, Estatura e IMC 

Categorias n 
Peso Estatura IMC 

Média±D.p 
M

Mínimo 
M

Máximo Média±D.p 
M

Mínimo 
M

Máximo 
M

Média±D.p 
M

Mínimo 
M

Máximo 

Não 
menarcadas 51 

33.47 
±9.00 

2
20.00 

5
59.00 1.37 ±0.10 

1
1.21 

1
1.66 

1
7.33 ± 
2.66 

1
11.65 

2
24.56 

Menarcadas  49 
47.17 
±8.22 

3
35.00 

7
70.00 1.58 ±0.05 

1
1.49 

1
1.76 

1
8.85 ± 
2.84 

1
14.68 

2
26.67 

Estadual 7 
42.10 
±2.60 

3
39.30 

4
47.00 1.55 ±0.03 

1
1.52 

1
1.59 

1
7.45 ± 
1.35 

1
15.55 

1
19.82 

Nacional 10 
43.10 
±3.86 

3
35.50 

4
48.00 1.56 ±0.03 

1
1.52 

1
1.63 

1
7.56 ± 
1.38 

1
14.78 

1
19.82 

Internacional 8 
47.84 
±6.27 

4
42.40 

6
60.60 1.62 ±0.06 1.55 

1
1.76 

1
8.15 ± 
1.22 

1
16.56 

2
20.10 

  

 

 No intuito de saber sobre a diferença das médias dos pesos entre as 

categorias, foi aplicado a ANOVA com resultado significativo para p<0,0001. 

Em seguida aplicou-se o Teste de significância de Tukey para determinar as 

categorias onde se encontraram as diferenças estatisticamente significativas. 

 
Tabela 28: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Peso 
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
  Menarcadas vs No menarcadas p < 0.001* 
  Menarcadas vs Estadual p > 0.05 
  Menarcadas vs Nacional p > 0.05 
  Menarcadas vs Internacional p > 0.05 
  No menarcadas vs Estadual p > 0.05 
  No menarcadas vs Nacional p < 0.01* 
  No menarcadas vs Internacional p < 0.001* 
  Estadual vs Nacional p > 0.05 
  Estadual vs Internacional p > 0.05 
  Nacional vs Internacional p > 0.05 
*Diferenças significativas  

  

 

 A comparação entre as categorias para a variável peso demonstra 

claramente que apenas as não menarcadas diferenciam-se das demais. 

Excentuando-se ainda a comparação entre Não menarcadas vs Estadual. 

Notou-se, inclusive, que entre as categorias competitivas (Estadual, Nacional e 

Internacional) não houve diferenças estatísticamente significativas.  



 4 Apresentação dos resultados 

 

62 

 Para a análise da variável estatura, o resultado da ANOVA foi de diferença 

estatisticamente significativa para p<0,0001. Utilizando o pós-teste de Tukey 

para verificar as categorias com médias diferentes estatisticamente, a seguir: 

 
Tabela 29: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Estatura 
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
  Menarcadas vs No menarcadas p < 0.001* 
  Menarcadas vs Estadual p > 0.05 
  Menarcadas vs Nacional p > 0.05 
  Menarcadas vs Internacional p > 0.05 
  No menarcadas vs Estadual p > 0.05 
  No menarcadas vs Nacional p < 0.01* 
  No menarcadas vs Internacional p < 0.001* 
  Estadual vs Nacional p > 0.05 
  Estadual vs Internacional p > 0.05 
  Nacional vs Internacional p > 0.05 
*Diferenças significativas  

 

 

 Os resultados do pós-teste de Tukey para a variável estatura apresentou 

resultado idêntico, quanto as categorias com diferenças estatísticamente 

significativas(*), ao encontrado para peso. Torna-se importante ressaltar que, 

novamente, não houve diferenças estatísticamente significativas entre as 

categorias competitivas (Estadual, Nacional e Internacional). 

 A analise estatística na comparação das médias dos IMC’s das ginastas, 

utilizando a ANOVA, não foi estatisticamente significativo para p>0,05 , isto é, 

não houve diferença entre as médias dos IMC’s apurados. 

4.2. Somatotipo  

 A tabela 31 apresenta os resultados da estatística descritiva (média e 

desvio padrão) das variáveis de endomorfia, mesomorfia e ectomorfia dos 

grupos avaliados no presente estudo.  
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Tabela 30: Classificação Somatotípica 

Categorias             Média ± D.p  

Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia Classificação 

Não menarcadas 5.42 ± 0.96   3.31 ± 0.97   3.03 ± 1.41  Endomórfico 

Menarcadas 4.20 ± 1.47  2.67 ± 0.95   3.72 ± 1.37  Endoectomórfico 

Estadual 2.88 ± 0.82   3.16 ± 0.40   3.51 ± 0.63  Ectomórfico 

Nacional  2.70 ± 0.99   2.65 ± 0.87   4.17 ± 0.92  Ectomórfico 

Internacional 2,30 ± 0,38 2,86 ± 0,37  4,16 ± 0,64 Ectomórfico 

 
 

Desta maneira, classificam-se os somatótipos para as diferentes categorias 

avaliadas como: Nível Internacional= ectomórfico; Nível Nacional= ectomórfico; 

Nível Estadual= ectomórfico; Não Menarcadas= endomórfico e Menarcadas= 

endoectomórfico. 

Para verificar a diferença entre as médias das classificações corporais 

(Endomorfia, Mesomorfia e Ectomorfia) nas categorias do estudo, aplicou-se a 

ANOVA e, em seguida, o teste de significância de Post Hoc de Tukey.  

 
Tabela 31: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Endomorfia  
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
Menarcadas x Não menarcadas p < 0.001 * 
Menarcadas x Estadual p < 0.05 * 
Menarcadas x Nacional p < 0.01 * 
Menarcadas x Internacional p < 0.001 * 
Não menarcadas x Estadual p < 0.001 * 
Não menarcadas x Nacional p < 0.001 * 
Não menarcadas x Internacional p < 0.001 * 
Estadual x Nacional p > 0.05 
Estadual x Internacional p > 0.05 
Nacional x Internacional p > 0.05 

 

 

Analisando a tabela 32 observou-se que na classificação Endomorfia a 

categoria Menarcadas comparada com Não Menarcadas, Estadual, Nacional e 

Internacional mostraram que houve diferença significativa para p<0,05(*), o 

mesmo ocorreu para a categoria Não Menarcadas comparada com a Estadual, 

Nacional e Internacional. Notou-se, porém, que entre as categorias 

competitivas (Estadual, Nacional e Internacional) não houve diferenças 

estatísticamente significativas.  
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Tabela 32: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Mesomorfia  
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
Menarcadas x Não menarcadas p < 0.01 * 
Menarcadas x Estadual p > 0.05 
Menarcadas x Nacional p > 0.05 
Menarcadas x Internacional p > 0.05 
Não menarcadas x Estadual p > 0.05 
Não menarcadas x Nacional p > 0.05 
Não menarcadas x Internacional p > 0.05 
Estadual x Nacional p > 0.05 
Estadual x Internacional p > 0.05 
Nacional x Internacional p > 0.05 

 

 

A tabela 33 apresenta os resultados para a classificação da Mesomorfia, 

ocorreu diferença significativa na comparação entre Menarcadas x Não 

menarcadas para p<0,01(*). Nas outras categorias não foram registrados 

resultados com diferenças estatisticamente significativos.  

 
Tabela 33: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Ectomorfia 

 

 

Na classificação corporal da Ectomorfia não houve diferença 

estatisticamente significativa nas comparações das categorias para Tuckey 

(Tabela 34). O gráfico mostra a ocorrência de variação em cada categoria, mas 

a variação entre as categorias foi calculada pela ANOVA onde resultou em p= 

0.017. 

  

Tukey's Multiple Comparison Test p value 
  Menarcadas x Não menarcadas p > 0.05 
  Menarcadas x Estadual p > 0.05 
  Menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Menarcadas x  Internacional p > 0.05 
  Não menarcadas x Estadual p > 0.05 
  Não menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Não menarcadas x  Internacional p > 0.05 
  Estadual x Nacional p > 0.05 
  Estadual x  Internacional p > 0.05 
  Nacional x  Internacional p > 0.05 
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4.3. Qualidades Físicas 

4.3.1.  Qualidade Física da Coordenação Motora 

Apresenta-se, a seguir, quadro com os resultados da estatística descritiva 

(média, desvio padrão, mínimo e máximo) do teste de Burpee aplicado nas 

categorias do presente estudo (Tabela 35).  

 
Tabela 34: Resultado descritivo para Burpee 

  

 

 Na comparação das médias dos resultados de Burpee entre as categorias 

das ginastas aplicou-se ANOVA que gerou um resultado com diferenças 

estatisticamente significativas para p<0,0001. Em seguida, utilizou-se o pos-

teste de Tukey para saber entre quais categorias as diferenças foram 

significativas:  

 
Tabela 35: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Burpee 
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
Menarcadas vs Não menarcadas p < 0.01* 
Menarcadas vs Estadual p > 0.05 
Menarcadas vs Nacional p > 0.05 
Menarcadas vs Internacional p < 0.05* 
Não menarcadas vs Estadual p < 0.01* 
Não menarcadas vs Nacional p < 0.001* 
Não menarcadas vs Internacional p < 0.001* 
Estadual vs Nacional p > 0.05 
Estadual vs Internacional p > 0.05 
Nacional vs Internacional p > 0.05 

 

 

As diferenças aparecem na avaliação de Burpee nas comparações entre os 

pares de categorias Menarcadas X Não menarcadas, Menarcadas X 

Internacional, Não menarcadas X Estadual, Não menarcadas X Nacional e Não 

menarcadas X Internacional. Apresentam-se nas tabelas acima os valores de p 

Categoria Média±D.p Mínima Máxima 
Não menarcadas 13.7 ± 3.2 8 20 
Menarcadas 16.2 ± 3.8 4 22 
Estadual 18.9 ± 1.9 17 22 
Nacional 18.3 ± 2.7 13 22 
Internacional 20.0 ± 0.8 19 21 
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(p-Valor) sinalizados com (*). Ressalta-se, novamente, que entre as categorias 

competitivas (Estadual, Nacional e Internacional) não houve diferenças 

estatísticamente significativas para a coordenação (Tabela 36). 

 

4.3.2. Qualidade Física da Força Explosiva 

A tabela 37 apresenta os resultados da estatística descritiva (média, desvio 

padrão, mínimo e máximo) das variáveis de impulsão vertical dos grupos 

avaliados no presente estudo.  

 
Tabela 36: Resultado descritivo para Sargent Jump Test 
Categoria Média ± D.p Mínima Máxima 
Não menarcadas 25.2 ± 7.4 8 41 
Menarcadas 35.4 ± 6.6 23 51 
Estadual 35.1 ± 3.5 29 41 
Nacional 38.0 ± 4.3 29 43 
Internacional 40.1 ± 2.7 35 43 
  

 

 Na comparação das médias dos resultados de impulsão vertical entre as 

categorias das ginastas aplicou-se ANOVA que gerou um resultado 

estatisticamente significativo para p<0,0001. Em seguida, utilizou-se o pos-

teste de Tukey para saber onde as diferenças foram estatísticamente 

significativas: 

 
Tabela 37: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Sargent Jump Test 
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
 Menarcadas vs Não menarcadas p < 0.001* 
 Menarcadas vs Estadual p > 0.05 
 Menarcadas vs Nacional p > 0.05 
 Menarcadas vs Internacional p > 0.05 
 Não menarcadas vs Estadual p < 0.01* 
 Não menarcadas vs Nacional p < 0.001* 
 Não menarcadas vs Internacional  p < 0.001* 
 Estadual vs Nacional p > 0.05 
 Estadual vs Internacional p > 0.05 
 Nacional vs Internacional p > 0.05 

 
 

Diferenças estatisticamente significativas apareceram na avaliação da 

impulsão vertical através do Sargent Jump Test quando as praticantes Não 

Menarcadas são comparadas com as demais categorias. Entre as categorias 



 4 Apresentação dos resultados 

 

67 

competitivas (Estadual, Nacional e Internacional) não houve diferenças 

estatísticamente significativas para a impulsão vertical (Tabela 38). 

 
4.3.3.  Qualidade Física da Flexibilidade 

Apresenta-se, a seguir, quadro com os resultados da estatística descritiva 

(média e desvio padrão) dos testes de Goniometria de perna e tronco aplicado 

nas categorias do presente estudo (Tabela 39).  

 
Tabela 38: Resultados descritivos para Goniometria de perna e tronco 

Categorias Média ± D.p 
Perna Tronco 

Não menarcadas 135.80 ± 22.62 48.72 ± 12.80 
Menarcadas 141.04 ± 23.09 48.88 ± 12.30 
Estadual 147.14 ± 10.75 36.57 ± 11.84 
Nacional 146.90 ± 13.93 38.30 ± 13.82 
Internacional 180.00 ± 00.00 33.37 ± 5.69 
  

 

Na comparação das médias dos resultados dos testes de Goniometria 

entre as categorias das ginastas aplicou-se ANOVA que gerou um resultado 

estatisticamente significativo para p<0,0001. Em seguida, utilizou-se o pos-

teste de Tukey para identificar entre quais categorias ocorreram diferenças 

estatísticamente significativas: 

 
Tabela 39: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Goniometria de Perna 
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
  Menarcadas x Não menarcadas p > 0.05 
  Menarcadas x Estadual p > 0.05 
  Menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Menarcadas x Internacional p < 0.001* 
  Não menarcadas x Estadual p > 0.05 
  Não menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Não menarcadas x Internacional p < 0.001* 
  Estadual x Nacional p > 0.05 
  Estadual x Internacional p < 0.05 * 
  Nacional x Internacional p < 0.05 * 
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Tabela 40: Resultado do teste Post Hoc de Tuckey para Goniometria de Tronco 
Tukey's Multiple Comparison Test p value 
  Menarcadas x Não menarcadas p > 0.05 
  Menarcadas x Estadual p > 0.05 
  Menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Menarcadas x Internacional p < 0.05 * 
  Não menarcadas x Estadual p > 0.05 
  Não menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Não menarcadas x Internacional p < 0.05 * 
  Estadual x Nacional p > 0.05 
  Estadual x Internacional p > 0.05 
  Nacional x Internacional p > 0.05 

 
 

Pode-se observar que na Goniometria de Perna as ginastas de Nível 

Internacional quando comparadas com as demais categorias tiveram seus 

resultados significativos (*) (Tabela 40), assim como na Goniometria de Tronco 

as ginastas de Nível Internacional comparadas com as praticantes Menarcadas 

e as Não Menarcadas mostraram que suas diferenças foram estatísticamente 

significativas (*) (Tabela 41). Quanto a flexibilidade das articulações avaliadas, 

apenas para a goniometria de tronco não se encontrou diferença 

estatisticamente significativa entre as categorias competitivas (Estadual, 

Nacional e Internacional). 

Deve-se observar que nos resultados encontrados para Burpee, Impulsão 

Vertical e Goniometria de perna que são protocolos que se caracterizam por 

apresentarem um resultado no qual quanto maior for o valor avaliado melhor o 

resultado do teste, em contrapartida, nos testes de goniometria de tronco, no 

qual a maior mobilidade articular está associada à um ângulo menor entre as 

articulações. Desta maneira, entende-se como as ginastas de Nível 

Internacional apresentam scores maiores que as atletas dos outros grupos para 

as variáveis de coordenação, força explosiva e goniometria de perna e 

menores para goniometria de tronco. 

4.4.  Dermatoglifia 

 Os resultados da estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo e 

máximo) para as variáveis dermatoglíficas SQTL e D10 encontram-se 

apresentados nas tabelas 42 e 43:   



 4 Apresentação dos resultados 

 

69 

Tabela 41: Resultado descritivo para D10 
Categorias n Média ± D.p Mínimo Mediana Máximo 
Não menarcadas 51 13 ± 4.9 5 12 26 
Menarcadas  49 12 ± 3.4 1 12 19 
Estadual 7 9 ± 4.2 4 12 14 
Nacional 10 10 ± 4.4 1 11 18 
Internacional 8 12 ± 1.1 10 13 13 
 

 

Tabela 42: Resultado descritivo para SQTL 
Categorias n Média± D.p Mínimo Mediana Máximo 
Não menarcadas 51 156 ± 77 7 148 339 
Menarcadas  49 145 ± 67 4 154 355 
Estadual 7 72  ± 37 17 84.5 107 
Nacional 10 99 ± 62 4 84.5 195 
Internacional 8 160 ± 37 89 156 216 
  

 

 A aplicação do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para a variável 

SQTL resultaram em grande dispersão assim como suas amplitudes. O teste 

foi significativo para (p<0,01) na comparação entre as medianas das  

categorias.  Em seguida aplicou-se o teste de significância de Dunn's para 

saber onde ocorreu diferença estatisticamente significativa. Nesse caso, 

ocorreu apenas quando comparadas as praticantes não menarcadas com as 

atletas de categoria estadual (*) (Tabela 44). 

 
Tabela 43: Resultado do teste de Dunn’s para SQTL 
Dunn's Multiple Comparison Test p value 
  Menarcadas x Não Menarcadas p > 0.05 
  Menarcadas x Estadual p > 0.05 
  Menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Menarcadas x Internacional p > 0.05 
  Não Menarcadas x Estadual  p < 0.05* 
  Não Menarcadas x Nacional p > 0.05 
  Não Menarcadas x Internacional p > 0.05 
  Estadual x Nacional p > 0.05 
  Estadual x Internacional p > 0.05 
  Nacional x Internacional p > 0.05 
  

 

 Para verificar diferença do D10 entre as categorias, aplicou-se novamente 

o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e o resultado foi estatisticamente não 

significativo (p=0,3385).  
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 A análise dos tipos de desenhos encontrados nas diferentes categorias 

pode ser visualisado na tabela 45. O desenho presilha “L” predominou em 

todas as categorias. 

 
Tabela 44: Arco, Presilha e Verticilio em percentual por categorias. 
Categorias n A L W 
Não menarcadas 51 8.0% 63.5% 28.5% 
Menarcadas  49 6.5% 68.8% 24.7% 
Estadual 7 24.3% 54.3% 21.4% 
Nacional 10 16.0% 65.0% 19.0% 
Internacional 8 0.0% 76.3% 23.7% 
  

 

 A partir dos resultados dos desenhos digitais encontrados, verificou-se o 

tipo de fórmulas digitais, baseando-se na classificação, descrita, no capítulo III, 

e, que são identificadas, ao todo, por 6 (seis) tipos de fórmulas digitais: 

• 10L - presença de 10 presilhas; 

• 10W - presença de 10 verticílos; 

• ALW - presença de arco, presilha e verticilo, em qualquer combinação; 

• L=W - presença de presilha e verticilo, na mesma proporção; 

• L>W - presença de presilha e verticilo, sendo o número de presilhas 

maior que 5; 

• W>L - presença de presilha e verticilo, sendo o número de verticilos 

maior que 5. 

 Na amostra investigada, foram encontradas as seguintes classificações 

predominantes segundo os tipos de fórmula digital, em percentagem (%), para 

os grupos: Menarcadas: L>W= 46.9%; Não Menarcadas: L>W= 39.6%; Nível 

Estadual: AL= 42.9%; Nível Nacional: AL= 40% e L>W=40,0% e Nível 

Internacional: L>W= 87.5%. Constituem-se, estes resultados, em mais uma 

característica do grupo estudado (Tabela 46). 

 
Tabela 45: Tipos de fórmulas digitais em percentagem 

Categorias n AL ALW 10L L=W 10W L>W W>L 
Não menarcadas 51 15.1% 13.2% 9.4% 7.5% 5.7% 39.6% 9.4% 
Menarcadas  49 20.4% 6.1% 12.2% 0.0% 0.0% 46.9% 14.3% 
Estadual 7 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 
Nacional 10 40.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 40.0% 10.0% 
Internacional 8 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 0.0% 
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4.5. Hipóteses do estudo 

 Considerando-se os resultados encontrados para as diversas variáveis 

avaliadas no presente estudo, e, considerando-se um p < 0,05, para que cada 

hipótese fosse aceita, podem-se considerar como válidas as hipóteses listadas 

a seguir:  

• H1’: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Idade 

• H2”: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Peso 

• H3’”: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Estatura 

• H0IV: Os grupos são iguais no contexto da variável IMC 

• H5V: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Endomorfia 

• H6VI: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Mesomorfia 

• H0VII: Os grupos são iguais no contexto da variável Ectomorfia 

• H8VIII: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Burpee 

• H9Ix: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável Impulsão 

Vertical 

• H10x: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Goniometria de Perna 

• H11xI: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável 

Goniometria de Tronco 

• H12xII: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável SQTL 

• H13xIII: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável A 

• H14xIV: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável L 

• H15xV: Pelo menos um grupo é diferente no contexto da variável W 

• H0xVI: Os grupos são iguais no contexto da variável D10 
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5.  Discussão dos resultados  

No presente capítulo foi efetuada a discussão dos resultados, para todas 

as variáveis, sempre de acordo com a ordem dos procedimentos utilizados. 

5.1.  Idade, Peso, Estatura e IMC 

5.1.1.  Idade   

 Os valores de Media (X) e Desvio Padrão (DP) para as diferentes 

categorias quanto à variável idade do presente estudo são: Menarcadas= 14.1 

± 2.0 anos; Não Menarcadas= 8.9 ± 1.4 anos; Nível Estadual= 13.9 ± 1.3 anos; 

Nível Nacional= 13.7 ± 1.3 anos e Nível Internacional= 17.4 ± 3.4 anos (Tabela 

26). 

Analisando os resultados acima descritos com outros estudos, encontram-

se valores médios de idade muito semelhantes aos apresentados no presente 

estudo para as diferentes categorias. Autores como Takada e Lourenço (2004), 

Engebretsen et al. (2010), Maimoun et al. (2010), Klentrou e Plyley (2003) e 

Georgopolous et al. (2002) citaram uma idade média de menarca em ginastas 

com valores de Media (X) compreendidos entre 13.6 e 15.2 anos, ressalta-se, 

entretanto, que em alguns destes estudos algumas integrantes da amostra 

ainda não havia atingido a menarca, fato este que pode indicar tratar-se de 

uma média de idade ainda maior. Outra característica importante relatada é 

que os valores mais tardios para a menarca foram encontrados para ginastas 

de maior o nível competitivo. 

A faixa etária apontada para atletas de elite em Campeonatos do Mundo 

para alguns autores corroboram com os resultados de Media (X) e Desvio 

Padrão (DP) encontrados para a faixa etária na categoria de Nível Internacional 

(Seleção Brasileira), como por exemplo: 17.2 ± 1.8 anos no Mundial da Hungria 

(Boros, 2009) (Tabela 3); 17.1 ± 1.4 anos no Mundial do Japão (Neoklis A 

Georgopoulos et al., 2002) (Tabela 6).  

Estudos realizados por Klentrou e Plyley (2003) (Tabela 4) cuja a amostra  

era composta por atletas de elite Canadenses= 14.7 ± 0.4 anos e Gregas= 14.5 
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± 0.2 anos apresentaram valores de Media (X) e Desvio Padrão (DP) de faixa 

etária relativamente inferiores ao presente estudo. Destaca-se que, estes 

mesmos autores apontam uma Media (X) e Desvio Padrão (DP) de idade de 

menarca de 14.2 ± 0.3 anos (ginastas gregas) e 13.6 ± 1.2 anos (ginastas 

canadenses) em contraste com o grupo controle que apresentou 12.8 ± 0.9 

anos (não atletas gregas) e 12.3 ± 0.8 anos (não atletas canadenses). Estes 

valores, quando comparados, apontam diferença estatísticamente significativa 

entre o grupo de ginastas e o grupo das não atletas. Estes resultados reforçam 

o conteúdo da literatura que aponta uma menarca tardia em atletas do sexo 

feminino, e, em especial na ginástica, por tratar-se de uma modalidade na qual 

se inicia o treinamento de alto rendimento com uma faixa etária precoce 

(Malina, 2007). O resultado desta comparação encontra-se em concordância 

com o presente estudo, no qual as categorias não menarcadas e a categoria 

Nível Internacional se diferenciaram das demais (p < 0.001*). 

Mainmoun et al. (2010) (Tabela 9) relata, respectivamente, Media (X) e 

Desvio Padrão (DP) de faixa etária de 11.4 ± 0.4 anos, 12.2 ± 0.9 anos, 12.9 ± 

1.7 anos e 14.2 ± 1.4 anos para ginastas nos estágios de Tanner I, II, III, IV de 

maturação. Tal resultado assemelha-se ao resultado encontrado para a 

categoria Menarcadas do presente estudo. 

5.1.2.  Peso 

No tocante à variável Peso, o presente estudo apresentou os seguintes 

resultados de Media (X) e Desvio Padrão (DP) para as diferentes categorias: 

Nível Internacional= 47.84 ± 6.27 Kg; Nível Nacional= 43.10 ± 3.86 Kg; Nível 

Estadual= 42.10 ± 2.60 Kg; Não Menarcadas= 33.47 ± 9.00 Kg e Menarcadas= 

47.17 ± 8.22 Kg (Tabela 28). Tais resultados encontram-se em concordância 

com outros estudos no que se refere à atletas de elite.  

Vieira et al. (2009) (Tabela 1) apresenta uma Media (X) e Desvio Padrão 

(DP) de peso de 50.6 ± 3.43 Kg, para ginastas acima de 15 anos e um valor de 

31.9 ± 5.01 Kg para ginastas de 10 a 12 anos. Em contrapartida, autores como 

Souza e Lebre (1998) (Tabela 2), Boros (2009) (Tabela 3) e Mainmoun et al. 

(2010) (Tabela 9) relatam, respectivamente, Media (X) e Desvio Padrão (DP) 

para pesos de 47.6 ± 5.5 Kg, 46.7 ± 4.4 Kg e 46.7 ± 3.9 Kg para ginastas de 
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nível competitivo. Tal divergência pode dever-se ao nível de treinamento das 

ginastas avaliadas. Estes dados são afetados pelos parâmetros 

antropométricos, desta maneira algumas diferenças entre valores evidenciados 

em diferentes estudos podem estar relacionadas com diferentes estaturas 

apresentadas pelas ginastas. 

Klentrou e Plyley (2003) (Tabela 4) e Tournis et al. (2010) (Tabela 8) 

encontraram, em seus estudos, diferenças estatísticamente significativas 

quando comparados o peso de ginastas de elite com não atletas, corroborando 

com os resultados encontrados no presente estudo, no caso das ginastas não 

menarcadas, que foi a única categoria que se diferenciou das demais, no 

seguintes casos: Menarcadas x Não menarcadas (p<0.001*), No menarcadas x 

Nacional (p<0.01*) e No menarcadas x Internacional (p<0.001*). Estes autores 

encontraram, respectivamente, os seguintes resultados para a Media (X) e 

Desvio Padrão (DP) da variável peso em seus estudos: 43.4 ± 1.3 Kg (ginastas 

gregas) e 45.9 ± 1.7 Kg (ginastas canadenses), no primeiro estudo e 31.0 ± 

0.69 no segundo.   

Em estudo realizado com ginastas não menarcadas e menarcadas, 

Klentrou e Plyley (2003) (Tabela 5) relatam uma Media (X) e Desvio Padrão 

(DP) de peso de 39.5 ± 2.5 Kg e 49.9 ± 1.7 Kg respectivamente. Tal resultado 

diverge dos valores médios da variável peso no presente estudo referente a 

estas categorias. 

Georgopolous et al. (2002) (Tabela 6) comparou atletas de GR e GA e 

afirmou não haver diferenças estatísticamente significativas entre os grupos 

avaliados nas duas modalidades gímnicas. Acrescenta-se ainda, que o peso 

encontrado por este autor para atletas de elite de GR participantes de 

Campeonato Mundial da modalidade foi de 47.3 ± 4.8 Kg (Media (X) e Desvio 

Padrão (DP)). Este resultado assemelha-se ao resultado da categoria de nível 

internacional do presente estudo. 

5.1.3.  Estatura 

Quanto aos valores de Media (X) e Desvio Padrão (DP) para a variável 

estatura encontraram-se os seguintes resultados para as diferentes categorias: 

Nível Internacional= 1.62 ± 0.06 m; Nível Nacional= 1.56 ± 0.03 m; Nível 
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Estadual= 1.55 ± 0.03 m; Não Menarcadas= 1.37 ± 0.10 m e Menarcadas = 

1.58 ± 0.05 m (Tabela 28). 

Quando comparada a estatura encontrada no presente estudo com os 

estudos de Vieira et al. (2009) (Tabela 1) e Souza e Lebre (1998) (Tabela 2), 

percebe-se semelhanças nos resultados para as ginastas dos diferentes níveis 

competitivos. O primeiro estudo apresenta resultados de Media (X) e Desvio 

Padrão (DP) de estatura de 1.43 ± 0.09 m (10-12 anos), 1.55 ± 0.06 m (13-14 

anos) e 1.62 ± 0.02 m (acima de 15 anos) enquanto o segundo encontrou 1.52 

± 0.08 m (juniors) e 1.65 ± 0,06 m (Seniors). 

Por outro lado, Boros (2009) (Tabela 3), encontrou medidas de estatura 

superiores aos do presente estudo, sendo o valor de Media (X) e Desvio 

Padrão (DP) da estatura das ginastas de elite 1.67 ± 0.05 m. Em outro estudo, 

a estatura de ginastas Gregas e Canadenses é de 1.60 ± 0.1.2 m e 1.63 ± 0.18 

m respectivamente, corroborando com a estatura do presente estudo na 

categoria Nível Internacional (Klentrou & Plyley, 2003) (Tabela 4). 

Klentrou e Plyley (2003) (Tabela 5) encontraram, em seus estudos, valores 

de Media (X) e Desvio Padrão (DP) de estatura para ginastas não 

menarcadas= 1.56 ± 0.22 m e para menarcadas= 1.67 ± 0.15 m. Tal resultado 

diverge dos valores médios encontrados para esta variável no presente estudo.  

Em estudo comparativo de atletas de GR e GA participantes de 

Campeonato Mundial realizado por Georgopolous et al. (2002) (Tabela 6) 

demonstrou não haver diferenças estatísticamente significativas entre os 

grupos avaliados no que se refere à variável estatura. Este estudo apresenta 

uma estatura de 166.3 ± 4.6 cm (Media (X) e Desvio Padrão (DP)) para as 

atletas da GR. Este resultado encontra-se em concordância com o da categoria 

de nível internacional do presente estudo. Por outro lado, Radas e Bobic (2011) 

(Tabela 7) descrevem valores ligeiramente inferiores aos encontrados neste 

estudo, sendo a Media (X) e Desvio Padrão (DP) da estatura de 1.56 ± 0.14 m 

para ginastas de elite. 

Tournis et al. (2010) (Tabela 8) encontrou, em seu estudo, diferenças 

estatísticamente não significativas quando comparados a estatura de ginastas 

de elite com não atletas, corroborando com os resultados encontrados no 

presente estudo onde apenas as não menarcadas diferenciam-se das demais 
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no casos a seguir: Menarcadas x Não menarcadas (p<0.001*), No menarcadas 

x Nacional (p < 0.01*) e No menarcadas x Internacional (p < 0.001*). 

5.1.4.  IMC 

Relativamente à variável IMC as ginastas das diferentes categorias 

avaliadas no presente estudo apresentaram os valores de Media (X) e Desvio 

Padrão (DP) a seguir: Nível Internacional= 18.15 ± 1.22; Nível Nacional= 17.56 

± 1.38; Nível Estadual= 17.45 ± 1.35; Não Menarcadas= 17.33 ± 2.66 e 

Menarcadas = 18.85 ± 2.84 (Tabela 28). 

Analisando os resultados acima descritos com outros estudos realizados 

com atletas de elite em Campeonatos do Mundo encontraram valores de Media 

(X) e Desvio Padrão (DP) relativamente inferiores aos encontrados para IMC 

na categoria de Nível Internacional (Seleção Brasileira), como por exemplo: 

16.7 ± 1.2 no Mundial da Hungria (Boros, 2009) (Tabela 3) e 17.1 ± 2.1 no 

Mundial do Japão (Georgopoulos et al., 2002) (Tabela 6), e. o mesmo caso 

repetiu-se no IMC das atletas de elite Canadenses= 17.2 ± 0.3 e Gregas= 16.9 

± 0.3 (Klentrou & Plyley, 2003) (Tabela 4).  

Os estudos a serem apresentados a seguir versam sobre a mesma 

temática, relatando valores médios de IMC muito semelhantes aos 

apresentados no presente estudo para as diferentes categorias. Klentrou e 

Plyley (2003) (Tabela 5) encontraram, em seus estudos, valores de Media (X) e 

Desvio Padrão (DP) de IMC para ginastas não menarcadas= 16.3 ± 0.3 e para 

menarcadas= 18.0 ± 0.3, corroborando com os resultados encontrados no 

presente estudo. Resultado semelhante aos das categorias competitivas do 

presente estudo foi encontrado por Radas e Bobic (2011) em estudo com 

atletas de elite da Croácia, sendo o IMC médio de 17.6 ± 2.09 (Tabela 7).  

Tournis et al. (2010) (Tabela 8) apresenta uma Media (X) e Desvio Padrão 

(DP) de IMC de 15.2 ± 0.18, para ginastas de elite, e, após comparação com 

grupo controle relata diferença estatísticamente significativa para esta variável, 

divergindo do presente estudo em que não houve diferença entre as médias 

dos IMC’s apurados entre as diferentes categorias (p>0,05). 

Mainmoun et al. (2010) (Tabela 9) relata, respectivamente, valores de 

Media (X) e Desvio Padrão (DP) de IMC de 16.1 ± 0.8, 15.7 ± 1.5, 17.5 ± 1.0 e 
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18.8 ± 1.1 para ginastas nos estágios de Tanner I, II, III, IV de maturação. Tal 

resultado pode ser comparado ao encontrado para a categoria de praticantes 

de ginásticas menarcadas no presente estudo. 

5.2.  Somatotipo  

 No tocante aos componentes do somatotipo, o presente estudo apresentou 

os seguintes resultados para a Media (X) e o Desvio Padrão (DP) das 

diferentes categorias (Tabela 31):  

• Endomorfia: Nível Internacional= 2,30 ± 0,38; Nível Nacional= 2.70 ± 

0.99; Nível Estadual= 2.88 ± 0.82; Não Menarcadas= 5.42 ± 0.96 e 

Menarcadas= 4.20 ± 1.47; 

• Mesomorfia: Nível Internacional= 2,86 ± 0,37; Nível Nacional= 2.65 ± 

0.87; Nível Estadual= 3.16 ± 0.40; Não Menarcadas= 3.31 ± 0.97 e 

Menarcadas= 2.67 ± 0.95; 

• Ectomorfia: Nível Internacional= 4,16 ± 0,64; Nível Nacional= 4.17 ± 

0.92; Nível Estadual= 3.51 ± 0.63; Não Menarcadas= 3.03 ± 1.41 e 

Menarcadas= 3.72 ± 1.37; 

Com base nos valores citados anteriormente pode-se classificar o 

Somatotipo das diferentes categorias pesquisadas como: Nível Internacional= 

ectomórfico; Nível Nacional= ectomórfico; Nível Estadual= ectomórfico; Não 

Menarcadas= endomórfico e Menarcadas= endoectomórfico. 

Em estudo realizado por Menezes et al. (2009) (Tabela 10) foram 

encontrados resultados semelhantes, aos do presente estudo, quanto aos 

valores de cada componente do somatotipo aos encontrados nas ginastas de 

diversos níveis competitivos. Os componentes do somatotipo apresentaram os 

seguintes valores de Media (X) e Desvio Padrão (DP): Endomorfia: Seleção 

Brasileira= 2,33 ± 0,40; Brasileiro= 2,48 ± 1,02 e Estadual= 2,88 ± 0,82; 

Mesomorfia: Seleção Brasileira= 2,83 ± 0,39; Brasileiro= 2,81 ± 1,00 e 

Estadual= 3,16 ± 0,40; Ectomorfia: Seleção Brasileira= 4,17 ± 0,69; Brasileiro= 

4,06 ± 1,05 e Estadual= 3,51 ± 0,63. 

Em concordância com autores como Poliszczuk e Broda (2010) (Tabela 11), 

Amigó et al. (2009) (Tabela 12) e Broda e Poliszczuk (2009) (Tabela 13), a 
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literatura sugere haver prevalência do carater ectomorfo no somatotipo de 

ginastas de alto rendimento corroborando com os resultados encontrados no 

presente estudo, no qual, visivelmente o componente ectomórfico aumenta 

juntamente com o nível competitivo. O inverso ocorre com o componente 

endomórfico. 

Relativamente às comparações entre os grupos, encontrou-se, no presente 

estudo, diferença estatisticamente não significativa nas comparações entre as 

categorias competitivas para nenhum dos componentes do Somatotipo. Tais 

diferenças foram percebidas nas comparações com as categorias Menarcadas 

x Não menarcadas (p<0.01*) no componente mesomórfico e nas comparações 

com as praticantes na endomorfia nas seguintes categorias: Menarcadas x Não 

menarcadas (p<0.001*), Menarcadas x Estadual (p< 0.05*), Menarcadas x 

Nacional (p<0.01*), Menarcadas x Internacional (p<0.001*), Não menarcadas x 

Estadual (p<0.001*), Não menarcadas x Nacional (p<0.001*) e Não 

menarcadas x Internacional (p<0.001*). Este resultado assemelha-se aos do 

estudo de Amigó et al. (2009) (Tabela 12), que compara ginastas de mesmo 

nível técnico de diversas idades e de Menezes e Fernandes Filho (2001) 

(Tabela 14), que afirma não haver diferenças estatisticamente significativas no 

somatotipo entre categorias competitivas. 

Menezes e Fernandes Filho (2001) (Tabela 14) realizaram estudo com 

ginastas federadas, encontrando predominância do componente ectomórfico. 

Acrescenta-se que foram encontrados resultados semelhantes, aos do 

presente estudo, quanto aos valores médios de cada componente do 

somatotipo aos encontrados nas ginastas de diversos níveis competitivos. 

5.3.  Qualidades Físicas básicas 

5.3.1.  Burpee 

Os valores para a Media (X) e Desvio Padrão (DP) do teste de Burpee 

encontrados no presente estudo para os diferentes níveis são: Nível 

Internacional= 20,00 ± 0,8; Nível Nacional= 18.3 ± 2.7; Nível Estadual= 18.9 ± 

1.9; Não Menarcadas= 13.7 ± 3.2 e Menarcadas= 16.2 ± 3.8 (tabela 35). 
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Analisando os resultados acima descritos com outros estudos, sobre a 

mesma temática, encontram-se valores médios para resultados do teste de 

coordenação de Burpee muito semelhantes aos apresentados no presente 

estudo para as diferentes categorias. Menezes et al. (2009) (Tabela 15) 

realizaram estudo com ginastas da Seleção Brasileira= 20,16 ± 0,17; 

Participantes do Campeonato Brasileiro= 16,16 ± 0,69 e Participantes do 

Campeonato Estadual= 16,28 ± 0,47 (Media (X) e Desvio Padrão (DP)). Estes 

valores encontram-se em concordância com os resultados das categorias 

competitivas do presente estudo. 

Silva et al. (2009) (Tabela 16) realizaram estudo sobre as qualidades 

físicas de escolares. Este autor relata um valor de Media (X) e Desvio Padrão 

(DP) do teste de Burpee de 21,9 ± 5,88 para os escolares fisicamente ativos e 

20,8 ± 5,97 para o grupo controle. Tal resultado é superior ao de todas as 

categorias avaliadas no presente estudo. Esta diferença pode ser devida ao 

fato de tratar-se de um estudo que incluiu escolares do gênero masculino na 

amostra. 

5.3.2.  Impulsão Vertical 

No tocante à variável Impulsão vertical, o presente estudo apresentou os 

seguintes resultados de Média (X) e Desvio Padrão (DP) para as diferentes 

categorias: Nível Internacional= 40.1 ± 2.7 cm; Nível Nacional= 38.0 ± 4.3 cm; 

Nível Estadual= 35.1 ± 3.5 cm; Não Menarcadas= 25.2 ± 7.4 cm e 

Menarcadas= 35.4 ± 6.6 cm (Tabela 37). 

Em estudo realizado por Menezes et al. (2009) (Tabela 17), os valores 

médios de impulsão vertical, avaliados através do Sargent jump test, foram 

semelhantes aos do presente estudo no que se refere às categorias 

competitivas. Os valores descritos para a Média (X) e Desvio Padrão (DP) 

foram: Seleção Brasileira= 39,86 ± 2,85; Brasileiro= 39,14 ± 3,24 cm e 

Estadual= 35,14 ± 3,53 cm. 

Em estudo com escolares, Silva et al. (2009) (Tabela 18) encontraram 

valores de Média (X) e Desvio Padrão (DP) para o Sargent jump test de 32,41 

± 7,85 cm (fisicamente ativos) e 31,5 ± 7,88 cm (grupo controle). Tais valores 
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assemelham-se entre os resultados das praticantes menarcadas e não 

menarcadas do presente estudo. 

5.3.3.  Flexibilidade 

Quanto aos valores médios para a variável flexibilidade encontraram-se os 

seguintes resultados para a Média (X) e Desvio Padrão (DP) das diferentes 

categorias: Goniometria de perna: Nível Internacional= 180.00 ± 00.00 graus; 

Nível Nacional= 146.90 ± 13.93 graus; Nível Estadual= 147.14 ± 10.75 graus; 

Não Menarcadas= 135.80 ± 22.62 graus e Menarcadas= 141.04 ± 23.09 graus; 

e Goniometria de Tronco: Nível Internacional= 33.37 ± 5.69 graus; Nível 

Nacional= 38.30 ± 13.82 graus; Nível Estadual= 36.57 ± 11.84 graus; Não 

Menarcadas= 48.72 ± 12.80 graus e Menarcadas= 48.88 ± 12.30 graus (Tabela 

39). 

 Analisando os resultados acima descritos com outros estudos, sobre a 

mesma temática, encontram-se valores médios para resultados para a 

avaliação da qualidade física da flexibilidade muito semelhantes aos 

apresentados no presente estudo para as diferentes categorias. Lanaro Filho 

(2001) (Tabela 19) relata valores médios entre 142 e 183 graus (quadril) e 39 e 

71 graus (tronco) na avaliação da flexibilidade medida através do fleximeter 

para atletas da seleção brasileira de GR do ano de 2001. Apesar de tratar-se 

de outro protocolo de avaliação, a amostra deste estudo assemelha-se à uma 

das categorias avaliadas nesta tese, sendo um importante referêncial para a 

compreenssão do comportamento desta variável nesta modalidade. 

Menezes et al. (2009) (Tabela 20) realizaram estudo com avaliação da 

flexibilidade de ginastas, e os valores médios da Goniometria de perna e tronco 

para a Seleção Brasileira, Participantes do Campeonato Brasileiro e 

Participantes do Campeonato Estadual foram inferiores aos do presente 

estudo. 

Em estudo com escolares, Silva et al. (2009) (Tabela 21) encontraram 

valores de Média (X) e Desvio Padrão (DP) de goniometria para a flexão da 

coluna de 31,6 ± 8,88 graus (fisicamente ativos) e 27,8 ± 6,58 graus (grupo 

controle) e para extensão de quadril de 21,7 ± 6,84 graus (fisicamente ativos) e 

20,7 ± 7,96 graus (grupo controle). Tais resultados são inferiores aos 
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resultados do presente estudo. O resultado desta comparação era previsível 

considerando-se que atletas de Ginástica Rítmica freqüentemente apresentam 

altos níveis de flexibilidade. No entanto, as médias encontram-se mais 

próximas aos valores para a categoria das praticantes da modalidade no 

presente estudo. 

5.4.  Dermatoglifia 

 Os valores da Média (X) e Desvio Padrão (DP) para as variáveis 

dermatoglíficas encontrados no presente estudo foram: D10: Nível 

Internacional= 12 ± 1.1; Nível Nacional= 10 ± 4.4; Nível Estadual= 9 ± 4.2; Não 

Menarcadas= 13 ± 4.9 e Menarcadas= 12 ± 3.4 (Tabela 42) e SQTL: Nível 

Internacional= 160 ± 37; Nível Nacional= 99 ± 62; Nível Estadual= 72 ± 37; Não 

Menarcadas= 156 ± 77 e Menarcadas= 145 ± 67 (Tabela 43).  

Analisando os resultados encontrados e enquadrando-os dentro da 

classificação dos índices dermatoglíficos de Abramova et al. (1995) (Tabela 22) 

percebem-se diferentes características para cada uma das categorias 

avaliadas no presente estudo. Desta maneira, as classes predominantes de 

dermatoglifia para cada uma das categorias seriam: 

• Nível Internacional= Classes III e IV;   

• Nível Nacional= Classe II;   

• Nível Estadual= Classe II;   

• Não Menarcadas= Classe IV;  

• Menarcadas= Classe IV.  

 

 A classificação supracitada representa prevalência de força, resistência, 

altura e altos índices de coordenação na categoria de Nível Internacional. Os 

resultados encontrados para a categoria de Nível Nacional traduzem a 

presença de características de força, coordenação e altura. A classificação 

para a categoria de Nível Estadual é a mesma do Nível nacional. Quanto as 

categorias Menarcadas e não Menarcadas, que, de forma semelhante, se 

encontram na mesma categoria, o enquadramento representa índices 

somático-funcionais de coordenação, força absoluta e resistência. 
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 Quanto aos tipos de desenhos encontrados nas impressões digitais das 

diferentes a predominância foi do desenho presilha “L” em todas as categorias 

(Tabela 45). Segundo Linhares et al. (2009) os desenhos do tipo presilha se 

ligam à maior potencialidade em termos de velocidade. Acrescenta-se ainda 

que as classificações predominantes de fórmulas digitais, dos grupos foram 

L>W, nas categorias de Nível Internacional, Nível estadual, Menarcadas e Não 

Menarcadas e AL no Nível Nacional e Estadual (Tabela 46).   

 Confrontando-se os resultados acima descritos com outros estudos, sobre 

a mesma temática, encontram-se valores médios para resultados da análise 

dos índices dermatoglíficos semelhantes aos apresentados no presente estudo 

para as diferentes categorias.  

 Menezes et al. (2009) (Tabela 23) relatam os resultados encontrados com 

estudo com ginastas de níveis competitivos, nos quais os valores de Média (X) 

e Desvio Padrão (DP) encontram-se descritos a seguir: SQTL: Seleção 

Brasileira= 173,43 ± 21,62; Brasileiro= 75,43 ± 51,57 e Estadual= 71,71 ± 

37,10; A: Seleção Brasileira= 0,00 ± 0,00; Brasileiro= 2,29 ± 3,09 e Estadual= 

2,43 ± 2,57; L: Seleção Brasileira= 7,00 ± 0,58; Brasileiro= 5,71 ± 3,15 e 

Estadual= 5,43 ± 1,99; W: Seleção Brasileira= 3,00 ± 0,58; Brasileiro= 2,00 ± 

3,00 e Estadual=2,14 ± 2,34; D10: Seleção Brasileira= 13,00 ± 0,58; Brasileiro= 

9,71 ± 5,22 e Estadual= 9,43 ± 4,24. Tais resultados corroboram com o 

presente estudo no que se refere aos valores médios encontrados para as 

variáveis dermatoglíficas D10 e SQTL nas três categorias competitivas 

avaliadas. Da mesma maneira, houve predominância do desenho presilha “L” 

em todas as categorias do estudo, corroborando com os resultados 

encontrados na presente tese. 

 Em estudo realizado por Menezes (2002) (Tabela 24) com ginastas 

federadas os resultados encontrados para D10 apresentaram uma Média (X) e 

Desvio Padrão (DP) de 12,3 ± 4,7 e para a somatória da quantidade total de 

linhas (SQTL), a média apresentada foi de 104,7 ± 48,5. Estes valores, quando 

comparados ao presente estudo, encontram-se mais próximos dos resultados 

encontrados para a categoria de Nível Nacional. 

 João e Fernandes Filho (2002) (Tabela 25) apresentaram o perfil 

dermatoglífico para as atletas brasileiras de elite de GA, no qual é relatado 

baixa intensidade de D10 e SQTL, estando associado a um alto nível de 
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manifestações de força e de potência, contrastando com os resultados da 

categoria de elite equivalente do presente estudo, no caso a categoria de nível 

internacional, na qual os valores de D10 e SQTL são superiores. O resultado 

da comparação entre estes estudos é plausível devido ao fato de que 

visivelmente a GA é uma modalidade na qual os índices de força são altamente 

requisitados, enquanto na GR a coordenação é a característica mais marcante 

devido a manipulação dos aparelhos portáteis. Quanto à predominância de 

desenho digital, o estudo de João e Fernandes Filho (2002) (Tabela 25) 

caracterizou-se pela prevalência de LW= 40%. Tal resultado demonstra que 

esta fórmula digital tende a prevalescer nas modalidades gímnicas, no entanto, 

percebe-se que o diferencial entre cada uma destas modalidades permanecerá 

nas contagens do número de deltas (D10) e a somatória da quantidade total de 

linhas (SQTL). 
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6.  Conclusão  

Traçando-se uma retrospectiva dos resultados das categorias de 

praticantes e atletas dos diferentes níveis competitivos de GR do presente 

estudo verificou-se que, conforme esperado, as ginastas de Nível Internacional 

apresentam scores maiores que as atletas dos outros grupos para as variáveis 

de peso, estatura, coordenação, força explosiva, goniometria de perna e SQTL. 

Resultado semelhante ao do grupo de Nível Nacional foi encontrado para o 

somatotipo, sendo a característica ectomórfica a predominante. Os menores 

resultados encontrados para s variáveis de IMC e goniometria de tronco são 

compreensíveis, pois tratam-se de variáveis nas quais altos valores numéricos 

não estariam associados à um melhor resultado. 

Os resultados encontrados para as diversas variáveis investigadas, nas 

diferentes categorias, encontra-se em concordância com os estudos e autores 

apresentados no capítulo 2. 

Relativamente à comparação entre as categorias, encontraram-se 

diferenças estatísticamente significativas nas seguintes variáveis: Menarcadas 

vs Não menarcadas: Peso, Estatura, Endomorfia, Mesomorfia, Coordenação e 

Impulsão Vertical; Menarcadas vs Estadual: Endomorfia; Menarcadas vs 

Nacional: Endomorfia; Menarcadas vs Internacional: Endomorfia, Coordenação, 

Goniometria de perna e tronco; Não menarcadas vs Estadual: Endomorfia, 

Coordenação, Impulsão Vertical e SQTL; Não menarcadas vs Nacional: Peso, 

Estatura, Endomorfia, Coordenação e Impulsão Vertical; Não menarcadas vs 

Internacional: Peso, Estatura, Endomorfia, Coordenação, Impulsão Vertical 

Goniometria de perna e tronco; Estadual vs Nacional: não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis avaliadas; Estadual 

vs Internacional: goniometria de perna e Nacional vs Internacional: goniometria 

de perna.  

Pode-se concluir que as duas categorias mais homogeneas do presente 

estudo foram de Nível Nacional e Estadual. Em contrapartida, as duas 

categorias mais heterogeneas foram as Não Menarcadas e o Nível 

internacional. Destaca-se que para as variáveis IMC, Ectomorfia e D10 (índice 
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dermatoglífico) não houve diferença estatísticamente significativa em nenhuma 

das comparações realizadas. 

Relativamente às categorias competitivas (Níveis Estadual, Nacional e 

Internacional), percebeu-se que dentre todas as variáveis investigadas no 

presente estudo (12), apenas em uma (goniometria de perna) foi caracterizada 

a diferença entre as categorias. Torna-se importante ressaltar que, tal fato, 

apenas foi percebido quando a categoria de Nível Internacional era incluída na 

comparação. 
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7.  Perspectivas de investigações futuras 

 Ao longo do trabalho foram sendo apresentadas algumas limitações deste 

estudo, tendo sido sugeridos alguns aspectos que devem ser incluídos em 

estudos futuros sobre esta temática. 

O conhecimento das características fenotípicas e dermatoglíficas das 

atletas de GR é um campo que se caracteriza muito vasto e que por essa razão 

necessita de maior investigação futura.  

 Julga-se, portanto, ser essencial fomentar o desenvolvimento da pesquisa 

e da investigação neste campo, procurando não só estudar a problemática da 

especialização precoce, mas também considerar a comparação com outros 

desportos, principalmente as outras modalidades competitivas de Ginástica, 

como a Ginástica Artística Feminina, a Ginástica Artística masculina, a 

Ginástica de Trampolim, a Ginástica Acrobática, a Ginástica Aeróbica e a 

Ginástica para Todos. 

 Considerando-se a especialização precoce, característica desta 

modalidade, recomenda-se ainda que, em estudos futuros outros aspectos 

sejam considerados e outra metodologia de estudo seja realizada, permitindo 

uma macrovisão de todas as variáveis envolvidas. 

 Sabe-se que o presente estudo representa apenas uma ferramenta, e que 

o presente trabalho não é um fim em si mesmo, sendo o aprofundamento do 

tema relevante para que a “problemática do tema deixe de ser um problema”. 

 Apresentam-se, a seguir, algumas sugestões de perspectivas futuras de 

estudos que poderiam contribuir sobremaneira para o maior desenvolvimento e 

conhecimento acerca desta temática: 

- O alargamento da amostra, ou seja, inserindo-se um grupo de não 

praticantes de GR, permitindo, desta maneira, a verificação das 

questões maturacionais que influenciam as demais variáveis do 

presente estudo. 

- A utilização de elementos na amostra de populações de crianças que 

pratiquem outras modalidades.  
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- Comparar os diferentes níveis competitivos e grupos avaliados no 

presente estudo com amostras de outros países diferentes do utilizado, 

no caso, Brasil; 

- Procurar aumentar o número de elementos da amostra para tornar os 

resultados do estudo mais fiáveis. No entanto, sabe-se da dificuldade de 

selecionar uma amostra tão específica como esta para realizar os testes 

que foram realizados. 

- A inserção de outros protocolos de avaliação das características 

morfofuncionais e genéticos além dos realizados no presente estudo 
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FENÓTIPO E DERMATOGLÍFIA DE GINASTAS 

SEGUNDO OS ESTÁGIOS PRÉ E PÓS 

PUBERTÁRIOS 

 



 

 

ANEXO 1 

Carta de solicitação de consentimento para a CBG para trabalhar com as ginastas 

selecionadas 

  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

CARTA A CBG 

 

 

Ilma. Sra.Presidente da CBG, Vicélia Florenzano 

 

 

Eu, Profa. Luciana de Souza Menezes, venho, por meio desta, solicitar a 

vossa colaboração no sentido de fornecer os contatos das atletas da Seleção 
Brasileira de Ginástica Rítmica e de suas respectivas técnicas, para que eu 

possa convidá-las a participar da coleta de dados de minha tese de Doutorado 

em Ciência do Desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro – 

UTAD - Portugal sobre “FENÓTIPO E DERMATOGLIFIA EM GINASTAS 
SEGUNDO OS ESTÁGIOS PRÉ E PÓS PUBERTÁRIOS”. 

 Gostaria também de sua autorização para a coleta de dados da 

seleção brasileira após os campeonatos previstos para este semestre. 

 As ginastas serão convidadas e será solicitada a autorização de suas 

respectivas técnicas, através de carta convite, e estas estarão livres para poder 

desistir da participação na pesquisa a qualquer momento. 

  A coleta de dados consistirá das seguintes etapas: Medidas 

antropométricas, coleta das impressões dermatoglíficas, avaliação dos níveis 

de qualidades físicas básicas. 



 

 

  Os participantes e suas instituições não terão participação em 

eventuais direitos autorais adquiridos por posteriores publicações dos 

resultados da pesquisa. 

 Desde já agradeço e aguardo um posicionamento. 

Atenciosamente, 

Profa. Luciana Menezes 

  



 

 

ANEXO 2 

Carta convite aos técnicos autorizando a participação de suas atletas no estudo 

  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

 

CARTA CONVITE  

 

Ilma. Sra. Técnica de Ginástica Rítmica 

 

Eu, Profa. Luciana de Souza Menezes, gostaria de convidá-la a 

participar da coleta de dados de minha tese de Doutorado em Ciência do 

Desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro – UTAD - Portugal 

sobre “FENÓTIPO E DERMATOGLIFIA EM GINASTAS SEGUNDO OS 
ESTÁGIOS PRÉ E PÓS PUBERTÁRIOS”. 

 As ginastas serão convidadas individualmente através de carta convite, 

e estarão livres para poder desistir da participação na pesquisa a qualquer 

momento. 

  A coleta de dados consistirá das seguintes etapas: Medidas 

antropométricas, coleta das impressões dermatoglíficas, avaliação dos níveis 

de qualidades físicas básicas. 

 Os participantes e suas instituições não terão participação em 

eventuais direitos autorais adquiridos por posteriores publicações dos 

resultados da pesquisa. 

 Os resultados encontrados serão analisados estatisticamente, 

entretanto não será divulgado o nome das ginastas.  



 

 

Desde já agradeço e aguardo um posicionamento. 

Atenciosamente, 

Profa. Luciana Menezes 

  



 

 

ANEXO 3 

Carta consentimento das ginastas ou responsáveis para participação na pesquisa 

  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

 

CARTA CONVITE À GINASTA 

 

Eu, Luciana Menezes, venho por meio desta, solicitar a vossa 
colaboração no sentido de participar da coleta de dados de minha tese de 
Doutorado em Ciência do Desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-
Douro – UTAD - Portugal sobre “FENÓTIPO E DERMATOGLIFIA EM 
GINASTAS SEGUNDO OS ESTÁGIOS PRÉ E PÓS PUBERTÁRIOS”. 

A presente pesquisa tem por objetivo determinar o perfil das atletas de 
Ginástica Rítmica, sendo este convite em caráter voluntariado, qualquer participante 
poderá desistir em qualquer momento, sendo importante apenas ressaltar a 
importância da sua participação para o desenvolvimento de estudos sobre a 
modalidade Ginástica Rítmica. 

A coleta de dados consistirá das seguintes etapas: Medidas antropométricas, 
coleta das impressões dermatoglíficas, avaliação dos níveis de qualidades físicas 
básicas. 

Os resultados encontrados serão analisados estatisticamente, entretanto não 
será divulgado o nome das ginastas. Os participantes e suas instituições não 
terão participação em eventuais direitos autorais adquiridos por posteriores 
publicações dos resultados da pesquisa. 

Coloco-me a disposição para dúvidas e /ou esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Luciana Menezes 

OBS: Segue o termo de consentimento para a participação da pesquisa. 



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Coloco-me a disposição da UTAD, para fazer parte coleta de dados da 

tese de Doutorado em Ciência do Desporto sobre “FENÓTIPO E 
DERMATOGLIFIA EM GINASTAS SEGUNDO OS ESTÁGIOS PRÉ E PÓS 
PUBERTÁRIOS”, comprometendo-me a me empenhar ao máximo nas 

avaliações que me forem aplicadas. 

 

Data:_____________________ 

Nome da ginasta:________________________________________ 

Assinatura da ginasta: _____________________________________ 

Assinatura da técnica: _____________________________________ 

Data:_____________________ 

Responsável:____________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________ 

Assinatura da técnica: _____________________________________ 

  



 

 

ANEXO 4 

Ficha de registro das medidas somatotípicas 

  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

 

SOMATOTIPO 

Ginasta:____________________________________________________ 

Clube:  
Nascimento:  
Peso:  
Estatura:  
Dobra cutânea Tríceps:  
Dobra cutânea Suprailíaca:  
Dobra cutânea Subescapular:  
Dobra cutânea Panturilha  
Diâmetro do úmero:  
Diâmetro do fêmur:  
Perímetro do braço:  
Perímetro da panturrilha:  
1o. componente (endomorfia)  
 2o. componente (mesomorfia)  
3o. componente (ectomorfia)  
 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 5 

Ficha de registro da dermatoglifia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

 
DERMATOGLIFIA 

 
Ginasta:____________________________________________________ 
Mão esquerda Mão direita 

MD1 

 

ME1 

MD2 

 

ME2 

MD3 

 

ME3 

MD4 

 

ME4 

MD5 

 

ME5 

  



 

 

ANEXO 6 

Carta de agradecimento às ginastas e aos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

 

CARTA DE AGRADECIMENTO 

 

Ilma. Sra. Técnica de Ginástica Rítmica 

 

Venho por meio desta apresentar a vossa senhoria  meus mais 

sinceros agradecimentos pela vossa participação na coleta de dados de minha 

tese de Doutorado em Ciência do Desporto da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto-Douro – UTAD - Portugal sobre “FENÓTIPO E DERMATOGLIFIA EM 
GINASTAS SEGUNDO OS ESTÁGIOS PRÉ E PÓS PUBERTÁRIOS”,  sem a 

qual não seria possível viabilizar tal projeto. 

Na certeza de que os frutos destas avaliações contribuirão para o 

fomento e crescimento desta modalidade no Brasil, e servirão de base para futuros 

estudos, mais uma vez agradeço a vossa gentil colaboração e participação. 

Atenciosamente, 

Luciana menezes 

 

  



 

 

ANEXO 7 

Carta de agradecimento à C.B.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - UTAD 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO 

 

CARTA DE AGRADECIMENTO 

 

Ilma. Sra. 

Presidente da Confederação Brasileira de Ginástica 

Vicélia Florenzano 

 

Venho por meio desta apresentar-lhe  meus mais sinceros 

agradecimentos pela vossa colaboração na viabilização da coleta de dados de 

minha tese de Doutorado em Ciência do Desporto da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto-Douro – UTAD - Portugal sobre “FENÓTIPO E 
DERMATOGLIFIA EM GINASTAS SEGUNDO OS ESTÁGIOS PRÉ E PÓS 
PUBERTÁRIOS”, sem a qual não seria possível viabilizar tal projeto. 

Na certeza de que os frutos destas avaliações contribuirão para o 

fomento e crescimento desta modalidade no Brasil, e servirão de base para futuros 

estudos, mais uma vez agradeço a vossa gentil colaboração. 

Atenciosamente, 

Luciana menezes 

  



 

 

ANEXO 8 

Cartas de aceite das revistas: 

• International Journal of Morphology 

•  Journal of Public Health 

 


