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RESUMO 

A corrida de aventura é um esporte praticado em contato direto com a natureza, na 

qual o atleta transpõe obstáculos naturais (rios, montanhas, florestas) através de 

diferentes modalidades esportivas (trekking, mountain bike, remo, técnicas verticais, 

entre outros). Apesar de seu crescimento e visibilidade, são poucos os estudos que 

examinaram as adaptações fisiológicas agudas durante as corridas de aventura. O 

objetivo deste trabalho foi registrar a intensidade fisiológica durante a adventure 

sprint race, bem como analisar os parâmetros hematológicos dos participantes antes 

e imediatamente após a competição. A freqüência cardíaca de sete atletas do sexo 

masculino (27,7+5,9 anos, 63,2+3,68 kg de massa corporal, 170,2+3,47 cm de 

estatura, 6,91+1,75 % de gordura corporal e VO2pico  60,84+1,81 mLO2.kg-1.min-1) foi 

monitorada durante uma corrida de aventura composta pelas modalidades de 

trekking e mountain bike (distância total de aproximadamente 42 km). Amostras de 

sangue foram coletadas 24 horas antes da prova e imediatamente após a chegada. 

A duração média da prova foi de 4h38min52s, com uma predominância da zona de 

intensidade acima de 85% da FC de reserva. Houve uma redução no número de 

hemácia, hemoglobina e um aumento na contagem de leucócitos imediatamente 

após a chegada em comparação com 24hs antes da corrida. Conclui-se que o 

predomínio da zona de intensidade acima de 85% da frequência cardíaca de reserva 

associado às alterações hematológicas caracteriza este tipo de competição como de 

alta intensidade. No entanto, as várias possíveis combinações de uma corrida de 

aventura (percurso, modalidades, distância e duração) devem ser consideradas para 

o treinamento e definição das estratégias durante a corrida. 

 

Palavras-chave: esforço físico, resistência física, células sanguíneas.  
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ABSTRACT 

Adventure race is a sport practiced in direct contact with nature, in which the athlete 

transposes natural obstacles (rivers, mountains, forests) through different sports 

(trekking, mountain bike, rowing, vertical techniques, and others). Despite its growth 

and visibility, there are few studies that examined the acute physiological adaptations 

during adventure races. The aim of this study was to record the physiological 

intensity during adventure sprint race as well as analyze the hematological 

parameters of the participants before and immediately after the competition. The 

heart rate of seven male athletes (27.7+5.9 years, 63.2+3.68 kg body weight, 

170.2+3.47cm in height, 6.91+1.75% body fat and VO2 peak of 60.84+1.81 

mLO2.kg-1.min-1) was monitored during an adventure race comprising the types: 

trekking and mountain bike (total distance of approximately 42km). Blood samples 

were collected 24 hours before the race and immediately after arrival. The average 

length of race was 4h38min52s, with a predominance of the intensity zone above 

85% HR reserve. There were a reduction in blood cells, hemoglobin and an increase 

in leukocytes immediately after the finish compared to 24hs prior the race. We 

conclude that the predominance of intensity zone above 85% of reserve heart rate 

associated with hematological changes characterize this type of competition as high 

intensity. However, the various possible combinations of an adventure race (course, 

modalities, distance and duration) should be considered for training and to define 

strategies during the race. 

 

Keywords: physical exertion, physical endurance, blood cells. 

 

 



8 
 

INTRODUÇÃO 

Surgida na Nova Zelândia, na década de 80 do século passado, a corrida de 

aventura é uma forma de competição praticada em contato direto com a natureza, 

na qual o competidor utiliza obstáculos naturais (rios, montanhas, florestas e outros 

ambientes) para a prática de modalidades esportivas combinadas com orientação 

(mountain bike, rafting, canoagem, trekking, técnicas verticais, natação e outras) em 

uma só prova(1). No Brasil, a corrida de aventura começou a ser praticada há um 

pouco mais de dez anos, porém vem passando por um processo de 

desenvolvimento, comprovado pelo aumento no número de praticantes, pela 

realização de novas provas e o interesse que desperta em novos adeptos, 

simpatizantes e na mídia(2). 

Nesse tipo de competição as equipes têm como objetivo passar por pontos de 

controle determinados previamente pela coordenação da prova no menor tempo 

possível.  Geralmente, as provas são disputadas por equipes mistas (dois a quatro 

componentes) ou solo, em que os participantes precisam conhecer técnicas de 

orientação e deverão manter-se juntos durante toda a prova. Existe uma grande 

variabilidade nas distâncias e, conseqüentemente, de duração das provas(3). 

Algumas podem ser realizadas em apenas um dia como as “adventure sprint races” 

(três a vinte e quatro horas) e outras chegam a ser realizadas em até dez dias, 

conhecidas como “expedition races”(4).  

Apesar do seu crescimento e visibilidade, ainda são poucas as pesquisas que 

analisaram as adaptações fisiológicas agudas que caracterizam essa modalidade 

esportiva. Entre os estudos encontrados na atual literatura o foco tem sido dado às 

adaptações fisiológicas agudas(2,5-6), doenças e lesões(7-8), privação de sono(9) e 

parâmetros imunológicos(3,6) de competidores durante uma prova de corrida de 
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aventura. Todos esses estudos foram desenvolvidos durante provas consideradas 

de expedição, com duração superior a um dia. Entretanto, até onde se sabe, não há 

dados na literatura sobre as alterações fisiológicas agudas decorrentes de uma 

adventure sprint race, cuja duração é de três a 24horas. Essa forma de disputa, 

caracterizada pela sua menor duração e pelo fato de não exigir longos período de 

privação do sono, é considerada a mais acessível aos praticantes. 

A realização de exercícios de alta intensidade e de longa duração está associada a 

inúmeras alterações em parâmetros hematológicos. Tem sido demonstrado, por 

exemplo, alterações no número de hemácias e de seu conteúdo de hemoglobina 

(Hb) após provas de longa duração, como a maratona de 24 horas(10) e o 

triathlon(11). Alterações no perfil de leucócitos também têm sido relatadas em 

maratonas(10,12-13) e triathlon(11). Contudo, ressaltamos que o comportamento dos 

parâmetros citados em uma adventure sprint race  ainda não foi investigado. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi registrar a intensidade fisiológica de 

uma adventure sprint race por meio da freqüência cardíaca dos competidores e 

analisar os parâmetros hematológicos dos participantes antes e imediatamente após 

a competição. 
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MÉTODOS 

Foram convidados a participar deste estudo os competidores inscritos em uma 

adventure sprint race que atendiam aos seguintes critérios: estar na faixa etária de 

18 a 35 anos; VO2pico superior a 50 mLO2.kg-1.min-1, não reportar doenças 

infecciosas, autoimune, crônicas, degenerativa ou de hipersensibilidade e não fazer 

uso de medicamentos com ação antiinflamatória. Foram selecionados sete 

voluntários do sexo masculino com as seguintes características: 27,7+5,9 anos de 

idade, 63,2+3,68 kg de massa corporal, 170,2+3,47 cm de estatura, 6,91+1,75 % de 

gordura corporal e VO2pico  60,84+1,81 mLO2.kg-1.min-1. Todos foram informados a 

respeito dos procedimentos do estudo e assinaram o termo de consentimento livre 

esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (protocolo nº084/2010). 

Os dados foram coletados durante uma adventure sprint race realizada na Região 

da Serra do Espinhaço, Diamantina-MG (Latitude: -18º 13' 58" S/Longitude: -43º 39' 

02" W). O percurso total foi de 42,1 km, sendo 12 km de trekking, 100 metros de 

técnicas verticais (arvorismo e rapel) e 30 km de mountain bike. O local de 

realização da prova caracteriza-se pela vegetação de Cerrado e relevo acidentado, 

com altitudes que variaram de 665 a 1143 metros. Durante a prova a temperatura 

ambiente registrada na faixa de 20,8+4,3ºC e a umidade relativa do ar de 

49,9+18,9%. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Cinco dias antes da competição, os voluntários compareceram ao laboratório de 

Fisiologia do Exercício da UFVJM para a avaliação da freqüência cardíaca de 

repouso, massa corporal, estatura, percentual de gordura e pico de consumo de 
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oxigênio. Após responderem negativamente às perguntas do questionário de 

Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), os voluntários permaneceram deitados em 

uma maca por dez minutos para o registro da freqüência cardíaca de repouso, 

utilizando o monitor de freqüência cardíaca Polar RS800.  

Em seguida, o percentual de gordura corporal foi estimado pela fórmula de Jackson 

e Pollock (1978), a partir das dobras cutâneas do tríceps, supra-ilíaca e coxa, 

medidas pelo plicômetro Lange. O pico de consumo de oxigênio e a freqüência 

cardíaca (FC) máxima foram determinados pelo protocolo de Balke durante um teste 

progressivo em ciclo-ergômetro padrão Monark com aumentos de 50 Watts a cada 

dois minutos de estágio até a fadiga voluntária.  

Os sujeitos foram instruídos a não ingerir álcool e cafeína; a evitar exercícios 

vigorosos durante 24 horas antes dos testes e manter a dieta normal durante o 

período. Essas recomendações foram seguidas, conforme relato prévio dos 

voluntários aos membros da equipe de pesquisadores.  

Vinte e quatro horas antes da largada e imediatamente após a chegada foi coletada 

uma amostra do sangue dos voluntários por meio de uma punção da veia antecubital 

mediana, na fossa antecubital, utilizando tubos a vácuo heparinizados de acordo 

com o preconizado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina 

Laboratorial para coleta de sangue venoso(14). As amostras foram processadas em 

contador automático (Coulter) para determinação dos parâmetros hematológicos: 

leucócitos totais, hemoglobina e hemácias. 

O registro da freqüência cardíaca durante a adventure sprint race foi feito por 

monitores de freqüência cardíaca da marca Polar (modelos RS800, FT80 e RS300). 

Cinco minutos antes da largada da prova, uma cinta elástica foi colocada no tronco 

dos voluntários para captar o sinal elétrico do coração e retransmiti-lo para o monitor 
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(relógio) fixado no pulso do indivíduo. O monitor de freqüência cardíaca foi 

configurado para registrar os dados a cada 5 segundos. Previamente, a partir dos 

valores de freqüência cardíaca de repouso e freqüência cardíaca máxima do teste 

de Balke no ciclo-ergômetro, os monitores foram configurados para registrar a 

freqüência cardíaca durante a prova em três faixas distintas:  

Zona 1 = < 75% da FC de reserva;  

Zona 2 = entre 75% e 85% da FC de reserva;  

Zona 3 = > 85% da FC de reserva;  

 

Análise dos dados 

Foi utilizado o software SPSS, versão 18, para fazer a análise estatística descritiva 

das variáveis estudadas por meio da média e desvio padrão, além do percentual de 

freqüência cardíaca em cada zona de exercício.  As comparações de médias entre 

os valores de frequência cardíaca e dados hematológicas, antes e após a adventure 

sprint race, foram feitas pelo test t de Student pareado e pelo teste Wilcoxon. Foi 

adotado nível de significância de p < 0,05.  
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RESULTADOS 

A tabela 1 mostra que no presente estudo a duração média da prova foi de 

4h38min52s, sendo que o primeiro voluntário completou a prova em 3h54min57s e o 

último 6h07min52s. Além disso, a tabela mostra o tempo médio em que os 

voluntários permaneceram em cada zona de FC durante as duas modalidades. No 

trekking, o tempo de permanência na zona 3 foi superior às demais zonas e na 

modalidade de mountain bike, esta situação é invertida, com a zona 1 sendo 

superior. Em toda a prova verificamos um predomínio da zona 3, correspondente a 

38,68% do total.  

Inserir tabela 1 

A tabela 2 apresenta à média e desvio padrão da freqüência cardíaca máxima e 

média durante cada modalidade e no tempo total da prova. Todos esses parâmetros 

foram estatisticamente superiores durante o trekking em comparação ao percurso de 

mountain bike. A partir dos valores individuais da FC de repouso e da FC máxima 

também foi possível quantificar o percentual médio da FC de reserva que os 

voluntários se exercitaram durante a prova. Novamente, os valores do trekking foram 

superiores ao mountain bike e confirmaram a caracterização da aventure sprint race 

como uma prova de alta intensidade. 

Inserir tabela 2 

Os dados da tabela 3 mostram que os parâmetros hematológicos dos participantes 

da adventure sprint race foram alterados de forma significativa imediatamente após a 

prova, quando comparados com a véspera da prova. Verificamos uma redução no 

número de hemácias e na concentração de hemoglobina. Inversamente, foi 

constatado o aumento do número de leucócitos.  

Inserir tabela 3 



14 
 

DISCUSSÃO 

As provas de corrida de aventura são caracterizadas pela variabilidade de 

modalidades, tipos de percurso, distância, duração e, consequentemente, diferentes 

intensidades. Os dados do presente estudo foram coletados durante uma prova 

considerada como uma adventure sprint race, cuja duração está entre três e 24 

horas(4), em que os voluntários competiram em três modalidades com características 

diferentes: mountain bike, trekking e técnicas verticais. 

Em relação à intensidade total da prova verificamos que a maior parte do tempo 

(1h47min51s) os voluntários se exercitaram em uma zona superior a 85% da FC de 

reserva, caracterizando-a como uma prova de longa duração e alta intensidade. 

Porém, ao analisarmos separadamente as modalidades, verificamos diferenças nas 

intensidades; sendo que no mountain bike os voluntários se exercitaram 

predominantemente na zona de intensidade abaixo de 75% da FC de reserva e no 

trekking acima de 85%.  Esta diferença pode ser explicada pela sequência das 

modalidades e pelas características do percurso da prova que possuía vários 

trechos em aclive e declive, exigindo muito do aspecto técnico no mountain bike e 

altas exigências físicas no trekking.  

Lucas et al.(6) realizaram o primeiro estudo que analisou a magnitude e o padrão de 

intensidade do esforço fisiológico durante a realização de uma corrida de aventura 

com duração de cinco dias e com um percurso de 411 km na Nova Zelândia. Os 

autores verificaram que houve um predomínio da zona de intensidade compreendida 

entre 40 e 60% da FC de reserva. Nesse estudo também foi verificado que somente 

nas primeiras 24 horas dessa prova os competidores atingiram valores de FC 

correspondente a faixa compreendida entre 80-100% da FC de reserva. Nos quatro 

dias restantes da competição essa faixa superior não foi atingida. 
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Delmonego Júnior et al.(2) também analisaram a intensidade do esforço de diferentes 

modalidades (remo, mountain bike e trekking) durante uma prova de corrida de 

aventura com um percurso aproximado de 195 km  na região sul do Brasil  e também 

encontraram o predomínio da zona inferior de FC máxima (< 75 % FC pico) Os 

autores concluíram que as características das diferentes modalidades que compõem 

uma prova de corrida de aventura interferem na caracterização da sua intensidade. 

Verificou-se que o mountain bike apresenta a menor intensidade quando comparado 

com as demais modalidades (remo e trekking). Esse mesmo padrão foi encontrado 

no presente estudo, uma vez que a maior parte do tempo dessa modalidade os 

voluntários apresentaram um freqüência cardíaca inferior a 75% da FC de reserva. 

Provavelmente, isso se explica pelo relevo do terreno em que a modalidade foi 

realizada, caracterizado por grandes trechos de declive, que exigem maior domínio 

da técnica em detrimento aos esforços físicos. 

Os estudos citados acima(2,6) são os únicos encontrados na literatura que avaliaram 

a intensidade de uma corrida de aventura por meio da FC. Porém, esses estudos 

foram feitos durante provas caracterizadas como expedição (expedition race), cuja 

duração é superior a um dia e com privação de sono. No presente estudo, uma 

adventure sprint race, cuja duração é inferior a 24 horas, exige-se que o competidor 

se exercite em uma intensidade superior às provas de maior duração.  

A alta intensidade verificada pelo comportamento da freqüência cardíaca pode ser 

associada com as alterações dos dados hematológicos após a realização da prova. 

A redução do número de hemácias após o exercício, fenômeno conhecido como 

anemia do atleta(15), pode ser consequência do aumento da lise das hemácias, 

decorrente não só de traumas mecânicos, mas também de danos oxidativos(16). Em 

condições normais, as hemácias têm uma meia vida de 120 dias e uma taxa diária 
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de renovação de 1% ao dia. O aumento na taxa de renovação pode ser benéfico 

para o atleta, uma vez que hemácias novas são mais eficientes no transporte de 

oxigênio(17-18). Os achados do presente estudo estão de acordo com Wu et al.(10) que 

encontraram uma redução significativa no número de hemácias e na concentração 

de hemoglobina dois e nove dias após a realização de uma maratona de 24 horas, 

com percurso aproximado de 100 km, quando comparadas com  a situação pré-

competição.  

O aumento do número de leucócitos após provas de longa duração e de alta 

intensidade tem sido freqüentemente observado(19-20). Davidson et al.(11) relataram o 

aumento de mais de três vezes no número de leucócitos circulantes em atletas após 

uma prova de triathlon que consistiu em 46,8 km de ciclismo, 19,4 km de corrida e 

29,8 km de canoagem. Resultados semelhantes também foram descritos por Wu et 

al.(10), que reportaram aumento do número de leucócitos após uma maratona de 24 

horas, permanecendo elevado por  nove dias após a competição.  

A leucocitose pode resultar do aumento do tráfego/mobilização de células da medula 

óssea, demarginação das paredes dos vasos sanguíneos e redução no 

deslocamento para os tecidos. Estudos sugerem que a leucocitose mediada pelo 

exercício seja resultante, em grande parte, da demarginação promovida pela ação 

das catecolaminas sobre os leucócitos(21-23).  

O exercício é acompanhado pelo aumento da atividade simpática, o que é 

dependente da intensidade do exercício, assim como pela ativação do sistema 

hipotálamo-pituitária, levando à secreção de catecolaminas(24). É sabido que a 

liberação de epinefrina e norepinefrina influencia vários processos imunológicos, 

incluindo o padrão de circulação dos leucócitos(25). Nieman e colaboradores(22) 

observaram que as alterações no número de leucócitos após 3 horas de corrida a 



17 
 

70% do VO2max correlaciona-se com o aumento nos níveis plasmáticos de epinefrina 

e cortisol. O longo tempo de permanência dos atletas na zona 3 de FC durante a 

prova (tabela 1) é indicativo da alta intensidade da competição, e sugere a 

participação das catecolaminas na alteração do número de leucócitos observada.   

Assim, este estudo fornece as primeiras descrições sobre a intensidade fisiológica e 

os parâmetros hematológicos em uma prova de corrida de aventura com 

característica de uma adventure sprint race. O predomínio da zona de intensidade 

acima de 85% da frequência cardíaca de reserva, associada às alterações 

hematológicas, caracterizam esse tipo de competição como de alta intensidade. 

Porém, as diversas possibilidades de configuração de uma adventure sprint race 

(percurso, modalidade, distância e duração) devem ser consideradas no 

planejamento do treinamento e na definição de estratégias durante a prova. 
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TABELAS 

 

Tabela 1 – Média e percentual do tempo de permanência nas faixas de FC durante 

as modalidades e no tempo total da prova. 

Zonas Trekking Mountain Bike Total 

1 15min48s (15,61%) 1h20min28s (45,3%) 1h36min16s (34,52%) 

2 21min04s (20,81%) 53min41s (30,22%) 1h14min45s (26,80%) 

3 1h4min22s (63,58%) 43min29s (24,48%) 1h47min51s (38,68%) 

TOTAL 1h41min14s (36,30%) 2h57min38s (63,70%) 4h38min52s (100%) 
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Tabela 2 – Frequência cardíaca média, máxima e percentual da frequência cardíaca 

de reserva dos competidores durante a prova de corrida de aventura 

 Trekking Mountain Bike Total p* 

FC Média (bpm) 177±11 162 ± 10 169+11 0,001 

FC Máxima (bpm) 196±9 189 ± 8 192+8 0,044 

% FC reserva 87,86±7,03 77,14+6,49 82,29+6,65 0,017 

*(p<0,05) diferença entre as duas modalidades 
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Tabela 3- Dados hematológicos dos competidores antes e depois da prova 

 Pré Pós p* 

Hemoglobina (g/dl) 19,11 ± 2,98 16,19 ± 0,99 0,008 

Hemácia (x106/mm3) 5,46 ± 0,53 4,85 ± 0,38 0,013 

Leucócitos (x103/mm3) 6,22 ± 2,04 14,81 ± 3,53 0,004 

*p<0,05) diferença pré e pós competição 
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Parecer do comitê de ética em pesquisa da UFVJM 
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(1) apresentação dos resultados em seqüência lógica, em forma de texto, tabelas e ilustrações; 

evitar repetição excessiva de dados em tabelas ou ilustrações e no texto; (2) enfatizar somente 

observações importantes. Discussão: deve conter (1) ênfase nos aspectos originais e 

importantes do estudo, evitando repetir em detalhes dados já apresentados na Introdução e nos 

Resultados; (2) relevância e limitações dos achados, confrontando com os dados da literatura, 

incluindo implicações para futuros estudos; (3) ligação das conclusões com os objetivos do 

estudo; (4) conclusões que podem ser tiradas a partir do estudo; recomendações podem ser 

incluídas, quando relevantes. Agradecimentos: deve conter (1) contribuições que justificam 

agradecimentos, mas não autoria; (2) fontes de financiamento e apoio de uma forma geral. 

Referências: as referências bibliográficas devem ser numeradas na sequência em que 

aparecem no texto, em formato sobrescrito entre parênteses. As referências citadas somente 

em legendas de tabelas ou figuras devem ser numeradas de acordo com uma seqüência 

estabelecida pela primeira menção da tabela ou da figura no texto. O estilo das referências 

bibliográficas deve seguir as regras do Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals (International Committee of Medical Journal Editors. Uniform 

requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997;126:36-

47; http://www.icmje.org). Alguns exemplos mais comuns são mostrados abaixo. Para os 

casos não mostrados aqui, consultar a referência acima. Os títulos dos periódicos devem ser 

abreviados de acordo com o Index Medicus (List of Journals Indexed: 

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). Se o periódico não constar dessa lista, deve-se 

utilizar a abreviatura sugerida pelo próprio periódico. Deve-se evitar utilizar “comunicações 

pessoais” ou “observações não publicadas” como referências. Um resumo apresentado deve 

ser utilizado somente se for a única fonte de informação. 

      Exemplos: 

1) Artigo padrão em periódico (deve-se listar todos os autores; se o número ultrapassar seis, 

colocar os seis primeiros, seguidos por et al): You CH, Lee KY, Chey RY, Mrnguy R. 

Electrocardiographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. 

Gastroenterology 1980;79:311-4. Goate AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrall M, James LA, 

Lai LY, et al. Predisposing locus for Alzheimer’s disease on chromosome 21. Lancet 

1989;1:352-5. 

2) Autor institucional: The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. 

Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow 

aplasia. Lancet 1977;2:742-4. 

3) Livro com autor(es) responsáveis por todo o conteúdo: Colson JH, Armour WJ. Sports 

injuries and their treatment. 2 nd rev. ed. London: S. Paul, 1986. 

4) Livro com editor(es) como autor(es): Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced 

headache. New York: Springer-Verlag, 1988. 

5) Capítulo de livro: Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading 

microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: 
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mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974;457-72. TABELAS As tabelas devem 

ser elaboradas em espaço 1,5, devendo ser planejadas para ter como largura uma (8,7cm) ou 

duas colunas (18cm). Cada tabela deve possuir um título sucinto; itens explicativos devem 

estar ao pé da tabela. A tabela deve conter médias e medidas de dispersão (DP, EPM, etc.), 

não devendo conter casas decimais irrelevantes. As abreviaturas devem estar de acordo com 

as utilizadas no texto e nas figuras. Os códigos de identificação de itens da tabela devem estar 

listados na ordem de surgimento no sentido horizontal e devem ser identificados pelos 

símbolos padrão. 

14. FIGURAS: Serão aceitas fotos ou figuras em preto-e-branco. Figuras coloridas poderão 

ser publicadas quando forem essenciais para o conteúdo científico do artigo. Nestes casos, o 

custo serão arcados pelos autores. Para detalhes sobre ilustrações coloridas, solicitamos 

contactar diretamente a Editora Atha Comunicação e Editora (atharbme@uol.com.br). Figuras 

coloridas poderão ser incluídas na versão eletrônica do artigo sem custo adicional para os 

autores.Os desenhos das figuras devem ser consistentes e tão simples quanto possível. Não 

utilizar tons de cinza. Todas as linhas devem ser sólidas. Para gráficos de barra, por exemplo, 

utilizar barras brancas, pretas, com linhas diagonais nas duas direções, linhas em xadrez, 

linhas horizontais e verticais. A RBME desestimula fortemente o envio de fotografias de 

equipamentos e animais. As figuras devem ser impressas com bom contraste e largura de uma 

coluna (8,7cm) no total. Utilizar fontes de no mínimo 10 pontos para letras, números e 

símbolos, com espaçamento e alinhamento adequados. Quando a figura representar uma 

radiografia ou fotografia sugerimos incluir a escala de tamanho quando pertinente. 

15. ARTIGOS DE REVISÃO: Os artigos de revisão são habitualmente encomendados pelo 

Editor a autores com experiência comprovada na área. A RBME encoraja, entretanto, que se 

envie material não encomendado, desde que expresse a experiência publicada do(a) autor(a) e 

não reflita, apenas, uma revisão da literatura. Artigos de revisão deverão abordar temas 

específicos com o objetivo de atualizar os menos familiarizados com assuntos, tópicos ou 

questões específicas nas áreas de Medicina e Ciências do Exercício e do Esporte. O Conselho 

Editorial avaliará a qualidade do artigo, a relevância do tema escolhido e o comprovado 

destaque dos autores na área específica abordada. A inadequação de qualquer um dos itens 

acima acarretará na recusa do artigo pelos editores, sem que o mesmo seja enviado para o 

processo de revisão pelos pares. O artigo de revisão deve ter, no máximo, 30 (trinta) páginas e 

100 (cem) referências. 

16. REVISÃO SISTEMÁTICA A RBME: encoraja os autores a submeterem artigos de 

revisão sistemática da literatura nas áreas de Medicina e Ciências do Exercício e do Esporte. 

O Conselho Editorial avaliará a qualidade do artigo, a relevância do tema escolhido, o 

procedimento de busca e os critérios para inclusão dos artigos. A inadequação de qualquer um 

dos itens acima acarretará na recusa do artigo pelos editores, sem que o mesmo seja enviado 

para o processo de revisão pelos pares. O artigo de revisão sistemática deve ter, no máximo, 

30 (trinta) páginas e 100 (cem) referências. 

17. META-ANÁLISE A RBME: encoraja os autores a submeterem artigos de análise meta-

analítica nas áreas de Medicina e Ciências do Exercício e do Esporte. O Conselho Editorial 

avaliará a qualidade do artigo, a relevância do tema escolhido, o procedimento de busca de 

artigos, os critérios para inclusão dos artigos e o tratamento estatístico utilizado. A 

inadequação de qualquer um dos itens acima acarretará na recusa do artigo pelos editores, sem 

que o mesmo seja enviado para o processo de revisão pelos pares. O artigo de meta-análise 

deve ter, no máximo, 30 (trinta) páginas e 100 (cem) referências. 
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18. ARTIGOS DE OPINIÃO: Serão encomendados pelo Conselho Editorial a indivíduos de 

notório saber nas áreas de Medicina do Exercício e do Esporte e das Ciências do Esporte, que 

emitirão sua opinião pessoal sobre assuntos de particular interesse. O artigo de opinião deve 

ter, no máximo, 20 (vinte) páginas e 20 (vinte) referências. 

19. RELATOS DE EXPERIÊNCIA A RBME: estimula profissionais que possuam uma 

experiência relevante em algum aspecto especial, original ou inovador em Medicina do 

Exercício e do Esporte ou das Ciências do Esporte a partilhá-la, sob a forma de um Relato de 

Experiência. A inadequação de qualquer um dos itens acima acarretará na recusa do artigo 

pelos editores, sem que o mesmo seja enviado para o processo de revisão pelos pares. O relato 

de experiência deve ter, no máximo, 15 (quinze) páginas e 15 (quinze) referências. 

20. RELATO DE CASO A RBME: estimula autores a submeter artigos de relato de caso, 

descrevendo casos clínicos específicos que tragam informações relevantes e ilustrativas sobre 

diagnóstico ou tratamento de um caso particular que seja raro na Medicina do Exercício e do 

Esporte. Os artigos devem ser objetivos e precisos, contendo os seguintes itens: 1) Resumo e 

Abstract contendo as implicações clínicas; 2) Uma Introdução com comentários sobre o 

problema clínico que será abordado, utilizando o caso como exemplo. É importante 

documentar a concordância do paciente em utilizar os seus dados clínicos; 3) Um relato 

objetivo contendo a história, o exame físico e os achados de exames complementares, bem 

como o tratamento e o acompanhamento; 4) Uma Discussão explicando em detalhes as 

implicações clínicas do caso em questão, e confrontando com dados da literatura, incluindo 

casos semelhantes relatados na literatura; 5) Referências bibliográficas. O relato de caso deve 

ter, no máximo, 20 (vinte) páginas e 30 (trinta) referências. 

21. CARTA AO EDITOR: Cartas endereçadas ao Editor-Chefe da RBME serão 

consideradas para publicação se promoverem discussão intelectual sobre um determinado 

artigo recentemente publicado. As cartas devem conter um título informativo e seguir as 

instruções acima para publicação. As cartas devem ter não mais do que 500 palavras. Se 

aceita, uma cópia será enviada ao autor do artigo original que suscitou a discussão, com um 

convite para submeter uma réplica que será publicada junto com a carta. 

22. LIVROS PARA REVISÃO A RBME: estimula as editoras a submeterem livros para 

apreciação pelo Conselho Editorial. Devem ser enviadas duas cópias do livro ao Editor-Chefe 

(vide o endereço acima), as quais não serão devolvidas. O envio dos livros não garante a sua 

apreciação. Contudo, os livros recebidos e não apreciados serão listados no último número de 

cada ano da Revista. Os livros selecionados para apreciação serão encaminhados para 

revisores com experiência e competência profissional na respectiva área do livro, cujos 

pareceres deverão ser emitidos em até três meses e poderão ser adaptados pelos Editores da 

Revista, sem qualquer interferência das editoras dos livros apreciados. O resultado da 

apreciação será publicado na Revista juntamente com as informações editoriais do livro. 

 

Declaração de Direito Autoral 

DIREITOS AUTORAIS Todas as declarações publicadas nos artigos são de inteira 

responsabilidade dos autores. Entretanto, todo material publicado torna-se propriedade da 

Editora, que passa a reservar os direitos autorais. Portanto, nenhum material publicado na 

RBME poderá ser reproduzido sem a permissão por escrito da Editora. Todos os autores de 

artigos submetidos à RBME deverão assinar um Termo de Transferência de Direitos Autorais 

que entrará em vigor a partir da data de aceite do trabalho. O autor responsável pelo artigo, 

receberá, sem custos, a separata eletrônica da publicação (em formato PDF). 
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Submissão de resumo ao 58th Annual Meeting and 2nd World Congress on Exercise is 

Medicine 
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