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RESUMO 
 
Introdução: As dores nas costas possuem elevada incidência e ela ocorre 
indistintamente na população, podendo atingir todas as faixas etárias e estará 
presente em algum momento na vida da maioria dos adultos. Sabendo que a 
prática regular de exercícios físicos está relacionada a uma melhor qualidade de 
vida, as academias tornam-se uma opção para a população que busca melhorias 
estéticas e funcionais. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo verificar a 
incidência de dor nas costas e fatores associados em frequentadores de 
academias de São Luiz Gonzaga. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de 
cunho transversal, descritiva com 218 indivíduos acima de 18 anos de ambos os 
sexos que frequentem a academia há pelo menos um mês. Foi aplicado um 
questionário com questões referentes a estilo de vida, sociodemográficas e 
socioeconômica. Resultados: A faixa etária de 18 a 29 anos é a que apresenta 
maior prevalência de dor nas costas. As pessoas que estão com IMC de 
classificação “normal” apresentam maior incidência de dor nas costas. O sexo 
feminino assim como as pessoas com mais tempo de academia apresentaram 
maior prevalência de dor nas costas. Conclusões: Constatou-se nesta pesquisa 
resultados inversos ao que se espera de uma população inserida em academias, 
pois nesses ambientes acredita-se que os exercícios sejam realizados de acordo 
com a prescrição e supervisão de profissionais de educação física com cuidados 
em relação a sobrecarga e da técnica de execução. Ao ignorar esses princípios o 
exercício físico pode resultar em lesões musculares e/ou articulares, 
principalmente os posturais. 
 
Palavras-Chaves: Dor nas costas, dor lombar, atividade física, academias 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Back pain has a high incidence and it occurs indistinctly in the 
population, and can reach all age groups and will be present at some point in the 
lives of most adults. Knowing that regular practice of physical exercises is related 
to a better quality of life, academies become an option for the population that seeks 
aesthetic and functional improvements. Objective: The present study aims to 
verify the incidence of back pain and associated factors in gym goers in São Luiz 
Gonzaga. Methodology: A cross-sectional, descriptive research was conducted 
with 218 individuals over 18 years of age of both sexes who have been attending 
the academy for at least one month. A questionnaire was applied with questions 
related to lifestyle, sociodemographic and socioeconomic. Results: The age group 
from 18 to 29 years is the one with the highest prevalence of back pain. People 
with "normal" BMI have a higher incidence of back pain. Females as well as people 
with longer gym time had a higher prevalence of back pain. Conclusions: In this 
research, results were found that is expected of a population inserted in 
academies, because in these environments it is believed that the exercises are 
performed according to the prescription and supervision of physical education 
professionals with care in relation to overload and execution technique. By ignoring 
these principles, physical exercise can result in muscle and/or joint injuries, 
especially postural lesions. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na população mundial dentre as dores que possuem maior prevalência de 

acordo com Scopel, (2013), expõe que: “a dor músculo esquelética pode ser 

destacada por atingir todas as faixas etárias, sendo que este tipo de dor estará 

presente em algum momento da vida da maioria dos adultos, seja em um único 

episódio ou de maneira recorrente”. 

Entre as dores músculo esqueléticas em todo o mundo, segundo Ferreira et 

al, (2011), “a dor nas costas é um agravo à saúde que acompanha o homem 

desde o início dos tempos, sua prevalência é elevada e ela ocorre indistintamente 

na população, o que é complementado por França et al, (2008), os quais afirmam 

que, “afeta de 70% a 80% da população adulta em algum momento da vida”. As 

dores afetam o ser humano no seu cotidiano, pois segundo Rigotti e Ferreira, 

(2005), “prejudicam a qualidade de vida e o bem estar das pessoas, interferindo 

em seu estado físico e psicossocial, afetando as relações sociais, familiares e o 

desempenho no trabalho”. 

No Brasil, as dores nas costas são a segunda maior causa de 

aposentadorias por invalidez, conforme dados da Fundação de Segurança e 

Medicina do Trabalho de São Paulo, só perdendo para acidentes de trabalho em 

geral, COSTA et al, (2003). Segundo Teixeira, (1999), apud Souza et al, (2010), 

10 milhões de brasileiros ficam incapacitados por causa desta morbidade e pelo 

menos 70% sofrerá de um episódio de dor durante a vida.  

De acordo com dados do IBGE, (2013), entre os problemas crônicos de 

coluna, as dores nas costas estão situadas na região lombar e são as mais 

comuns. Estes dados condizem com a citação de Ferreira et al, (2011), onde, 

vários estudos epidemiológicos têm descrito o tema dor lombar, mas, em menor 

número, os que se referem à dor na região dorsal superior do corpo, incluindo as 

regiões torácica e cervical. 

Ademais sabe-se que o exercício físico promove melhora na capacidade 

funcional e na aptidão física, uma boa condição muscular, advinda principalmente 

do treinamento de força, proporciona maior capacidade para realizar atividades da 
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vida diária e atividades esportivas, diminui o risco de lesões ligamentares e 

lombalgias. NETO et al, (2017), NAHAS, (2010), apud SCOPEL, (2013). 

Deste modo, torna-se relevante que sejam realizados estudos que 

analisem e identifiquem a prevalência de dor nas costas em uma população que já 

está inserida em programas de treinamento ofertados por academias, que na sua 

grande maioria são de musculação, objetivando ter informações para os 

profissionais de educação física e da saúde, expondo aos mesmos a necessidade 

de buscar conhecimento mais aprofundados sobre o assunto, resultando na 

qualificação do profissional e possibilitando novos conhecimentos para diferentes 

estratégias  que tornem a intervenção mais segura com a prescrição do exercício 

físico possibilitando a diminuição dessa prevalência na referida população, e 

demais riscos a possíveis lesões musculoesqueléticas. 

Com base no exposto o presente estudo teve por objetivo verificar a 

prevalência de dor nas costas em frequentadores de academias de São Luiz 

Gonzaga – RS. 

 

2.  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Academias 

Segundo Souza e Júnior, (2010), a inatividade física está direta ou 

indiretamente relacionada com dores na coluna. O sedentarismo, associado à 

deficiência do sistema musculoesquelético e sobrecargas na coluna, torna os 

indivíduos mais propensos à dor, MANN et al, (2008), apud SOUZA e JUNIOR, 

(2010). Gonçalves et al, (2005), apud Oliveira et al, (2014), afirmam que, a 

fraqueza e a baixa resistência isométrica dos músculos eretores da espinha estão 

associadas à etiologia da dor. 

Perante essa realidade, onde a inatividade física atualmente destaca-se 

como o quarto principal fator de risco para mortalidade no mundo, entidades que 

são vinculadas à saúde estão dando grande importância para a atividade física, 

DUCA et al, (2011), apud SCOPEL, (2013). A prática regular de exercícios físicos 

tem sido associada a uma melhor qualidade de vida, percepção de saúde e bem 

estar, SCOPEL, (2013). Socorro et al, (2008), afirmam que, o exercício físico está 
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intimamente relacionado com a qualidade de vida da população. Portanto, nesse 

contexto, Gonçalves, (2005), coloca que, “o exercício físico, como recurso 

terapêutico para a prevenção e tratamento da dor”.  

Diante disso, lugares como as academias segundo Gomes, (2013), 

tornaram-se uma opção para a população que busca com o exercício físico 

melhorias do seu bem estar geral. Assim, o que percebe-se é que, conforme se 

divulga a importância da atividade física, a quantidade de academias também 

aumentam na mesma proporção.  

Segundo a Associação Brasileira de Academias (ACAD), mundialmente já 

são mais de 217 mil academias. Ainda sob os dados da ACAD, o Brasil destaca-

se como o segundo maior mercado de academias no mundo, com um número 

superior a 33.000 unidades registradas, ficando atrás somente dos Estados 

Unidos, significando em mais de 8 milhões de usuários o que representa em torno 

de apenas 3,9% da população brasileira. 

As pessoas estão buscando maneiras de melhorar suas condições de 

saúde, tanto físicas como psicossociais, uma das estratégias mais comuns é 

procurar uma academia de musculação, CASTRO et al, (2015). Segundo 

Prazeres, (2007), cita que, a musculação quando sobre supervisão adequada, 

representa uma excelente opção para a manutenção da saúde e melhoria da 

qualidade de vida, pois qualquer indivíduo pode se beneficiar da mesma, desde 

que o protocolo seja ajustado a sua realidade e objetivos. 

A atividade de musculação ganhou adeptos em todo o mundo e hoje 

vários benefícios estão relacionados à sua prática, como aumento da força e da 

massa muscular, resistência muscular, redução da gordura corporal, melhoria da 

estética da autoestima, da saúde e da qualidade de vida de seus praticantes, 

HALLAL et al, (2012), e SOUZA et al, (2015). 

No entanto, apesar dos benefícios provenientes da prática de exercícios 

físicos, um fator extremamente importante e que não deve ser esquecido ou 

simplesmente ignorado, tanto por parte dos administradores dos ambientes de 

academia, bem como pelos profissionais da saúde que atuam nessa área e seus 



13 
 

praticantes, são as possíveis lesões geradas ou agravadas por meio do exercício, 

ORY et al, (2005), MURER, (2007).  

Nesse raciocínio é também afirmado por Castro et al, (2015), que, nesse 

local estão expostas a lesões resultantes do exercício, bem como à exacerbação 

de problemas posturais e musculares existentes.  

Segundo Oliva et al, (1998), é comum encontrar nas academias, pessoas 

com lesões musculares/articulares causadas pela sobrecarga, os autores ainda 

sugerem que devemos estar alertas com a execução dos exercícios que, na sua 

maioria, podem causar um aumento da sobrecarga na coluna, exercícios estes 

que, se realizados de maneira errônea, podem vir a trazer dores nesta região.  

 

2.2 Dor nas costas 

As dores musculares e articulares, principalmente as dores nas costas, 

encontram-se entre os problemas mais comuns de saúde, NAHAS, (2010). 

Segundo Marras, (2000), apud Ferreira, G. D. et al, (2011), dor nas costas não 

decorre de doenças específicas, mas sim de um conjunto de causas, como fatores 

sóciodemográficos (idade, sexo, renda e escolaridade), comportamentais (fumo e 

baixa atividade física), exposições ocorridas nas atividades cotidianas (trabalho 

físico extenuante, vibração, posição viciosa, movimentos repetitivos) e outros 

(obesidade, morbidades psicológicas). 

Miranda, (2000), também cita, que as principais causas de dor nas costas 

são: 

 Postura viciosa; 

 Aumento do peso corporal tais como obesidade, gravidez, ptose abdominal; 

 O uso constante de saltos altos é, na realidade uma agressão, tanto para os 

pés como para a coluna vertebral; 

 Desequilíbrios musculares; 

 Fraqueza dos músculos retroversores da pelve; 

 Aumento da tensão dos músculos psoas, ilíaco, reto femoral, tensor da 

fáscia lata e eretores da espinha. 
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Ainda neste contexto Melzer, (2004), apud Ferreira et al, (2011), e também 

o Ministério da Saúde do Brasil via Secretaria de Políticas Públicas, (2002), 

expõem que, as modificações corporais que acompanham os indivíduos com o 

passar dos anos e a ocorrência de doenças crônicas acarretam um desgaste nos 

componentes de sustentação da coluna, alterando a anatomia e a fisiologia, 

levando, consequentemente, a morbidades variadas e à possibilidade de 

ocorrência de dor nas costas. 

No Brasil de acordo com o IBGE, (2013), as dores e os problemas 

músculo esqueléticos podem acometer grande parcela da população, tendo 

impacto econômico e na qualidade de vida dos indivíduos cometidos.   Em outro 

estudo de Costa et al, (2003) apud Guedes et al, 2011, relata que, no Brasil as 

dores na coluna são a segunda maior causa de aposentadorias por invalidez, 

conforme dados da Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho de São 

Paulo, só perdendo para acidentes de trabalho em geral. Segundo Teixeira, 

(1999), 10 milhões de brasileiros ficam incapacitados por causa desta morbidade e 

pelo menos 70% sofrerá de um episódio de dor durante a vida. 

Ainda de acordo com o IBGE, (2013), entre os problemas crônicos de 

coluna, os problemas lombares crônicos são os mais comuns, onde, as mulheres 

tiveram maior proporção (21,1%) de diagnóstico médico de problemas crônicos de 

coluna do que os homens (15,5%). Em outros estudos essa afirmação também 

fica evidenciado pois percebe-se que ficam em menor número, os que se referem 

à dor na região dorsal superior do corpo, incluindo as regiões torácica e cervical, 

FERREIRA et al, (2011). 

Segundo Souza e Júnior, (2010), a inatividade física está direta ou 

indiretamente relacionada com dores na coluna. O sedentarismo, associado à 

deficiência do sistema musculoesquelético e sobrecargas na coluna, torna os 

indivíduos mais propensos à dor (MANN et al., (2008), apud SOUZA e JUNIOR, 

(2010). Nesse contexto os autores Camargo et al, (2001), afirmam que a coluna 

vertebral corresponde à grande maioria dos motivos de queixa dos problemas 

ortopédicos e álgicos, sendo uma das estruturas mais afetadas pelo sedentarismo 

e má postura. 
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Considerando que o tônus muscular é um dos responsáveis pela 

manutenção da postura anatomicamente correta conforme Guedes, (2008), nesse 

mesmo sentido os autores Gonçalves et al, (2005), apud Oliveira et al, (2014), 

afirmam que a fraqueza e a baixa resistência isométrica dos músculos eretores da 

espinha estão associadas à etiologia da dor. 

 

3. TEMA  

Prevalência de dor nas costas em usuários de academias de São Luiz 

Gonzaga/RS. 

 

4. PROBLEMA DE PESQUISA 

Qual a incidência de dor nas costa em usuários de academia em São Luiz 

Gonzaga, RS 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo geral 

Verificar a incidência de dor nas costas e fatores associados entre 

frequentadores de academias de São Luiz Gonzaga. 

 

5.2 Objetivos específicos 

Verificar a prevalência de dor nas costas em relação a variáveis: 

 Sexo;   

 Idade; 

 IMC; 

 Duração dor;  

 Tempo frequência na academia. 

 

6.  HIPÓTESES 

 Indivíduos com maior tempo de frequência na academia tem menor 

probabilidade de sentir dores nas costas; 
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 Pessoas do sexo feminino tem maior propensão para sentir dores nas 

costas; 

 Quanto maior a idade também coincide com maior incidência de dores nas 

costas; 

 Pessoas com IMC de maior classificação possuem maior tendência em 

apresentar dores nas costas; 

 

7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo é de cunho transversal, descritivo e fez parte de um 

estudo mais amplo sobre o Perfil dos usuários de academia de São Luiz Gonzaga. 

Trata-se de um estudo que tem por finalidade estudar diversos fatores que 

caracterizam os usuários. O projeto obteve informações sobre características 

sócias demográficas, morbidades, estado nutricional, prática de atividade física no 

trabalho e doméstico, insatisfação corporal e uso de suplementação. 

 

7.1 População alvo 

Todos os usuários maiores de 18 anos, cadastrados nas academias 

registradas pelo Conselho Federal de Educação Física da cidade São Luiz 

Gonzaga possui uma população aproximada de 35 mil pessoas (IBGE 2011) e 

possui nove academias registradas pelo conselho.  

 

7.2 Critérios de elegibilidade 

Para participar do estudo, foram selecionados indivíduos que frequentam 

a academia à pelo menos 1 mês em todas as modalidades que a academia 

oferece, os participantes são adultos maiores de 18 anos ou mais e de ambos os 

sexos. Após os alunos serem convidados a participar da prática, foi feito a leitura 

do termo de consentimento e aplicação do questionário. Foram excluídos 

respondentes menores de 18 anos e os que não concluírem o questionário.  
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7.3 Cálculo de tamanho amostral 

Por se tratar de um senso não foi necessário cálculo de tamanho amostral, 

atualmente tem-se nove academias cadastradas, são elas: Razão social: Carvalho 

e Lago LTDA, nome fantasia: Corpus academia, razão social: Andre de Matos 

Bragato-ME, nome fantasia: Academia Boa Forma, razão social: Andrade e 

Panzenhagen LTDA, nome fantasia: Cine Lux, razão social: Sergio Adriano da 

Silva Ribeiro, nome fantasia: Combatstress, razão social: Valtair Marciel Brun 

Marasca nome fantasia: Evolution, razão social: Daniel Folk Streck, Lanare 

Fitness, e em média foram 200 entrevistados em um total de 6 academias onde 5 

são academias de musculação e apenas uma que oferta atividade de lutas. 

 

7.4 Desenho do estudo 

Após a aprovação do comitê de ética, foram visitadas todas as academias 

e foi realizado o convite de participação para a pesquisa. Em seguida foi redigida 

uma lista de alunos. Durante os dois meses seguintes os entrevistadores ficaram 

durante diferentes horários nas academias coletando os dados. Estes foram 

coletados nos meses de abril e maio. 

 

7.5 Variáveis de interesse 

PESQUISA PERFIL DE USUÁRIO DE ACADEMIA DE SÃO LUIZ GONZAGA, 2018. 

Variáveis: Tipo Formato da coleta Operacionalização 

Idade Numérica 

discreta 

Anos Completos 18-29/30-39/40-49/50-

59/60 ou mais 

Sexo Categórica 

Dicotômica 

Masculino/Feminino Masculino/Feminino  

    

Renda Numérica 

Continua  

Renda em Reais do 

Último Mês  

Quintil 

IMC Numérica 

discreta 

Peso/altura² Eutrófico/Sobrepeso/ 

Obesidade grau 

I/Obesidade grau II 
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Obesidade grau III 

Peso Numérica 

Continua 

Número  Média e Desvio Padrão 

Altura Numérica 

Continua 

Número  Média e Desvio Padrão 

Dor nas 

costas  

Categórica 

Dicotômica  

Sim/não Sim/não 

    

Fonte: DADOS DE RESULTADO DE PESQUISA 

 

7.6 Instrumento 

As informações foram obtidas por meio de um questionário único pré-

codificado e padronizado, criado pelo pesquisador com perguntas fechadas, que 

foi testado e padronizado. Este questionário buscou informações sobre 

características socioeconômicas, demográficas, morbidades, estado nutricional, 

morbidades, percepção de saúde, comportamentais desta população. As questões 

relativas ao presente estudo encontram-se no Apêndice 2 e foram aplicadas sob a 

forma de entrevista domiciliar face-a-face. 

 

7.7 Processamento de análise de dados 

Os questionários, após serem revisados e codificados, foram digitados 

utilizando o programa EpiData 3.1, como checagem automática de amplitude e 

consistência dos dados.  

Para análise dos dados foram utilizados o programa Stata 13.9. A análise 

descritiva calculou as prevalências de todas variáveis categóricas incluídas no 

estudo com seus respectivos intervalos de confiança. E foram apresentadas média 

e mediana das variáveis numéricas. 

Para comparação do perfil foi utilizado teste exato de Fisher e o nível de 

significância será de 5% para testes bicaudais. 
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7.8 Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa veio a ser submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), conforme 

os preceitos da resolução 466/12 (Anexo 1). E só teve início após aprovação do 

mesmo comitê. Os princípios éticos também foram resguardados para os 

entrevistados através dos seguintes itens: obtenção de consentimento informado 

por escrito; garantia do direito de não participação na pesquisa e sigilo acerca da 

identificação dos respondentes (Apêndice 2). Foram levados em conta, ademais, 

os seguintes aspectos éticos: Comitê de ética submetido e aprovado na resolução 

466/12 com parecer final 067/2014, FURG – Universidade Federal do Rio Grande. 

 

8. RESULTADOS 

Nesta pesquisa houve participação de 218 indivíduos, onde confere-se a 

descrição amostral das variáveis sociodemográficas e comportamentais em 

adultos e idosos que utilizaram os serviços de Academias do município de São 

Luiz Gonzaga, RS, 2018. Segundo as variáveis do estudo, os mais frequentes nas 

academias da referida cidade são indivíduos do sexo feminino, de cor de pele 

branca, com idades entre 18 e 29 anos, de estado civil solteiros, o Índice de 

Massa Corporal (IMC) possui classificação “normal”, não fumantes e não ingerem 

bebidas alcoólicas além de possuírem ensino superior completo ou incompleto. As 

características da amostra estão apresentadas na tabela 1. 

 

AMOSTRA 
Variável N % 

Sexo (218) 
    Feminino 127 58,3 

  Masculino 91 41,7 
Cor da pele (218) 

    Branca 183 83,9 
  Não Branca 35 16 
Estado civil (218) 

    Casado 83 38 
  Solteiro 121 55,5 
  Separado/viúvo 14 6,4 
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Escolaridade em anos (218) 
    0 a 9 8 3,1 

  10 a 12 76 34,8 
  12 ou mais 134 62,1 
Idade em anos (218) 

    18 a 29 95 43,6 
  30 a 39 56 25,7 
  40 a 49 24 11 
  50 a 59 21 9,6 
  60 ou mais 22 10,1 
IMC (211) 

    Baixo peso 7 3,3 
  Normal 104 49,4 
  Sobrepeso 75 35,5 
  Obesidade 25 11,8 
Tabagismo (218) 

    Não 207 94,9 
  Sim, todos os dias 3 1,4 
  Sim, mas não todos os dias 8 3,7 
Ingesta de álcool (218) 

    Nunca 66 30,3 
  Mensalmente ou menos 51 23,4 
  2-4 x ao mês 58 26,6 

  2-3 x por semana 36 16,5 
  4x por semana 7 3,2 

Total 218 100 
Tabela 1 – Caracterização da amostra. 

 

Quando comparados o nível de dor nas costas em relação a idade, a faixa 

etária mais jovem de 18 a 29 anos é a que apresenta maior prevalência de dor 

com 44,79%, seguido da faixa de 30 a 39 anos com 29,17%, conforme tabela 2. 

 

IDADE 
Dor nas costas 18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 ou mais Total 

Não 46 33 13 18 12 122 

 % 37,7 27,05 10,66 14,75 9,84 100 

Sim 43 28 8 8 9 96 

 %  44,79 29,17 8,33 8,33 9,38 100 
Tabela 2 – Comparação entre dor nas costas e a idade. 
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Quando comparados o nível de dor nas costas em relação ao IMC, as 

pessoas que estão com IMC de classificação “normal” são as que apresentam 

maior incidência de dor (51,58%), seguido das pessoas com classificação de 

sobrepeso (33,68), expressos na tabela 3. 

IMC 
Dor nas costas Baixo peso Normal Sobrepeso Obeso Obesidade  Total 

Não 3 60 42 13 1 119 

  2.52 50.42 35.29 10.92 0.84 100 

Sim 1 49 32 12 1 95 

  1.05 51.58 33.68 12.63 1.05 100 
Tabela 3 – Comparação entre dor nas costas e IMC. 

 

Quando comparados o nível de dor nas costas em relação ao tempo de 

duração, entre as pessoas que sentiram dor, 94,79% relataram a persistência da 

mesma por mais de 12h, conforme tabela 4. 

 

DUROU MAIS DE 12h 
Dor nas costas Não Sim Total 

Sim 5 91 96 

%  5,21 94,79 100 
Tabela 4 – Duração da dor nas costas por mais de 12 horas 

 

Quando comparados o nível de dor nas costas em relação ao sexo, a 

incidência foi maior no sexo feminino com 55,21%, de acordo com a tabela 5. 

 

SEXO  
Dor nas costas Feminino Masculino Total 

Não 74 48 122 

 % 60,66 39,34 100 

Sim 53 43 96 

 %  55,21 44,79 100 
Tabela 5 – Comparação entre dor nas costas e sexo. 
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Quando comparados o nível de dor nas costas em relação ao tempo de 

academia, as pessoas com um maior tempo de academia possuem maior 

prevalência de dor, conforme tabela 6. 

 

 

Dor nas costas e tempo de academia 
 

  Até 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos Mais de 5 anos 

 
% 39,0% 42,2% 52,2% 42,9% 

          
Tabela 6 – Comparação entre dor nas costas e tempo de academia. 

 

9. DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nesta pesquisa trouxeram informações com 

características diferentes das hipóteses apresentadas, pois estas foram 

elaboradas baseadas em estudos na população em geral enquanto esta pesquisa 

foi restrita a população frequentadora de academias que foram no total de seis e 

desta cinco são academias de musculação. Quando comparados o nível de dor 

nas costas em relação a idade, a faixa etária mais jovem de 18 a 29 anos 

(44,79%) e também as pessoas com um maior tempo de academia entre 3 a 5 

anos (52,2%) são os que apresentaram maior prevalência de dor nas costas. Um 

fator a considerar em comum sobre as academias que ficou percebido durante a 

execução do questionário desta pesquisa, é que em sua grande maioria as 

academias ofertam a atividade de musculação e são lugares de grande fluxo de 

alunos, onde a elaboração dos treinos e supervisão dos mesmo ficam 

prejudicados devido a imensa desproporção entre a quantidade de alunos e o 

baixo número de profissionais de educação física atuantes nessas academias, 

ressaltando ainda que alunos que possuem um maior tempo de frequência na 

academia utilizam também de intensidade e cargas maiores nos seus treinos e 

que isso fica normalmente no critério destes alunos em aumentar as cargas por 

conta própria, isso passa despercebidos do controle dos professores devido a 

grande demanda de atendimento, além disso, alia-se a esses fatores uma má 
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técnica de execução que consequentemente resulta em uma má postura durante a 

execução dos exercícios por esses alunos e gerando assim um ambiente 

favorável ao aparecimento de lesões musculares e articulares, principalmente na 

região das costas.  

Uma forma de progressão na musculação é o princípio da sobrecarga, ou 

seja, o aumento gradual das cargas utilizadas nos exercícios, pois segundo Fleck 

e Kraemer, (2009), enfatiza a necessidade do corpo de realizar treinos sucessivos 

com cargas maiores para se obter melhores resultados, diante disso durante o 

treinamento há o risco de ocorrer lesões, nesse sentido, segundo Murer, (2007) 

afirma que, lesões no treinamento resistido ocorrem, em sua maioria, mediante o 

uso de carga excessiva, equipamento mal projetado e treinamento mal orientado. 

Em um estudo de Wagner, (2013), onde analisou as lesões musculares e 

articulares em praticantes de musculação de uma academia do município de 

Florianópolis, concluiu que o principal mecanismo de obtenção dessas lesões é a 

sobrecarga, seguidas de execuções incorretas.  

Em outro estudo de Oliva et al, (1998), que buscou saber das possíveis 

lesões musculares e ou articulares causadas por sobrecarga na prática da 

musculação, obteve resultados sobre os entrevistados, onde a 27 (49%) são 

praticantes da modalidade a mais de 2 anos, 42 (76,36%) possuem critérios 

próprio para a sobrecarga nos exercícios e que não seguem a orientação do 

treinador, nesse mesmo estudo 55% relataram algum tipo de lesão resultantes da 

prática da musculação e sobre o local das dores,  a região das costas destacam-

se em segundo lugar perdendo apenas para a região dos ombros, o autor ressalta 

ainda que é comum encontrar nas academias, pessoas com lesões 

musculares/articulares causadas pela sobrecarga, o autor ainda sugerem que 

devemos estar alertas com a execução dos exercícios que, na sua maioria, podem 

causar um aumento da sobrecarga na coluna, exercícios estes que, se realizados 

de maneira errônea, podem vir a trazer dores nesta região.  

A técnica de execução dos exercícios ficam prejudicadas com sobrecarga 

excessiva, nesse sentido Fleck e Kraemer, (2017), afirmam que, o risco de lesões 

pode ser bastante reduzido ou eliminado pela utilização das técnicas adequadas 
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de levantamento. Rolla et. Al, (2004), em um estudo sobre a percepção de lesões 

em academias de ginástica de Belo Horizonte e sob a conclusão do relato de 

muitas lesões, destacam que é de extrema importância para a prática de 

exercícios físicos em academias, a presença de um acompanhamento 

profissional, bem como duração e intensidade de treino adequados a fim de se 

alcançar um treinamento físico de qualidade e sem grandes consequências. 

Nessa linha de raciocínio Fleck e Kraemer, (2017), afirmam que: taxas de lesão 

em uma sala de treinamento e supervisionada que inclui o treinamento resistido 

como parte do programa total de treinamento são muito baixas, os mesmos 

autores indicam que a falta de supervisão contribui para lesões. 

Quando comparados o nível de dor nas costas em relação ao IMC, as 

pessoas que estão com IMC de classificação “normal” foram as que apresentaram 

maior incidência de dor (51,58%), enquanto que aqueles sujeitos que possuem a 

classificação de obeso e obesidade grau 1 são os que possuem uma menor 

prevalência de dor. Suponho que no contexto onde a sobrecarga excessiva aliada 

a uma má técnica de execução dos exercícios criam um ambiente propício a 

lesões, principalmente àqueles que frequentam a academia a mais tempo 

consequentemente os objetivos destes são o da hipertrofia muscular, por outro 

lado, os sujeitos com IMC de classificação obeso e obesidade grau 1 buscam a 

redução da gordura corporal então as estratégias de treinamento são diferentes 

em relação a quem possui um IMC normal, pois, para o emagrecimento é 

predominante o treino aeróbico e a musculação com intensidade moderada, não 

expondo ao mesmos o risco de lesões provocadas pela sobrecarga excessiva. 

Estratégias que justificam-se de acordo com uma revisão sistemática realizada por 

Junior et al, (2013), em 13 estudos e após observar os programas de exercícios 

físicos utilizados nesses estudos, constatou-se que atividades aeróbicas foram 

utilizadas em todas as intervenções e concluíram que programas de exercícios 

físicos aeróbicos e resistidos mostraram ser importantes componentes no 

tratamento da obesidade mórbida. Em um estudo de Porto et al, (2013), o efeito 

de um programa de musculação com intensidade leve a moderada, entre 45 a 

65% de 10 repetições máximas (RM), foi efetivo com alterações positivas da 
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composição corporal, com a diminuição da massa gorda e o aumento da força 

muscular em crianças com obesidade.  Nunes e Sousa, (2014), em um estudo de 

caso de uma mulher adulta submetida a 12 sessões de exercícios de musculação 

com intensidade moderada de 60% de 1RM obtiveram resultados que 

demonstraram a diminuição da porcentagem de gordura corporal. 

Quando comparados o nível de dor nas costas em relação ao sexo, a 

incidência foi maior no sexo feminino com 55,21%, resultado que coincide com os 

achados de Ferreira et al, (2011), onde foi maior a prevalência de dor nas costas 

no sexo feminino quando comparado ao sexo masculino. Em outro trabalho de 

Malta et al, (2017) que analisaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde, (2013), 

onde os resultados também coincidem, com 18,5% da população brasileira 

referiram ter dor crônica na coluna, sendo 15,5% em homens e 21,1% em 

mulheres. Na literatura são citadas algumas justificativas para essa tendência do 

sexo feminino possuir uma maior prevalência de dor nas costa, o que tem sido 

atribuído à maior percepção da mulher quanto aos sintomas e sinais das doenças 

e fatores como realização de tarefas domésticas em maior intensidade, maior 

exposição aos trabalhos repetitivos, posição não ergonômica e trabalho em 

grande velocidade, FERREIRA et al, (2011) e SILVA et al, (2004). 

 

11. CONCLUSÃO 

Constatou-se nesta pesquisa resultados inversos ao que se espera de 

uma população inserida em academias na sua maioria de musculação, já que sua 

prática resulta diretamente em benefícios para o sistema musculoesquelético e 

adaptações fisiológicas no organismo, desde que os exercícios sejam realizados 

de acordo com a prescrição e supervisão de profissionais de educação física 

principalmente com cuidados ao excesso de sobrecarga e técnica na execução 

dos mesmos. Quando esses princípios são ignorados o exercício físico ao invés 

de proporcionar benefícios, pode resultar em lesões musculares e/ou articulares. 

 Portanto deve-se enfatiza-se a importância de ter mais profissionais de 

educação física nas academias, em quantidade mais compatíveis de acordo com 

a demanda de alunos, proporcionando a elaboração, prescrição e supervisão do 
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treinamento garantindo assim os cuidados necessários na execução dos 

exercícios para que estes tenham sua finalidade alcançada no que tange os 

objetivos do aluno e de forma segura e saudável.  

Conclui-se a necessidade de outros estudos com intuito de investigar a 

relação entre diferentes tipos de atendimento ao aluno, em ambientes que 

prestam o atendimento personalizado e com grande fluxo de pessoas e a 

prevalência de dor nas costas neste locais, bem como a relação com a execução 

da prescrição e supervisão do treinamento principalmente aos cuidados sobre a 

sobrecarga e a postura na execução dos exercícios.  
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13. ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

13.1 Apêndices  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O PARTICIPANTE DA 

PESQUISA INTITULADA: PERFIL DAS ACADEMIAS DA CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA RS 

Pesquisadora responsável: Manoela Maciel Oliz. Professora da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões. (URI) Telefone: (55) 999886575 

CEP- Comitê de Ética e Pesquisa 

Avenida Batista Bonoto Sobrinho, s/n, Bairro São Vicente    Santiago/RS 

CEP: 97700-000                  Fones: Oxx55 32513151 / 3251-3157 

Informações sobre a pesquisa: 

Prezado (a) Senhor (a): 

Este estudo tem por objetivo avaliar diversas questões sobre as academias de São 

Luiz Gonzaga Rio Grande (RS). Caso o (a) Senhor (a) aceite participar, responderá a um 

questionário aplicado por uma entrevistadora devidamente treinada para esta pesquisa. 

Sua participação neste estudo é de livre escolha e poderá ser interrompida a 

qualquer momento, sem necessidade de esclarecimentos ou de aviso prévio. A desistência 

da sua participação no estudo não lhe acarretará nenhum prejuízo. 

Salienta-se que o participante não será identificado, mantendo-se o caráter 

sigiloso das informações. Não há despesas pessoais, nem compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

Destaca-se que a pesquisa não apresenta riscos para os participantes. Apesar de o 

estudo não trazer benefícios diretos para os participantes, os resultados poderão 

contribuir para o bem, como nortear o atendimento das academias. 

. Em caso de suspensão ou de encerramento da pesquisa é de responsabilidade 

dos pesquisadores comunicar o CEP-URI e apresentar as justificativas que levaram à 

suspensão e/ou encerramento das atividades.  

 
A equipe responsável se compromete a fornecer esclarecimentos a qualquer 

momento no caso de dúvidas sobre o questionário e demais assuntos relacionados à 

pesquisa, em qualquer etapa do estudo.  
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Se o (a) Sr.(a) concordar em participar do estudo, solicitamos que assine o termo a 

seguir: 

 

 Declaro que fui informado (a) de forma clara e detalhado sobre os motivos, 

procedimentos, riscos e benefícios deste estudo, concordando em participar da pesquisa. 

 

Assinatura do participante:_________________________________ 

Data: ___/___/2018 

 

 

Declaro que obtive de forma voluntária o consentimento livre e esclarecido deste 

profissional membro da equipe para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do entrevistador:________________________________Data:___/___/2018 
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13.2 Anexos 

 

 
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO 
URUGUAI E DAS MISSÕES SÃO LUIZ GONZAGA 
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO - URI/SLG 

PERFIL DOS FREQUENTADORES DAS ACADEMIAS DE 
SLG 

 

Identificação 
Número da Academia:   __ __ 
Número da Pessoa:  __ 
Entrevistadora:  __ 
Data da entrevista: __ __ (dia)/__ __ (mês)/__ __ __ __(ano)  
Quais modalidades faz na academia? ___________________________ 
 

A1) Data de Nascimento __/__/___ 

A2) Sexo: 
                      (1) Masculino                                    (2) Feminino 

A3) Cor da Pele: 
(1) Preta  (2)Branca  (3)Amarela  (4)Parda  (5)Indígena  (9)Não sabe ou não quis 

informar 
A4) A sua cor ou raça é:  
(1) Branca    (2) Negra   (3) Amarela    (4) Parda   (5) Indígena 
(9) Não sabe ou não quis responder 

A5) Estado civil? 
(1) Casado   (2) Solteiro  (3) Separado ou divorciado  (4) Viúvo  

A6) Profissão? ____________________________ 
 

A7) Escolaridade?  
(1) nunca estudou                                 (2) Ensino fundamental incompleto 
(3) Ensino Fundamental completo        (4) Ensino médio incompleto 
(5) Ensino médio completo                   (6) Ensino superior incompleto 
(7) Ensino superior completo                (8) Pós Graduação incompleta 
(9)Pós Graduação Completa 

A8) Nos últimos 3 meses qual foi sua renda mensal média?__ __ __ __ 
 

A9) (SE MULHER) Já engravidou? 
(0) Não         (1) Sim. Quantas vezes? ______    (2) Estou grávida no momento 

A10) Qual é o seu peso atual? __ __ __  
*Se grávida perguntar o peso antes de engravidar 

A11) Como o(a) Sr.(a) se sente hoje em relação ao seu peso? 
(1) Muito magro(a)           (2) Um pouco magro(a)          (3) Magro(a) 
(4) Normal                       (5) Um pouco gordo(a)            (6) Gordo(a) 
(7) Muito gordo(a)           (8) Não sabe ou não quis informar 
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A12) Qual é a sua altura atual? __ __ __  
 

A13) Atualmente o(a) Sr.(a) fuma? 
(0) Não             (1)Sim, todos os dias             (2)Sim, mas não todos os dias 

A14) Com que frequência você utiliza bebidas com álcool? 
(0) nunca                               (1) mensalmente ou menos             (2) 2-4 vezes ao 
mês 
(3) 2-3 vezes por semana     (4) 4 ou mais vezes por semana 

A15) O(a)Sr.(a)usa algum tipo de vitamina ou suplemento alimentar? 
(0) Não       
(1) Sim. Qual? ________________________________________ 

A16)Quais os motivos para a prática na academia? 
(1) Emagrecimento  
(2) Hipertrofia, ganho de força 
(3) Recomendação Médica 
(4) Performance Motora, Esportiva 
(5) Qualidade vida, bem estar, convivência 
(6) Diminuição de estresse 
(7) Outro. Qual?____________________________ 
A18) Quanto tempo faz academia (na vida)? 
 
__meses   (999) Não sabe 
A19) Quanto tempo o Sr(a) utiliza os serviços desta academia? 
 
__meses   (999) Não sabe 
A20) Em geral como o Sr(a) avalia os profissionais desta academia?  
(1) Muito bom           (2) Bom            (3) Regular        (4) Ruim          (5) Muito 
ruim 
A21) Em geral como o Sr(a) avalia a sua academia? (pense estrutura em geral e 
localização) 
  (1) Muito bom           (2) Bom            (3) Regular        (4) Ruim          (5) Muito 
ruim 

Agora vamos mudar o foco das perguntas, pensando especificamente sobre 
sua saúde: 

B1. Algum médico já lhe disse que o(a) Sr.(a) tem:  
(1) Diabetes tipo ___ 
(2) Hipertensão 
(3) Colesterol alto ou triglicerídeos alto 
(4) Doença do coração (infarto, angina, insuficiência cardíaca ou outra) 
(5) AVC ou derrame 
(6) Artrite ou Reumatismo 
(7) DORT ( doença osteomuscular relacionada ao trabalho) ou LER (lesão por 
esforço repetitivo 
(8) Depressão 
(9)Outra doença. Qual?_________________ 
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B2. O(a) Sr.(a) teve dor nas costas nos últimos 12 meses, isto é, desde <MÊS> do 
ano passado?  (Se Não pular para B¨6) 

(0) Não  (Pular para B6)                    (1) Sim 

B3. Essa dor durou mais de 12 semanas, isto é, três meses seguidos? 

(0) Não                    (1) Sim 

B4. O(a) Sr.(a) procurou atendimento médico no último ano? 

(0) Não                 (1) Sim. Qual motivo?_________________________ 

 
B5. O(a) Sr.(a) procurou atendimento de algum profissional de saúde no último ano? 

(0) Não                 (1) Sim. Qual?_________________ 

 B6)Em geral, como o(a) Sr.(a) avalia sua saúde? 

(1) Excelente    (2) Muito boa    (3) Boa    (4) Regular      (5) Ruim   

B7)Em média, quantas horas por dia o(a) Sr.(a) costuma dormir? (de segunda 

a sexta-feira)?                            horas         minutos      (999) Não sabe 

B8) Como o(a) Sr.(a) considera o seu sono? 

(1) Muito bom    (2) Bom    (3) Regular    (4) Ruim   (5) Muito ruim  
B9)  O(a) Sr.(a) já quebrou algum osso na vida? 

(0) Não      (1) Sim. Lembra quando e que parte do 

corpo?______________________ 
Agora vamos falar um pouco sobre sua alimentação 

C1. Como o(a) Sr.(a) considera a sua alimentação?  

Para responder esta pergunta, não pense na quantidade de alimentos nem nas 
marcas dos produtos, e sim se sua alimentação é variada e com alimentos como 
carnes, peixes, legumes, verduras e frutas. 

(1) Muito boa       (2) Boa        (3) Regular      (4) Ruim         (5) Muito ruim 

C2. Vou ler algumas refeições e gostaria que o(a) Sr.(a) me dissesse quais delas 
costuma fazer: 

a.    Café da manhã                                (0) Não                (1) Sim 

 b.   Lanche no meio da manhã               (0) Não                (1) Sim 

 c.    Almoço                                               (0) Não                (1) Sim  

d.   Lanche ou café da tarde                   (0) Não                 (1) Sim  

e.    Jantar ou café noite                          (0) Não                (1) Sim 

 f.    Ceia ou lanche antes de dormir       (0) Não               (1) Sim 
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C3. Em quantos dias da semana o(a) Sr.(a) costuma comer alimentos doces, 
como: sorvetes, chocolates, bolos, biscoitos ou doces?  

(0) Nunca    (1) Quase nunca   (2) 1 a 2 dias por semana  (3) 3 a 4 dias por 
semana 

 (4) 5 a 6 dias por semana     (5) Todos os dias (inclusive sábado e domingo) 
C4. Em quantos dias da semana o(a) Sr.(a) costuma trocar a comida do almoço 
e/ou jantar por sanduíches, salgados, pizza ou outros lanches? 

 (0) Nunca   (1) Quase nunca   (2) 1 a 2 dias por semana   (3) 3 a 4 dias por 
semana  

(4) 5 a 6 dias por semana   (5) Todos os dias (inclusive sábado e domingo) 

C5 O(a) Sr.(a) costuma comer quando está assistindo TV? 

(0) Não  (1) Sim  (8) Não assiste TV 

C6. Algum amigo ou vizinho convida o(a) Sr.(a) para caminhar, andar de bicicleta 
ou praticar esporte no seu bairro? 

(0) Não     (1) Sim     

C7. Algum parente convida o(a) Sr.(a) para caminhar, andar de bicicleta, ou 
praticar esporte no seu bairro? 

(0) Não     (1) Sim 

(1) Sim 
C8. Ocorrem eventos esportivos e/ou caminhadas em seu bairro? 

(0) Não     (1) Sim       (9) Não sabe 

AGORA EU GOSTARIA QUE VOCÊ PENSASSE SÓ NAS ATIVIDADES QUE 
VOCÊ FAZ NOS DIAS DE SEMANA, SEM CONTAR SÁBADO E DOMINGO. 

D1- Você assiste televisão todos ou quase todos os dias?  

Pule para 3                 (1) Sim  

 D2- Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia você assiste televisão?  
__ __ horas __ __ minutos por dia 

D3- Você usa computador na sua casa?  

Pule para 5             (1) Sim  

 D4- Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia você usa computador na 
sua casa?  
__ __ horas __ __ minutos por dia 

D5- Você trabalha fora de casa?  

Pule para 7              (1) Sim  

 D6- Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia você fica sentado no seu 
trabalho?  
__ __ horas __ __ minutos por dia 
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 D7- Você estuda em colégio, curso técnico, faculdade ou outro curso?  

Pule para 9           (1) Sim  

 D8- Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia você fica sentado no seu 
colégio, curso técnico, faculdade ou outro curso?  
__ __ horas __ __ minutos por dia  

D9- Você anda de carro, ônibus ou moto todos ou quase todos os dias?  

Pule para 11        (1) Sim  

 D10- Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia você fica sentado no 
carro, ônibus ou moto?  
__ __ horas __ __ minutos por dia 

Agora vamos falar sobre imagem corporal, já está terminando! 

 E1-Olhe a figura (entrevistadora entrega o cartão com os desenhos sobre as 
imagens): 
A entrevistadora irá te mostrar uma imagem.  
 Primeiro:  Mostre a imagem que melhor apresenta você. 
 Segundo: Agora mostre a imagem que você gostaria de ser. 
 

 

Questionário Revisado por: ________________________________________ 

Telefone para contato (    )_________________________________________ 

 

 


