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Resumo 

 

Há poucos estudos sobre as demandas nutricionais no surfe. O objetivo desse estudo foi 

identificar a frequência de baixa energia disponível (BED) em surfistas, avaliar a 

qualidade da dieta e identificar o gasto energético com exercício (GEEx) no surfe. 

Trata-se de um estudo transversal prospectivo, no qual foram avaliados 16 surfistas, 

sendo 5 amadores e 11 profissionais, 13 homens e 3 mulheres, entre 18 e 40 anos de 

idade. Para a estimativa da BED realizou-se o cálculo da Energia Disponível (ED), que 

avalia se a energia ingerida (EI kcal) supre a demanda metabólica remanescente após o 

gasto de energia com o exercício (GEEx kcal) ser considerado e ajustada à massa livre 

de gordura (MLG kg). EI, GEEx e MLG, componentes para o cálculo da ED, foram 

obtidos através do preenchimento de registros alimentares de 3 dias, do relógio 

multiesportivo Polar V800® e do sensor de frequência cardíaca Polar OH1® e a partir 

da aferição das dobras cutâneas, respectivamente. A qualidade da dieta foi avaliada 

através do Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). Os resultados indicaram 

que entre os surfistas avaliados, 14 apresentaram BED, sendo a média de ED observada 

de 21,9 (DP=5,4) kcal/kgMLG, sem diferença segundo sexo (p=0,439) ou nível 

competitivo (p= 0,510). A média de GEEx de sessão de surfe foi de 5.9 (DP=1,5) e 7 

(DP=1,7) unidades de equivalente metabólico (METs) para surfistas profissionais e 

amadores, respectivamente, sem diferença (p=0,555). A pontuação média do IQD-R foi 

de 63,9 (DP=14,2), indicando que a maioria dos surfistas (n=11) apresentou dieta com 

necessidade de modificação para que seja alcançada uma dieta saudável. Conclui-se que 

surfistas apresentam GEEx elevado e baixa EI, que podem ter contribuído para a 

elevada frequência de BED. Além disso, devem fazer a modificação da dieta com 

finalidade de melhorar a qualidade dos alimentos consumidos. Sugere-se que 

nutricionistas e técnicos que atuam com surfistas estejam alertas para as demandas do 

esporte e promovam educação alimentar e nutricional com intuito de prevenir a BED e 

melhorar a qualidade da dieta.  

 

Palavras-chave: Deficiência de Energia Relativa no Esporte; Gasto energético; 

Esportes Aquáticos; Registros de Dieta; Ingestão de Alimentos; Ingestão de Energia. 

 

 



 

Abstract 

 

There are few studies about surfers’ nutritional demands. The purpose of this study 

was to identify the frequency of low energy availability (LEA) in surfers, assess their 

diet quality and the energy expenditure with exercise (EEEx) in surfing. In this  cross-

sectional prospective study, were assessed 16 surfers, being 11 professionals and 5 

amateurs and 3 female and 13 males, aged between 18 and 40 years old. To estimate 

LEA the energy availability (EA) equation was applied, which assess whether energy 

intake (EI kcal) meets the metabolic demands remaining after exercise energy 

expenditure (EEEx kcal) is considered, adjusted to fat free mass (FFM kg).  The EI, 

GEEx, and MLG, components for the ED calculation were obtained by surfers filling 

in 3-day food records, through the Polar V800® multisport watch and the heart rate 

frequency sensor Polar OH1®, and from the measurement of skinfolds, respectively. 

Diet quality was assessed through the Diet Quality Index Reviewed (DQI-R). Results 

indicated that among the assessed surfers, 14 had LEA and mean EA observed was 

21.9 (SD=5.4) kcal/kgMLG with no difference according to sex (p=0.439) or 

competitive level (p=0.510). Mean surf sessions EEx ranged from 5.9 (SD=1.5) to 7 

(SD=1.7) metabolic equivalent units (METs) for professional and amateur surfers, 

respectively, with no difference between them (p=0,555). The mean DQI-R score was 

63.9 (SD=14.2), indicating that most surfers (n=11) had a diet that needed to be 

modified to be healthy. It can be concluded that surfers have a high EEEx and low EI, 

which may have contributed to the high frequency of LEA. In addition, they have to 

modify their diet in order to improve the quality of food intake. It is suggested that 

dietitians and coaches who work with surfers should be alert to the sport’s demands 

and promote food and nutrition education in order to prevent LEA and improve diet 

quality. 

 

Key words: RED-S; Energy Expenditure; Water Sports; Diet Records; Eating; 

Energy Intake. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A admiração pelo surfe surgiu quando eu ainda era criança brincando na praia, 

explorando novos ambientes, descobrindo a areia e água do mar. Ainda criança, 

nunca tive medo de estar no mar e desafiava as profundidades mesmo quando os 

meus pés não alcançavam o chão. Contudo, o surfe só passou a ser permitido para 

mim no início da minha adolescência por questões de saúde, e foi um grande divisor 

de águas na minha vida. Quando finalmente recebi a permissão para praticar o esporte 

que eu tivesse vontade, foi o tão sonhado momento em que eu poderia aprender a 

surfar! E eu poderia dizer que o interesse pelo meu objeto de estudo teria nascido ao 

mesmo tempo em que comprei minha primeira prancha e comecei a explorar o mar 

sozinha, mas na verdade, a ideia surgiu alguns anos mais tarde. 

Além do surfe, conheci outras modalidades esportivas ao longo da 

adolescência e passei a me interessar por esportes, por saúde e, consequentemente, 

pela alimentação que atendesse às demandas do exercício e da saúde humana. Foi 

nesse momento que me interessei pelo curso de nutrição. E então, ao ingressar na 

graduação com 17 anos de idade na Universidade Federal de São Paulo, eu tinha a 

certeza de que ao me formar gostaria de trabalhar com nutrição esportiva.  

Durante o primeiro ano, me permiti experimentar a graduação e conhecer as 

possibilidades da universidade que eu estava inserida, sendo assim, comecei a pensar 

na temática da iniciação científica (IC). Foi nesse momento que eu li cada currículo 

lattes disponível no site da universidade até encontrar um docente que trabalhasse 

com a linha de pesquisa que mais se aproximava do que eu gostaria de ter como 

objeto de estudo na IC. Foi assim, através do currículo lattes, que inicialmente 

conheci a Professora Claudia Juzwiak, que naquele momento estava fazendo seu pós-

doutorado em Barcelona e não fazia ideia de que eu existia. 

 Mas, mesmo assim, enviei um e-mail dizendo que me interessava pela sua 

linha de pesquisa e gostaria de ser sua aluna de IC. A Professora Claudia retornou 

como docente responsável de uma disciplina que eu estava cursando e foi nesse 

momento que me apresentou um tema de sua linha de pesquisa e decidimos que o 

objeto do meu estudo de IC seria o gasto energético com exercício em atletas 
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paralímpicos do atletismo, e então eu me interessei por mais uma modalidade e ainda, 

pelo esporte adaptado.  

Estudar gasto energético com exercício despertou meu interesse por assuntos 

que permeavam essa temática e as aulas do módulo Nutrição na Atividade Física que 

abordavam questões sobre as necessidades energéticas de atletas e métodos de 

mensuração do gasto energético passaram a me despertar cada vez mais curiosidade. 

 A minha coleta de dados da IC teve como principal obstáculo as 

Paralímpiadas Rio 2016, pois no momento que eu passei a ter mais tempo livre para 

as coletas, os atletas entraram em período de aclimatação para os jogos. Então, a 

Professora Claudia sugeriu que pensássemos em um plano B caso a coleta fosse 

inviabilizada pelos atletas estarem nos jogos, e que esse plano envolvesse o surfe, 

dada a minha relação com esse esporte. No entanto, as coletas com os velocistas da 

seleção paralímpica de atletismo puderam ser iniciadas e o “Projeto Surfe” ficou 

guardado para um outro momento.  

As coletas da IC foram finalizadas e no meu último ano da graduação, dei 

continuidade ao TCC e também vivenciei o estágio, sendo que uma experiência foi 

fundamental para que eu decidisse ingressar no mestrado: o estágio em Nutrição 

Social. Parece desconexo de todo meu amor pela nutrição esportiva, mas nesse 

período foi despertado um novo amor dentro de mim, o amor pela educação. 

 No estágio em Nutrição Social me aproximei da atenção primária em saúde 

pública e do serviço de convivência do Instituto Camará Calunga, completamente 

diferente do que eu já havia experimentado anteriormente em outros campos de 

estágio, o Camará me aproximou da educação alimentar e nutricional e educação em 

saúde, da horizontalidade e do que é lúdico. No Camará eu e minha parceira de 

estágio, Fernanda Teles, coordenamos uma atividade na praia com 50 crianças e 

propondo que as crianças experimentassem o surfe. 

Sendo assim, a partir da minha trajetória que englobou minha relação com o 

surfe, meu objeto de estudo de IC, a Professora Claudia e o estágio em Nutrição 

Social, finalmente ingressei no mestrado com o tema “Aspectos nutricionais no surfe: 

energia disponível e qualidade da dieta”. Todos esses encontros que me trouxeram ao 
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mestrado têm me transformado como nutricionista, além de trazer subsídios para eu 

me aproximar da educação com um olhar mais maduro. 
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2. INTRODUÇÃO 

Identificar corretamente a necessidade de energia de atletas é um processo 

fundamental para determinar o consumo alimentar mais adequado à manutenção da 

massa e composição corporal, otimizar o desempenho esportivo em períodos de 

treinamento e competições e reduzir o risco de lesões causadas pelo déficit de energia 

e deficiências nutricionais. A necessidade de energia em atletas depende de algumas 

variáveis, tais como, a periodização do treino e ciclo de competição, intensidade e 

volume do treinamento (THOMAS et al., 2016) e deve ser planejada e ajustada de 

acordo com as variações a que são submetidas.  

O conceito de energia disponível (ED) vem sendo proposto na nutrição 

esportiva a fim de garantir a energia remanescente para atender às necessidades 

fisiológicas que não são relacionadas ao exercício, após o gasto energético com 

exercício ter sido considerado (BURKE et al., 2019). 

A estimativa da ED é realizada a partir da equação proposta por Loucks 

(2004), na qual se considera que a ED é igual a energia ingerida (EI) (kcal) subtraída 

a energia com o gasto energético do exercício (kcal) e ajustada pela massa livre de 

gordura (MLG) (kg). Considera-se baixa energia disponível (BED) valores 

<30kcal/kgMLG/dia. A BED pode ter diferentes etiologias, pode ser voluntária ou 

não e acontecer aguda ou cronicamente. Ocorre quando há redução da EI e/ou 

aumento do volume de treinamento sem que haja o manejo da oferta de energia para 

suprir as necessidades fisiológicas remanescentes (MOUNTJOY et al., 2014). A BED 

está relacionada a duas síndromes importantes observadas em atletas: a Tríade da 

Mulher Atleta (TMA) e a Deficiência de Energia Relativa ao Esporte (RED-S) 

(NATTIV et al., 2007; MOUNTJOY et al., 2018).  

A TMA foi descrita pela primeira vez em 1992 pelo American College of 

Sports Medicine (ACSM) como sendo um quadro clínico que envolvia transtornos 

alimentares, amenorreia e osteoporose. Em 2007, acontece uma mudança importante 

no entendimento da TMA: o ACSM passa a descrever a TMA como tendo como seu 

principal componente a BED, com ou sem a presença de transtornos alimentares, 

amenorreia e osteoporose (NATTIV et al., 2007). A RED-S, por sua vez, foi definida 

pela primeira vez em 2014 como sendo uma síndrome que também tem como fator 
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central a BED e envolve prejuízos não somente na função menstrual e saúde óssea, ou 

afeta somente atletas do sexo feminino, mas também atletas do sexo masculino e gera 

impactos negativos em inúmeros sistemas corporais, como por exemplo, na taxa 

metabólica, sistema imunológico, sistema endócrino, saúde psíquica e no 

desempenho esportivo (MOUNTJOY et al., 2014, 2018).  

O surfe é um esporte que consiste no deslizamento sobre as ondas, tem 

característica intermitente, portanto, conta com períodos de baixa a alta intensidade 

de exercício. Sessões de surfe podem durar várias horas, enquanto as baterias de 

competição duram entre 20 e 40 minutos, a depender do nível da competição 

(MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005; BARLOW et al., 2014). 

Há poucos estudos que descrevem o perfil nutricional de surfistas (FELDER 

et al., 1998; COSTA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2015; RIBAS et al., 2018; DA 

ROSA et al., 2018; VAGHETTI et al., 2018). No entanto, os estudos disponíveis 

encontraram inadequado consumo de energia e carboidrato durante treino e 

competição (FELDER et al., 1998; COSTA et al., 2012). Ainda, a qualidade da dieta 

de surfistas pode ser comprometida pelo baixo consumo de alguns grupos alimentares 

como frutas, vegetais, leites e derivados e o consumo excessivo de doces (FELDER et 

al., 1998; RIBEIRO et al., 2015; RIBAS et al., 2018). 

Observa-se que o público-alvo dos estudos nos quais se investigou a presença 

de BED é bastante heterogêneo, mas não foram identificados estudos que tratassem 

dessa temática em surfistas, considerando que esses atletas possam estar em risco, 

devido ao alto volume de treino e baixo consumo de energia encontrado em estudos 

anteriores (FELDER et al., 1998; MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005; 

COSTA et al., 2012; BARLOW et al., 2014; DA ROSA et al., 2018; VAGHETTI et 

al., 2018). Além disso, devido ao crescimento da prática desse esporte e sua 

relevância nos próximos anos, considerando sua consolidação como modalidade 

olímpica e o protagonismo de surfistas brasileiros no cenário competitivo mundial, 

justifica-se o desenvolvimento deste estudo, visando conhecer o status de ED e a 

qualidade da alimentação de atletas do surfe.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1. Surfe: Contexto Histórico  

Historiadores acreditam que o surfe existe há milênios e era considerado o 

esporte de reis havaianos, pois somente estes tinham o privilégio de deslizar sobre as 

ondas. Porém, o surfe moderno ascende historicamente através de um havaiano 

chamado Duke Kahanamoku, um atleta de esportes aquáticos, que foi medalhista de 

ouro na categoria 100m em estilo livre nos Jogos Olímpicos de 1912, em Estocolmo. 

Duke dedicou muitos anos de sua vida fazendo demonstrações de práticas esportivas 

aquáticas em diversos lugares do mundo e a ascensão e popularidade do surfe são 

atribuídas a ele (MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005). 

A primeira competição surgiu na Austrália no ano de 1964 e participaram 

atletas de vários níveis e diferentes categorias. A partir da criação de corporações 

como a Association of Surfing Professionals (ASP) e as associações nacionais 

pertencentes a cada país, as competições tornaram-se organizadas. Em 1976 e 1977 

surgem os primeiros circuitos, respectivamente, masculino e feminino, e a ASP ganha 

um espaço fundamental na organização do World Championship Tour (WCT), que 

era composta pela elite mundial do surfe, e do World Qualifying Series (WQS), que 

era uma divisão de acesso para a elite mundial.  

A ASP foi fundada em 1976 por Fred Hemmings e Randy Rick, dois surfistas 

havaianos e, entre 1983 e 2014, os circuitos WCT e WQS recebiam apoio financeiro 

de empresas de surfwear. Contudo, o compromisso dessas empresas em financiar as 

etapas do circuito se tornou duvidoso uma vez que estas passaram a sofrer problemas 

financeiros que se tornaram públicos. Assim, em 2014 a ASP passa a receber apoio 

financeiro da ZoSea, uma organização liderada por um ex-executivo de marketing da 

National Football League (NFL – USA) com a promessa de premiações maiores e 

otimização da organização dos eventos - dessa forma, a ASP inicia a temporada de 

2015 denominada “World Surf League” (WSL) (GALLOWAY, 2014). 

A WSL manteve a configuração de nivelamento e divisão de acesso, sendo 

assim, o ranking WCT masculino é composto por 32 atletas que são considerados a 

elite mundial do surfe masculino, sendo que no ano de 2021, 11 atletas do WCT eram 
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brasileiros (WSL, 2021). Já o ranking WCT feminino é composto por 15 atletas que 

são consideradas a elite mundial do surfe feminino. No ano de 2021, uma surfista que 

presenta o Brasil no WCT foi vice-campeã mundial de surfe, ficando atrás apenas de 

uma surfista havaiana que coleciona 5 títulos mundiais (WSL, 2021).  

Atualmente, há novas regras na WSL, dessa forma, o WQS é uma maneira de 

angariar pontos para competir o Challenger Series, que se tornou uma segunda 

divisão de acesso, cuja função é alimentar o WCT. Dessa forma, os tops 12 atletas do 

ranking migram para o WCT no início da temporada, quando se trata do ranking 

masculino, e os últimos 10 atletas do WCT da temporada anterior podem retomar seu 

lugar competindo as etapas do Challenger Series. Em relação ao ranking WCT 

feminino, as tops 9 atletas do ranking se mantêm na elite mundial, enquanto as 

últimas seis atletas do WCT da temporada anterior buscam retomar seu lugar 

competindo etapas do Challenger Series (WSL, 2019). 

O surfe brasileiro passou a receber papel de destaque no cenário internacional 

com a geração de competidores nos eventos da WSL em 2012 e estes passaram a ser 

chamados de Brazilian Storm (a tempestade brasileira, em tradução livre) pelos 

adversários de outros países. Em 2014, um atleta brasileiro de apenas 20 anos 

consagrou-se o primeiro brasileiro campeão mundial do evento WCT da WSL, 

reforçando o papel de destaque do Brasil no cenário mundial (GULIN e ANDRÉ, 

2015). Durante três anos consecutivos – 2018, 2019 e 2021 -, surfistas brasileiros se 

consolidaram campeões mundiais. Em 2020, o circuito mundial foi interrompido em 

função da pandemia desencadeada pelo coronavírus (WSL, 2021). O ranking do ano 

de 2021 contou com 11 atletas brasileiros. O “top três” do ranking de 2021 foi 

composto apenas por atletas brasileiros, ou seja, o campeão mundial de surfe do ano 

de 2021 foi um surfista brasileiro (WSL, 2021). 

O surfe mundial ganhou ainda mais visibilidade em outubro de 2016, quando 

em assembleia realizada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) foi admitido, por 

unanimidade, entre as modalidades de competições dos Jogos Olímpicos em Tóquio 

que foram realizados em 2021 (COB, 2016). O primeiro medalhista de ouro olímpico 

da história do surfe nos Jogos Olímpicos de Tokyo foi o brasileiro Ítalo Ferreira 

(IOC, 2021). 
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3.1.1. Características da prática do surfe e competição 

O surfe é um esporte de característica intermitente que conta tanto com 

momentos de alta intensidade como com períodos de baixa intensidade de exercício 

(FARLEY et al., 2012; SECOMB et al., 2015). O estudo de time-motion de Farley et 

al. (2012) sugere que o surfe conta com períodos repetidos de remada de baixa 

intensidade, seguidos por momentos de remada de alta intensidade, entremeados com 

períodos de recuperação relativamente curtos, o que leva os autores a sugerirem que 

as sessões de surfe são marcadas por uma predominância aeróbica. 

 Secomb et al. (2015) identificaram, através de análises de time-motion em 

sessões de surfe, que surfistas competidores de nível regional passavam em média 

42,6% do tempo de treinamento remando, enquanto Farley et al. (2012) identificaram 

que essa atividade era realizada durante 54% do tempo durante a competição em 

surfistas profissionais de nível nacional. O período estacionário representa entre 28 e 

52% do tempo de uma sessão de surfe. Já durante a competição, o período 

estacionário ocorre por menos tempo em relação as sessões de surfe recreativas ou de 

treinamento (FARLEY et al., 2016), e o surfista alterna ações de alta e baixa 

intensidade, dependendo da finalidade da remada (Quadro 1). O percurso de 

deslizamento e a realização de manobras sobre as ondas (wave riding) representam a 

ação empregada entre 4 e 8% do tempo de uma sessão de surfe. 

Sessões de surfe podem durar por tempos variáveis. Em termos de 

competição, essas sessões são chamadas de baterias e duram cerca de 20 a 40 

minutos; já durante o freesurf, ou sessões de surfe marcadas por boas condições 

ambientais que favoreçam a qualidade das ondas, podem durar em torno de 4 a 5 

horas (MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005; BARLOW et al., 2014).  

Quadro 1. Definição das principais ações realizadas em sessões de surfe  

 
Ação Definição 

Remada A propulsão da prancha de surfe para frente através da alternância de braços em 

movimento de remada em posição prona. Velocidade estimada aproximada da remada de 

1-4km/h quando lenta, de 4,1-8km/h quando moderada e 8,1-12 km/h quando de alta 

intensidade 

Continua. 
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Cont. Quadro 1. 

Remada explosiva 

para a onda 

Alternâncias de braço em movimento de remada de maior potência até que se alcance a 

onda 

Período estacionário Deitado em posição prona ou sentado sobre a prancha de surfe sem atividade que 

promove locomoção 

Percurso sobre a 

onda (wave riding) 

Deslizamento e realização de manobras sobre a onda até a finalização ou a perda da 

prancha de surfe. Velocidade estimada do wave riding de 12,1-16km/h quando em 

moderada intensidade e acima de 20km/h quando em alta velocidade 

“Dropar” Momento em que se inicia a descida da crista até a base de uma onda 

Miscelâneas Mergulho sobre a prancha sob ondas ininterruptas (“joelhinho” ou duck diving), retornar à 

posição prona sobre a prancha depois de cair, movimentos lentos com os braços com 

finalidade de manter o posicionamento. 

Adaptado de Secomb et al. (2015), Farley et al. (2012), Mendez-Villanueva e Bishop (2005). 

A ação envolvida no surfe é baseada em períodos de espera para que se 

aproxime uma série de ondas (line-up) e o surfista que está remando sobre uma 

prancha de surfe acelere seus movimentos de remada em direção à onda para 

conseguir “dropá-la” e realizar manobras que, durante a competição, vão aumentar ou 

diminuir suas notas, dependendo da qualidade de seu desempenho. Porém, o tempo 

para realizar esses movimentos durante a competição é limitado e o atleta deve 

alcançar uma quantidade de pontos por manobra e desempenho para não ser 

eliminado da competição (BARLOW et al., 2014)  

O surfe competitivo é baseado em sessões chamadas de “baterias de 

eliminação”, das quais podem participar de três a quatro atletas que serão julgados 

por seu desempenho nos quesitos de estilo, força, fluidez, velocidade, leitura de onda 

e variabilidade de manobras, por jurados que estão assistindo a bateria ao vivo. O 

papel do jurado é avaliar cada performance e comparar com os critérios de uma nota 

de valor máximo para eleger, a partir da somatória de pontos obtida no final da 

bateria, o surfista que obteve melhor pontuação e melhor performance em todos os 

quesitos (MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005). 

Embora as ações de remada, drop e “joelhinho” gerem gasto de energia e 

requerem técnica e habilidade, o percurso sobre a onda é quando “a mágica acontece” 

de fato. As manobras que são realizadas depois que o surfista “dropa” a onda são as 
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mais relevantes para angariar pontos em uma bateria de competição. A pontuação de 

cada onda varia entre 0 e 10 e os competidores são classificados a partir da somatória 

das suas duas melhores notas que varia entre 0 e 20 pontos. A realização dessas 

manobras é complexa e requer determinação, controle e habilidade (SOUZA et al., 

2012). As manobras durante o percurso da onda exigem que o surfista tenha 

coordenação, agilidade, equilíbrio e velocidade, o equilíbrio será importante para que 

o surfista se mantenha no centro de gravidade sobre a superfície de apoio, no caso, a 

prancha (PALMEIRA e WICHI, 2007). 

As manobras podem ser realizadas em direções diferentes: backside (surfar de 

costas para a onda) ou frontside (surfar de frente para a onda). O que define a direção 

para qual o surfista irá deslizar é a direção que a onda arrebenta e o posicionamento 

do praticante. “Goofy footers” são chamados os surfistas que utilizam o pé esquerdo 

no deck da prancha e “regular footer” são surfistas que utilizam o pé direito no deck 

da prancha (BRASIL et al., 2010). 

Figura 1. Surfista goofy footer realizando um bottom turn de backside 

 
Foto do acervo pessoal. Fotógrafo: Osmar Rezende. 

Existem diversas manobras no surfe, os surfistas são pontuados em baterias 

competitivas por executá-las com controle, variação, inovação, fluidez e adicionando 

maior grau de dificuldade (WSL, 2019). O bottom turn (Figura 1) é uma manobra 

caracterizada pela realização de uma curva na base da onda que possibilita o 

desenvolvimento das manobras subsequentes (SOUZA et al., 2012). O cutback 

(Figura 2) marca uma curva em “S” com o objetivo de retornar a parte crítica da onda 

com mais velocidade (BRASIL et al., 2010).  
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Figura 2. Surfista goofy footer realizando um cutback de frontside 

 
Foto do acervo pessoal. Fotógrafo: Osmar Rezende. 

A batida (Figura 3) é uma manobra que exige um bottom turn bem executado, 

em seguida o surfista deve projetar a rabeta (área inferior mais próxima do deck) da 

prancha para baixo com pé traseiro para que possa dirigir o bico (parte superior da 

prancha) em curva para cima, orientada para a crista da onda. Na sequência, o surfista 

empurra a rabeta da prancha com pressão utilizando pé traseiro e projeta a prancha 

para baixo com o pé dianteiro. Basicamente, o surfista irá conduzir a prancha 

verticalmente em direção à crista da onda e atingir o ponto de impacto (BRASIL et 

al., 2010). 

Figura 3. Surfista regular footer realizando uma batida de backside

 
Fotógrafo: The Shadow Mentawaii. Uso autorizado pelo autor. 

Deslizar sobre a onda dentro do tubo (Figura 4) é uma manobra que exige 

técnica e controle para que o surfista permaneça dentro do espaço entre a crista e a 

parede de água (PEIRÃO e SANTOS, 2012).  
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Figura 4. Surfista regular footer entubando de backside. 

 
Foto: The Shadow Mentawaii. Uso autorizado pelo autor. 

As manobras aéreas (Figura 5) vêm ganhando cada vez mais destaque nas 

competições e no freesurf, os aéreos exigem muita velocidade e técnica para utilizar a 

parede da onda como uma rampa. Nesse caso, o surfista executa uma decolagem 

acima da crista da onda, podendo ou não realizar algum tipo de movimento no ar (há 

diversos tipos de aéreos, com mão na borda, sem mão na morda, rodando, backflip, 

kerrupt, etc) e aterrissando novamente na mesma onda (FERRIER et al., 2014). 

Figura 5. Surfista regular footer realizando manobra área de frontside. 

 
 Fotógrafo: Osmar Rezende. Uso autorizado pelo autor. 

Há diversas outras manobras que podem ser realizadas no surfe. Embora não 

seja o objetivo desse trabalho defini-las, a identificação e caracterização das ações 
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desempenhadas no surfe são aspectos importantes na avaliação do gasto energético 

com exercício. 

3.1.2.  Aspectos nutricionais no surfe  

O consumo adequado de energia e nutrientes é importante para a manutenção 

da saúde, para a otimização do desempenho esportivo e redução do risco de lesões 

(THOMAS et al., 2016). Mesmo considerando que na prática do surfe ocorrem 

períodos estacionários, o gasto energético (GE) pode ser bastante elevado 

considerando que as sessões podem durar de 4 a 5 horas (MENDEZ-VILLANUEVA 

e BISHOP, 2005). 

O Compendium of Physical Activities (AINSWORTH et al., 2011), uma das 

principais ferramentas usadas para a identificação do GE de diferentes atividades, 

propõe uma unidade de equivalente metabólico (MET) estimada para a prática de 

surfe (surfing, body or board, general, código 18220) de 3.0 METs. Assim, ao 

utilizar o MET proposto e estimando a proporção de movimentos realizados1, um 

surfista de 70kg surfando por 4 horas, das quais efetivamente 2,5 sejam de remada e 

wave riding, terá o gasto energético estimado com exercício (GEEx) de 525kcal 

(AINSWORTH et al., 2011). Vale lembrar que esse valor pode sofrer variações 

dependendo de inúmeras variáveis climáticas (vento, ondas) e individuais do atleta 

(técnica, nível de treinamento), que afetariam o GEEx.  

 Há poucos estudos na literatura que descrevam o perfil nutricional de 

surfistas (FELDER et al., 1998; COSTA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2015; RIBAS 

et al., 2018; DA ROSA et al., 2018; VAGHETTI et al., 2018). No entanto, os estudos 

disponíveis encontraram inadequado consumo de energia e carboidrato durante treino 

e competição (FELDER et al., 1998; COSTA et al., 2012).  

Um estudo realizado com objetivo de avaliar o perfil nutricional de surfistas 

portugueses encontrou consumo de carboidratos e energia abaixo dos pontos de corte 

utilizados pelos pesquisadores2 (COSTA et al., 2012).  Ainda, outros estudos 

observaram que o consumo de carboidrato foi proveniente, predominantemente, de 

 
1Aproximadamente 50% remada e 10% wave riding (FARLEY et al., 2012). 
2 Para classificar os resultados de consumo de energia encontrados como abaixo do valor 

recomendado, Costa et al. (2012) utilizaram como referência, a recomendação de energia diária para 

um atleta de endurance de 70kg (3000 – 5000kcal/dia). 
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fontes como pão francês, macarrão, arroz polido, doces, confeitos e snacks (FELDER 

et al., 1998; DA ROSA et al., 2018).  

Dentre os macronutrientes, o nutriente cujo consumo parece ser mais 

adequado às recomendações nutricionais para o esporte é a proteína. Por exemplo, Da 

Rosa et al. (2018), utilizando um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) 

identificaram que o consumo de proteína entre os surfistas avaliados estava 

adequado3. Porém, sugerem que a recomendação de proteínas para atletas pode ser 

mais elevada e que a ingestão encontrada e, ainda que esteja classificada como 

adequada, pode ser insuficiente (DA ROSA et al., 2018).   

Os estudos que avaliam o perfil nutricional de surfistas apresentam diversas 

barreiras para que esses atletas alcancem uma alimentação adequada. Em estudo com 

surfistas profissionais australianas do sexo feminino, Felder et al. (1998) 

identificaram conhecimento de nutrição reduzido; apesar disso, 61% de surfistas 

profissionais do sexo masculino entrevistados por Vaghetti et al. (2018) acreditavam 

ter uma dieta saudável, reforçando o décalage4 entre recomendações e práticas e 

percepção dos atletas (JUZWIAK, 2016). Além disso, os autores concluem que deve 

haver intervenções de educação alimentar e nutricional voltadas aos atletas de surf 

para que evitem fadiga e otimizem o estoque de glicogênio muscular durante a 

competição e o período de treinamento (FELDER et al., 1998; COSTA et al., 2012; 

DA ROSA et al., 2018; VAGHETTI et al., 2018).  

Não apenas o conhecimento sobre o perfil nutricional é importante, mas 

também como esse perfil se expressa em alimentos indicando a qualidade da 

alimentação. De acordo com o Guia Alimentar (BRASIL, 2006, p. 15):  

Uma vez que a alimentação se dá em função do consumo de 

alimentos e não de nutrientes, uma alimentação saudável deve estar 

baseada em práticas alimentares que tenham significado social e 

cultural. Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e textura e todos 

esses componentes precisam ser considerados na abordagem 

 
3 Os autores não indicaram qual valor de proteína levaram em consideração para considerar o 

consumo adequado.  
4 “Décalage” é uma palavra de origem francesa que significa discrepância em tradução livre. 

“Os antropólogos Contreras e Gracia-Arnaiz utilizam esse termo em seu livro [...] no qual a décalage é 

traduzida como descompasso. Mais especificamente, menciona-se o descompasso entre o que as 

pessoas afirmam e pensam e o que realmente consomem, ou seja, entre as representações sociais e as 

práticas alimentares” (CASTRO et al., 2015, p.104, grifo da autora). 
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nutricional. Os nutrientes são importantes; contudo, os alimentos não 

podem ser resumidos a veículos deles[...]. 

O estudo de Ribas et al. (2018) encontrou inadequado consumo de leite e 

derivados, óleos, cereais e leguminosas entre os surfistas; o consumo desses grupos 

era raro ou nunca acontecia. Os pesquisadores encontraram também excesso de 

consumo de doces e sobremesas entre os surfistas (FELDER et al., 1998; RIBEIRO et 

al., 2015; RIBAS et al., 2018).  

Um estudo conduzido com 33 surfistas competidores do circuito nacional 

brasileiro Super Surf, a partir da aplicação de um recordatório 24h no dia da 

competição, mostrou baixo consumo de frutas, vegetais e laticínios, consumo de 

suplementos (maltodextrina e whey protein). Também foi encontrado alto consumo 

de carnes, amendoim, nozes e frituras. Esses resultados são provenientes da 

comparação dos resultados obtidos nesses estudos com as porções de referência do 

Guia Alimentar (2006) para a População Brasileira e as recomendações nutricionais 

propostas pelo ACSM e International Society of Sports Nutrition (RIBEIRO et al., 

2015). Ainda, estudo realizado com 21 surfistas amadores teve resultados 

semelhantes: foi constatado baixo consumo e variedade de frutas e vegetais, na dieta 

dos atletas. Ainda, foram destacados dois alimentos como principais fontes de energia 

durante as competições, a banana e o açaí (DA ROSA et al., 2018). 

Embora os estudos acima mencionados tenham identificado aspectos 

relacionados com a qualidade da dieta dos surfistas, não foram identificados estudos 

que tenham aplicado índices de Qualidade da Dieta.  

3.2. Necessidade de Energia e Energia disponível 

A necessidade de energia de atletas irá depender de fatores como a 

periodização do treinamento e o ciclo de competições, podendo variar dia após dia ao 

longo do planejamento anual de treinos, de acordo com o volume e a intensidade. 

Alguns fatores podem elevar a necessidade de energia como a exposição às 

temperaturas extremas (frio ou calor), medo, estresse, alguns tipos de lesões, drogas 

ou aumento da massa livre de gordura e ainda, nas atletas femininas, a fase lútea do 

ciclo menstrual (THOMAS et al., 2016; STELLINGWERFF et al., 2019). Surfistas 

são atletas expostos às temperaturas extremas, bem como suas variações, pois além 
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da exposição ao sol e ar, também estão em contato com a temperatura da água. Além 

disso, há outros fatores que podem afetar o GE de surfistas, como as condições do 

mar (tamanho, duração e tipo da onda), as ações desempenhadas na sessão de treino 

(tempo de remada, em estado estacionário e em percurso sobre a onda) e os 

equipamentos utilizados (BRASIL et al., 2001; EKMECIC et al., 2016) 

Considerando que diversos fatores afetam o GE, deve haver estratégias de 

manipulação de oferta de energia integradas ao planejamento anual de treino para 

suprir às demandas energéticas do exercício e otimizar a performance esportiva 

(STELLINGWERFF et al., 2019), ao mesmo em que se mantém a saúde do atleta. 

Nos últimos anos, a ED surgiu como um conceito novo na ciência da nutrição 

esportiva para avaliar se a necessidade de energia de atletas é suficiente para os 

processos fisiológicos, após as demandas do exercício serem consideradas 

(MOUTJOY et al., 2014; THOMAS et al., 2016). Operacionalmente, a ED é definida 

como a EI (kcal) menos o GEEx (kcal) ajustado pela MLG (LOUCKS, 2004). 

A zona de adequação da ED ou de valor ótimo ocorre com 45kcal/kgMLG/dia 

para mulheres (LOUCKS et al., 2011) e 40kcal/kgMLG/dia para homens 

(KOEHLER et al., 2016), definida como uma ED saudável e adequada para a 

manutenção da composição corporal e processos fisiológicos (DE SOUZA et al., 

2014). Para auxiliar o ganho de massa corporal e crescimento, o valor de ED 

preconizado é acima de 45kcal/kgMLG/dia (LOUCKS et al., 2011). 

Valores entre 30 e 45kcal/kgMLG/dia indicam ED reduzida ou subclínica, 

sendo que esses valores são toleráveis por períodos curtos, para ajustes de 

composição corporal e perda de peso (LOUCKS et al., 2011). Já valores abaixo de 

30kcal/kgMLG/dia têm sido associados a BED, cujas consequências são os impactos 

negativos à saúde e prejuízos das funções corporais, incluindo adaptação ao 

treinamento e performance do atleta (DE SOUZA et al., 2014; MOUNTJOY et al., 

2014; BURKE et al., 2018).  

Considerando alguns prejuízos concretos da BED para atletas, o estudo de 

Schaal et al. (2017) identificou aumento significante de grelina, redução de leptina e 

aumento de fadiga. O estudo de Torstveit et al. (2018) encontrou correlação entre 

deficiência de energia e altos níveis de cortisol, baixos níveis de testosterona e 
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supressão da taxa metabólica basal em atletas do sexo masculino de modalidades de 

endurance. 

3.2.1. Energia Ingerida (EI) e Qualidade da Dieta 

Para a avaliação da dieta deve-se contar com instrumentos que possibilitem a 

coleta de informações detalhadas sobre o consumo de alimentos e as quantidades 

ingeridas. Para essa finalidade há diferentes métodos como marcadores bioquímicos e 

fisiológicos ou outros instrumentos com menor custo e ampla aplicabilidade na 

prática clínica de nutricionista ou pesquisas de campo, que são os inquéritos 

dietéticos. (FISBERG et al., 2009; CAPLING et al., 2017). Os inquéritos dietéticos 

incluem instrumentos retrospectivos como o recordatório alimentar de 24h (R24h) e 

os questionários de frequência alimentar (QFA) e os prospectivos, como os registros 

alimentares (RA), sendo que todos apresentam limitações. 

O R24h consiste em uma entrevista na qual o pesquisador investiga o 

consumo alimentar do entrevistado nas últimas 24h ou no dia anterior. Embora esse 

método forneça dados sobre energia ingerida de forma detalhada, o fato de depender 

da memória e colaboração do entrevistado, quando aplicado em apenas um dia traz 

informações limitadas sobre o consumo alimentar habitual (FISBERG et al., 2009).  

Os QFAs são inquéritos compostos por uma lista de alimentos ou grupo de 

alimentos ao lado de uma seção de frequência de consumo com a finalidade de 

identificar qual a frequência de consumo de cada alimento ou cada grupo de alimento 

considerando uma determinada periodicidade e são amplamente utilizados em estudos 

epidemiológicos. A acurácia do QFA em estimar o consumo de energia e nutrientes 

tem sido muito discutida, pois não há uma medida direta das porções consumidas e há 

uma lista de alimentos pré-definidos, a qual pode não contemplar o consumo 

alimentar individual dos participantes, além de depender da memória do participante 

(FISBERG et al., 2009; SHIM et al., 2014). 

Os RAs têm sido amplamente utilizados, pois contam com as vantagens de 

não depender da memória, uma vez que os alimentos são registrados no momento no 

qual são consumidos. Essa ferramenta possibilita medir o consumo atual, identificar 

os alimentos consumidos e as preparações, além dos horários das refeições. Sua 

aplicação consiste no preenchimento pelo indivíduo a ser avaliado de um formulário, 
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previamente desenhado pelo investigador, durante um período de três, cinco ou sete 

dias, tendo em vista que períodos longos podem comprometer a adesão de 

participantes (FISBERG et al., 2009). Como limitação, sempre é possível que o 

participante modifique seus hábitos conscientemente, uma vez que sabe que sua 

alimentação está sendo analisada (RUTISHAUSER, 2005; ORTEGA et al., 2015).   

O preenchimento de RA pode ocorrer de duas maneiras diferentes, sendo a 

considerada mais precisa quando associado a pesagem dos alimentos consumidos em 

uma balança de cozinha, e posteriormente, das sobras alimentares, caso ocorram. Esse 

método fornece informações precisas sobre o tamanho exato da porção consumida, 

embora também tenha como desvantagens aumentar o custo do estudo, tendo em vista 

que o investigador deve prover a balança para cada participante, que deve tê-la 

sempre consigo às refeições para realização das pesagens. Ainda, há necessidade de 

treiná-los a realizar as pesagens dos alimentos sólidos, líquidos e das sobras 

alimentares de forma correta (RUTISHAUSER, 2005; ORTEGA et al., 2015). 

Uma alternativa consiste no RA a partir da descrição detalhada do que foi 

consumido. Independentemente da forma de preenchimento determinada, o indivíduo 

avaliado deve fornecer informações detalhadas sobre o nome do alimento consumido 

ou da preparação, a forma de preparo bem como ingredientes da mesma, a marca dos 

alimentos consumidos (quando se trata de alimentos minimamente processados, 

processados e ultraprocessados), além de informar se há adição de sal, óleo, açúcar e 

molhos (FISBERG et al., 2009). 

Para indivíduos não atletas, o preenchimento de RA de três a quatro dias são 

considerados válidos para investigar a energia ingerida (ORTEGA et al., 2015), 

contudo, o consumo alimentar de atletas pode variar diariamente em função do 

volume e intensidade do treinamento, sendo assim, tem sido sugerido que RAs 

aplicados durante três a sete dias são compromissos razoáveis entre o rigor científico 

e a praticidade de aplicação para estimar o consumo alimentar e, portanto, a EI 

(CAPLING et al., 2017). Embora, a acurácia dos RAs dependa também da 

subjetividade dos participantes, do nível de motivação e provável perda de estímulo 

para o preenchimento a depender da duração. (CAPLING et al., 2017; BURKE et al., 

2018). 
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Avaliar de forma precisa o consumo alimentar com a finalidade de identificar 

corretamente a ingestão de energia e nutrientes é um grande desafio, sendo assim, 

desde 1980 vem sendo propostas metodologias de avaliação do consumo alimentar 

com auxílio de fotografias. Inicialmente a utilização de fotografias era baseada na 

apresentação de porções com diferentes quantidades do mesmo alimento para auxiliar 

o indivíduo a estimar seu consumo de alimentos, na forma de álbuns ou manuais 

fotográficos. Apesar da importante contribuição das fotografias prontas de porções de 

alimentos, mais recentemente as tecnologias móveis transformaram a utilização das 

fotografias para estimar o consumo alimentar, pois possibilitam que os indivíduos 

avaliados fotografem suas próprias refeições (RODRIGUES e PROENÇA, 2011; 

BOUSHEY et al., 2016). 

A partir dos inquéritos alimentares é possível transformar os dados de medidas 

caseiras obtidos em gramatura para posteriormente avaliar a composição química dos 

alimentos e obter dados de EI e nutrientes (FISBERG et al., 2009; CAPLING et al., 

2017). 

Tendo em vista a complexidade da alimentação humana, alguns métodos vêm 

sendo propostos para avaliar o consumo alimentar. Além da avaliação quantitativa de 

EI e nutrientes, é fundamental compreender como essa ingestão se expressa em 

alimentos, indicando a qualidade da dieta. Com o objetivo de avaliar a qualidade da 

dieta através da perspectiva do consumo de alimentos e grupos de alimentos, e não 

somente nutrientes, desde a década de 1980 vem sendo propostos índices para 

avaliação da dieta. Inicialmente, esses índices foram propostos na perspectiva de 

saúde relacionada aos nutrientes ingeridos, confrontados com as recomendações, ao 

número de alimentos consumidos ou número de grupos de alimentos consumidos com 

a finalidade de avaliar a diversidade da dieta (CERVATO e VIEIRA, 2003).  

Um marco foi a publicação em 1995 do Health Eating Index (HEI-1995), de 

acordo com as recomendações do Guia da Pirâmide Alimentar norte-americana 

(1992) (KENNEDY et al., 1995), cujo objetivo era avaliar a dieta de uma maneira 

global, a partir de 10 componentes que incluíam grupos alimentares e nutrientes 

relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (KENNEDY et al., 1995). O 

HEI-1995 foi revisado a partir das diretrizes alimentares norte-americanas resultando 

na versão HEI-2005. Nessa segunda versão forma feitas alterações importantes: 
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constam doze componentes, sendo nove de adequação e três de moderação, o 

consumo de cada componente passou a ser ajustado para cada 1000kcal e, através da 

somatória da pontuação individual dos componentes, é gerado um escore final 

máximo de 100 pontos - quanto mais próximo de 100 pontos, mais saudável é a dieta 

avaliada (GUENTHER et al., 2008). O HEI vem passando por outras revisões 

(GUENTHER et al., 2013; KREBS-SMITH et al., 2018). 

No Brasil Fisberg et al. (2004) adaptaram o HEI-1995 (KENNEDY et al., 

1995), sendo que a versão brasileira o instrumento foi denominado Índice de 

Qualidade da Dieta (IQD) e levava em consideração os grupos alimentares propostos 

na Pirâmide Alimentar (PHILLIPPI et al.,1999). Assim como aconteceu com o HEI, 

o IQD também foi sofrendo revisões, com a publicação de uma versão em 2006 por 

Godoy et al., com foco em adolescentes, e trazendo como principal modificação a 

avaliação do grupo de leguminosas separadamente do grupo de ovos e carnes, sendo 

assim, mais realista em relação à alimentação característica brasileira.   

A partir da publicação do Guia Alimentar (2006) surgiram novas propostas de 

índices de qualidade da dieta e adaptações dos existentes - por exemplo, o Índice de 

Alimentação Saudável adaptado (IASad), uma adaptação do HEI-1995 para a 

população brasileira de acordo com as diretrizes do Guia Alimentar (2006) (MOTA et 

al., 2008) e o Índice de Qualidade da Dieta ajustado (IQD-a) com 10 componentes 

ajustados à estimativa de necessidade de energia individual (JAIME et al., 2010). 

Finalmente, o grupo liderado por Fisberg et al., em 2011, propôs o Índice de 

Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R) (PREVIDELLI et al., 2011) que considera 12 

componentes e a possibilidade de ajuste ao consumo de energia por 1000 kcal, 

seguindo a metodologia proposta no HEI-2005, o que no caso dos atletas o torna uma 

ferramenta interessante para a avaliação de atletas, pois permite o ajuste ao consumo 

de energia. 

Em 2013 Andrade et al. avaliaram o IQD-R em relação a confiabilidade 

através da análise de consistência interna dos itens utilizando coeficiente alfa de 

Cronbach, a validade de conteúdo, comparando com as recomendações do Guia 

Alimentar (2006), a validade de constructo através da análise fatorial utilizando 

método dos componentes principais e ainda, se o IQD-R era capaz de mensurar a 

qualidade da dieta de forma independente da energia ingerida e concluíram que IQD-
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R é estruturalmente válido e confiável ao avaliar a qualidade da dieta da população 

brasileira.  

O IQD-R de Previdelli et al. (2011) tem sido utilizado em estudos brasileiros 

com o objetivo de avaliar a qualidade da dieta de atletas de ambos os sexos, feminino 

e masculino, como nos estudos de Both et al. (2012), que avaliaram o índice de 

qualidade da dieta de frequentadores de academia de musculação, Jürgensen et al. 

(2015), que avaliaram a qualidade da dieta de atletas de esportes coletivos, e Joaquim 

et al. (2018), que avaliaram a qualidade da dieta de atletas paralímpicos. Os estudos 

demonstram que os atletas apresentam uma dieta que necessita de modificação e 

devem focar na melhora do consumo de frutas, hortaliças, leites e derivados e cereais 

integrais (BOTH et al., 2012; JÜRGENSEN et al., 2015; JOAQUIM et al., 2018). 

Não foram encontrados estudos com surfistas utilizando o IQD-R para avaliar a 

qualidade da dieta. 

Embora Capling et al. (2019) tenham desenvolvido o Athlete Diet Index 

(ADI), um índice de qualidade da dieta para atletas contendo 68 itens separados em 

três seções que tratam da ingestão habitual, consumo de dietas especiais ou 

intolerâncias e habilidades culinárias; do suporte nutricional para o treinamento e o 

uso de suplementos esportivos e, finalmente das características demográficas do 

avaliado (CAPLING et al., 2019), essa ferramenta ainda não está traduzida e 

adaptada culturalmente para população brasileira e apresenta muitos alimentos que 

não fazem parte do repertório alimentar do Brasil. 

3.2.2. Gasto Energético com Exercício 

Atividade física (AF) é definida pela OMS, através de suas diretrizes sobre 

atividade física e comportamento sedentário (OMS, 2020), como “qualquer 

movimento corporal produzido pela contração musculoesquelética que requer gasto 

de energia” (OMS, 2020, p. 7). A AF inclui diferentes dimensões que abarcam 

atividades de lazer ou recreação, transporte e atividades ocupacionais (HILLS et al., 

2014). Já o termo “exercício” por sua vez, é definido como uma subcategoria da 

atividade física, que é caracterizado pelo movimento estruturado, planejado, 

repetitivo e propositado, pois há a intenção de promover, melhorar ou manter 

características de aptidão física (HILLS et al., 2014; OMS, 2020). O termo 
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“treinamento” também é utilizado de forma indistinta de “exercício” e apresenta uma 

definição similar (OMS, 2020). 

Ambos AF e exercício podem ser avaliados de acordo com intensidade, 

duração, frequência e tipo através de diferentes métodos, por exemplo, por meio da 

avaliação direta da produção ou da perda de calor, denominado calorimetria direta, 

método considerado o mais preciso. A calorimetria indireta por sua vez, ocorre 

quando a mensuração é feita a partir do oxigênio consumido ou do dióxido de 

carbono produzido (HILLS et al., 2014). 

O GEEx pode ser mensurado também através da utilização de monitores de 

atividade física (CAFRUNI et al., 2012), que registram a frequência cardíaca, a partir 

da suposição de sua relação linear com o consumo de oxigênio. No entanto, a FC 

também pode sofrer influências da temperatura, umidade do ambiente, estado 

emocional, entre outros fatores, sem influenciar o consumo oxigênio (DOS ANJOS e 

WAHRLICH, 2007; CAFRUNI et al., 2012). A estimativa do GEEx a partir da FC 

baseia-se na conversão dos valores de FC armazenados no monitor durante 24h ou 

durante um período no qual o avaliado está acordado. Ainda, o GE das 24h é 

estimado através de uma curva de calibração individual ou predita, extrapolando os 

valores de FC por minuto ou por bloco de atividades. A curva de calibração consiste 

em uma curva de repouso e uma curva de trabalho muscular submáximo. Sugere-se 

também que seja feito um registro das atividades realizadas durante o monitoramento 

da frequência cardíaca para parear os valores obtidos posteriormente. A estimativa é 

feita através do cálculo de Flexão da FC (DOS ANJOS e WAHRLICH, 2007). 

Outra maneira de avaliar o GEEx é através dos monitores de movimento, 

como pedômetros, acelerômetros e dispositivos de Global Position System (GPS). Os 

pedômetros se resumem em medir a quantidade de passos diários e alguns fabricantes 

fornecem dados de velocidade e GE (CAFRUNI et al., 2012). Os acelerômetros por 

sua vez, são sensores que detectam aceleração do corpo. Estes sensores consistem em 

transmissores piezoelétricos que são estimulados pela força da aceleração, o que leva 

a produção de um sinal elétrico que é convertido em unidades de processamento para 

resultar uma indicação de movimento (HILLS et al., 2014). O acelerômetro fornece 

resultados em unidades de counts por unidade de tempo, os sinais obtidos pelo 

acelerômetro são armazenados em intervalos de tempo denominado Epoch, que pode 
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variar de um segundo a alguns minutos (CAFRUNI et al., 2012). Os acelerômetros 

capturam o movimento em um ou mais planos dependendo do dispositivo, os 

sensores que detectam movimento em um plano são uniaxiais, dois planos são 

biaxiais, três planos são triaxiais (planos: vertical, anteroposterior e mediolateral) 

(CAFRUNI et al., 2012; HILLS et al., 2014). 

Entre os métodos subjetivos, há a utilização dos diários, registros ou 

questionários de atividade física que posteriormente terão resultados convertidos em 

unidades de equivalentes metabólicos (METs) para estimar o GEEx. Os METs são 

uma medida fisiológica que expressa a intensidade da AF (CAFRUNI et al., 2012; 

OMS, 2020). Um MET representa a quantidade de oxigênio consumida por um 

indivíduo em estado de repouso estimada em 3,5ml/kg/min ou 1,2kcal/min para um 

indivíduo de 70 kg, o que representa que um litro de oxigênio consumido é igual a 

cerca de 5kcal. Dessa forma, uma atividade de 2METs requer duas vezes o consumo 

de oxigênio em repouso e uma atividade de 3METs requer três vezes o consumo de 

oxigênio em repouso, e assim por diante (JETTÉ et al., 1990; CAFRUNI et al., 2012; 

HILLS et al., 2014). 

No surfe, estudos anteriores avaliaram o GEEx através de simulação de uma 

condição de remada em ergômetro de natação (MEIR et al., 1991; WATSFORD et 

al., 2006). Embora o método de identificação do GEEx seja acurado, a simulação de 

remada em ergômetro de natação não reflete o que de fato ocorre em uma sessão de 

surfe real que envolve outros tipos de movimentos, como joelhinho, remada explosiva 

para entrar na onda, as manobras realizadas no percurso sobre a onda, etc. 

Considerando o desafio de estimar o GEEx em sessões de surfe utilizando métodos 

padrão-ouro, deve-se considerar a possibilidade de utilizar monitores de movimento 

validados (HILLS et al., 2014). 

3.2.3. Composição Corporal  

A composição corporal é uma avaliação fundamental para obter o dado de 

MLG com a finalidade de estimar a ED, uma vez que a MLG é um tecido 

metabolicamente ativo (THOMAS et al., 2016). Há diferentes métodos de avaliação 

da composição corporal, sendo o objetivo principal dessa avaliação: descrever os 

constituintes do corpo em proporções. O detalhamento da avaliação da composição 

corporal pode ser de nível molecular (massa corpora, densidade corporal, água total 
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do corpo, mineral ósseo e proteína) ou tecidual (volume de adiposidade, ossos, 

músculo etc.) (ACKLAND et al., 2012). 

Um dos métodos de avaliação considerados mais preciso é a absorciometria 

por raios-X com dupla energia (DXA), que consiste na passagem de feixes de raios-X 

filtrados com fótons de duas energias diferentes através do avaliado, que deve estar 

deitado sobre a mesa de varreduras. O exame mapeia a composição corporal 

identificando o conteúdo mineral ósseo, gordura corporal e tecidos moles livres de 

gordura (ACKLAND et al., 2012). Ainda que seja um método não invasivo e rápido, 

a utilização da DXA pode ser limitada por questões relacionadas ao custo, 

acessibilidade e exposição a pequenas doses de radiação (THOMAS et al., 2016). 

A hidrodensitometria, conhecida também por “pesagem hidrostática”, é uma 

técnica que estima a composição corporal usando medidas como massa corporal, 

volume corporal e volume residual do pulmão, esse método divide os compartimentos 

corporais entre gordura corporal e MLG. Para isso assume-se uma densidade 

constante de cada um dos tecidos, relacionando a densidade do corpo inteiro para uma 

porcentagem do corpo (DUREN et al., 2008; ACKLAND et al., 2012). Apesar de ser 

considerado como um dos métodos de referência, tem pouca aplicabilidade no 

cotidiano. 

A pletismografia por deslocamento de ar tem uma abordagem semelhante a 

hidrodensitometria, pois mede também o volume corporal, porém com o avaliado em 

uma cápsula de ar selada. O cálculo do volume do avaliado é realizado através da 

relação pressão-volume a uma temperatura fixa utilizando a lei de Poisson 

(ACKLAND et al., 2012). No entanto, esse método, como os anteriores, também só 

pode ser aplicado em laboratórios e tem elevado custo. 

A impedância bioelétrica (BIA) é um método duplamente indireto, que 

consiste na passagem de corrente elétrica de baixa intensidade e alta frequência por 

um condutor que mensura a resistência do condutor à passagem da corrente, no caso, 

os condutores são os tecidos do corpo humano. Uma vez que sabendo que a MLG é 

condutora de corrente elétrica devido à presença de água e eletrólitos, é possível 

identificar a composição corporal (KASPER et al., 2021). 



25 
 

Uma das principais desvantagens da utilização da BIA é dificuldade de 

garantir que o protocolo necessário para a mensuração adequada (não ter ingerido 

medicamentos diuréticos nos últimos 7 dias, estar em jejum de 4h, abster-se de 

exercício intenso por 24h,  euhidratação e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 

últimas 48h) seja cumprido pelos atletas (GUEDES, 2013; KASPER et al., 2021). 

Estudos que validaram a utilização da BIA em atletas encontraram resultados 

conflitantes em relação a DXA, alguns estudos apontaram subestimativa do 

percentual de gordura e superestimativa de MLG, contudo, outros estudos 

encontraram também superestimativa do percentual de gordura. Além disso, há 

grande variabilidade de equipamentos e equações para estimar a composição corporal 

através da BIA (KASPER et al., 2021). 

As medidas antropométricas, como aferição da massa corporal, 

circunferências e dobras cutâneas são amplamente utilizadas em estudos de campo. A 

aferição das dobras cutâneas serve como excelente medida substituta para 

adiposidade e muscularidade para medir as mudanças de composição corporal 

provenientes do treinamento. Apesar de contar com limitações, esse método é 

amplamente utilizado, pois conta com vantagens como baixo custo quando 

comparado aos outros métodos, além da possibilidade de realizar a avaliação no 

próprio local de treino (DUREN et al., 2008; ACKLAND et al., 2012; THOMAS et 

al., 2016; BURKE et al., 2018). 

Há diversos fatores que afetam a fidedignidade das medidas antropométricas. 

Por exemplo, a reprodutibilidade das medidas pelo mesmo avaliador, que pode ser 

avaliada através do erro técnico de medida (ETM) (PERINI et al., 2005). Além disso, 

é fundamental realizar a padronização das técnicas envolvidas (ex. localizar 

corretamente os pontos de dobras cutâneas), bem como dispor de equipamentos 

precisos e previamente validados (REZENDE et al., 2006). Quando se trata de 

avaliação de composição corporal para obtenção do percentual de gordura, a escolha 

da equação deve considerar a população para qual foram desenvolvidas e validadas 

(REZENDE et al., 2006; THOMAS et al., 2016). 

Estudos que avaliaram a composição corporal de surfistas utilizaram diversos 

métodos de aferição. Ribas et al. (2018) e Vaghetti et al. (2018) utilizaram BIA, 

Furness et al. (2018) utilizaram DEXA e a avaliação antropométrica foi conduzida 
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nos estudos de Felder et al. (1998) Costa et al. (2012), Ribeiro et al. (2015) e Da 

Rosa et al. (2018), indicando que não há padronização para essa avaliação para esse 

esporte, o que também dificulta a comparação dos valores obtidos nos estudos. 

3.2.4. A BED e as suas consequências 

Em situação de BED, são acionados mecanismos fisiológicos de compensação 

que reduzem a quantidade de energia utilizada para manutenção celular, 

termorregulação, crescimento e reprodução, gerando uma adaptação metabólica 

favorável à homeostase e sobrevivência, porém com impactos negativos na saúde do 

indivíduo (NATTIV et al., 2007). As consequências da BED incluem distúrbios na 

função menstrual em atletas mulheres, baixos níveis de testosterona em atletas 

homens, redução da taxa metabólica basal, devido a uma adaptação metabólica 

desfavorável, além de comprometer a imunidade, as funções hormonais, densidade 

óssea e pode aumentar a fadiga (MOUNTJOY et al., 2014).  

A BED pode se instalar de diferentes formas, voluntária ou involuntariamente, 

quando há a redução da EI em relação às demandas fisiológicas e do GEEx ou 

quando ocorre aumento do GEEx, sem que haja ajuste da EI (ex. aumento do volume 

de treino). O desequilíbrio entre EI e GEEx pode ser fruto de comportamentos 

alimentares não saudáveis para atletas, como a prática de jejum prolongado, 

provocação de vômitos após as refeições e episódios de compulsão alimentar ou 

ainda, a presença de transtornos alimentares (NATTIV et al., 2007). Ou ainda, por 

falta de conhecimento sobre como ajustar seu consumo às necessidades, 

principalmente quando o atleta não é acompanhado por um time de profissionais da 

saúde/esporte (BROAD e JUZWIAK, 2019). A BED é considerada como o fator 

central de duas síndromes com importantes sintomas que afetam a saúde e, 

consequentemente a performance de atletas: A TMA (DE SOUZA et al., 2014) e a 

RED-S (MOUNTJOY et al., 2014). 

A TMA vem sendo considerada como fruto da BED, que afeta diretamente a 

produção hormonal gerando amenorreia hipotalâmica que, por sua vez, afeta 

diretamente a saúde óssea. A TMA vem sendo representada através de um prisma 

(JOY et al., 2014; MOUNTJOY et al., 2014) no qual, de um lado, é apresentada a 

condição saudável na qual a ED está adequada, a atleta é eumenorreica e a saúde 

óssea é ótima. De outro lado, o prisma apresenta a condição mais grave de 
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comprometimento dos componentes da TMA: BED, amenorreia e osteoporose 

(NATTIV et al., 2007; JOY et al., 2014). Considerando que os três componentes da 

TMA são afetados em tempos diferentes, a atleta pode ter alterado qualquer um deles 

em momentos e intensidades distintas, se afastando da situação ótima e exigindo 

atenção da equipe de saúde que a acompanha (DE SOUZA et al., 2014), mesmo que 

não apresente a pior situação da TMA, com comprometimento de todos os 

componentes.  

A partir da compreensão e instalação da BED como um fator fundamental 

para aquisição de outros componentes da tríade - desregulação na função menstrual e 

prejuízo da saúde óssea - iniciou-se uma discussão de que esses fenômenos clínicos 

estariam associados a outros componentes fisiológicos além dos descritos na tríade. 

Além disso, há uma discussão sobre componentes afetados relacionados a 

performance esportiva, e que ambos estes componentes podem ser identificados em 

atletas do sexo masculino também (MOUNTJOY et al., 2014; MOUNTJOY et al., 

2018). Assim, propôs-se a BED também como centro da RED-s, na qual, além do 

impacto sobre o ciclo menstrual em mulheres e a saúde óssea, há comprometimento 

de outros processos e sistemas, como a taxa metabólica, sistema imunológico, função 

cardiovascular e gastrointestinal, sistema endócrino e saúde psíquica. Embora poucos 

estudos tenham avaliado esses efeitos em atletas do sexo masculino, os resultados 

obtidos até o momento têm mostrado que a BED também é um fator de risco para 

homens (MOUNTJOY et al., 2014; MOUNTJOY et al., 2018)   

Alguns estudos têm sido realizados com diferentes públicos e modalidades 

esportivas (Quadro 2) tentando identificar a presença de BED em diferentes 

populações de atletas e esportistas. Verifica-se que ainda não existe uma metodologia 

padronizada aplicada aos estudos, seja para a coleta da EI, do GEEx, como da MLG. 

A ausência de uma padronização torna-se um obstáculo para conduzir estudos mais 

acurados e interpretar estudos sobre ED (BURKE et al., 2018).
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Quadro 2. Resumo dos estudos sobre prevalência ou frequência de BED em diferentes esportes 

Autores  Ano  Público  Composição 

corporal  

GEEX Consumo 

Alimentar  

Energia Disponível  

(kcal/kgMLG/dia)*  

Frequência de BED 

Woodruff e 

Meloche  

2013  10 F jogadoras de 

vôlei  

Pletismografia  AC biaxial  RA de 7 dias  42,5  

 

 

 

20% 

Reed, Souza e 

Williams  

2013  19 F jogadoras de 

futebol 

DXA  Monitor de FC e RAF  RA de 3 dias  35,2 no meio da temporada e 44,2 

no final da temporada  

 

 

 

Pré-temporada= 26%, Meia-

temporada=33% e Final da 

temporada= 12%  

Koehler et al.  2013  352 atletas F e M 

 diferentes 

modalidades  

BIA  RAF e MET  RA de 6 dias  M= 38,2, F=39,2 M= 56%, F=51%  

Melin et al.  2014  40 M  

 esporte de 

endurance  

DXA  Monitor de FC e RAF  RA de 7 dias  39,6 

 

 

 

 

  

20% 

Silva e Paiva  2016  67 F ginastas 

rítmicas  

BIA  RAF e MET  RA de 24 horas  Grupo de alto nível de 

competição= 29,7  

Grupo de menor nível de 

competição=32,3  

  

44,8% 

Continua.
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Cont. Quadro 2. 

Ong e Brownlee 2017 9 atletas F de 

dragon boat 

BIA AC triaxial RA de 3 dias 23,7 66,6% 

Joaquim et al. 2018 17 atletas 

Paralímpicos F e 

M, atletismo VI, 

CP e LD 

DC AC multiaxial RFde 4 dias  VI= 36,3; LD= 37,2 e CP= 

38,6 

Dia 1= 17,6%; Dia 2= 

33,3%; Dia 3= 33,3%; 

Dia 4= 8,3% 

Civil et al. 2019 20 bailarinas DXA AC triaxial R24h e RA 7 dias 39,5 22%  

Zabriskie et al. 2019 20 F Lacrosse DXA AC triaxial, 

monitor de FC 

RA de 20 dias Fase 1= 30,4; Fase 2= 26,2; 

Fase 3= 22,9; Fase 4= 28,7 e 

Fase 5= 28,9 

 

Torstveit et al. 2019 53 M ciclistas, 

triatletas e 

corredores  

DXA Monitor de FC RA de 3-4 dias 37,7 23% 

Lane et al. 2019 108 M ciclistas, 

corredores e 

triatletas 

Autorrelato RAF e MET RA 3 dias 31,7 47,2% 

Taguchi et al. 2020 6 M corredores 

endurance 

DXA Monitor de FC RA de 3 dias 18,9 83,3% 

Eddger e Flueck 2020 14 atletas 

cadeirantes 

DXA RAF RA pesado 7 dias M= 36,1, F=25,1 48,6% 

Lee et al. 2020 12 M jogadores 

de futebol 

DXA Monitor de FC RA fotográfico 7 

dias 

31,9 41,6% 

Magee et al. 2020 18 F jogadoras 

de futebol 

universitárias 

Pletismografia Monitor de FC, AC 

e GPS 

RA 4 dias 27,5 66,7% 

Barreto et al. 2020 5 ciclistas F em 

competição e 

treinos habituais 

DC RAF e MET R24h Competição= 38,1 

Treinos habituais=43,3 

20% 

Continua. 
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Cont. Quadro 2. 

Jurov et al. 2021 12 atletas de 

endurance 

BIA AC RA fotográfico de 

7 dias 

29,5 50% 

Prichett et al. 2021 13 paratletas 

LM diferentes 

modalidades F e 

M 

DXA RF e MET RA pesado de 7 

dias 

F= 50, M=41 0% 

Tabela adaptada de Joaquim et al., 2016. *média de valores em quilocalorias (kcal) por quilograma (kg) de massa livre de gordura (MLG) por dia. GEEx = Gasto energético com exercício. ∑DC = 

somatória de dobras cutâneas; DXA = Absorciometria por raios-X com dupla energia; BIA =impedância bioelétrica; FC= frequência cardíaca; MET= unidade de equivalente metabólico; RA= 

Registro alimentar; RF= Registro fotográfico; R24h; Recordatório 24h; F= sexo feminino; M= sexo masculino; VI= deficiência visual; CP= pessoa com paralisia cerebral; LD= pessoa com 

amputação; RAF= registro de atividade física; AC= acelerômetro; LM= lesão medular.
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4. HIPÓTESE 

Tendo em vista a importância de identificar corretamente a necessidade de 

energia de atletas, o objetivo desse estudo foi avaliar a frequência de BED e a 

qualidade da dieta de surfistas, com a hipótese de que os surfistas apresentarão BED, 

devido a duração elevada dos treinos, em ambiente que impede o consumo alimentar 

(FELDER et al., 1998; MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005; COSTA et al., 

2012; BARLOW et al., 2014; DA ROSA et al., 2018; VAGHETTI et al., 2018). 

Ainda, acredita-se que as surfistas do sexo feminino poderão apresentar maior 

frequência de BED em relação aos surfistas do sexo masculino em função da busca 

por um corpo magro para cumprir expectativas relacionadas ao corpo da mulher 

surfista, que desde os anos 80 vem sendo exposto de forma sexualizada pelas mídias 

de surfe (KNIJNIK e CRUZ, 2010; BANDEIRA e RUBIO, 2011).  

Considerando-se as metas de desempenho competitivo e sua relação com a 

nutrição, acredita-se que atletas profissionais apresentarão melhor qualidade da dieta 

do que atletas amadores. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo Geral 

Identificar a frequência de baixa energia disponível. 

5.2 Objetivos específicos 

• Avaliar o índice de qualidade da dieta entre surfistas; 

• Caracterizar o gasto de energia durante treinos de surfe; 

• Avaliar se há diferenças entre amadores e profissionais na frequência 

de baixa energia disponível 
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6. PARTICIPANTES E MÉTODOS  

6.1. Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, transversal e prospectivo. 

6.2.Aspectos Éticos 

Este estudo seguiu as normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

em Saúde e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de São Paulo e aprovado sob CAAE: 11157219.7.0000.5505. A participação 

ocorreu após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO 3) pelos participantes.  

6.3.Participantes 

Os critérios de inclusão de participantes compreendem:  

• Surfistas amadores competidores, que competem circuitos amadores 

municipais ou estaduais (Circuito Paulista de Surf e circuitos municipais 

referentes a cada cidade da baixada santista). Considerando que a 

pandemia interrompeu as competições, o critério de inclusão de surfistas 

amadores durante as coletas na pandemia foi incluir aqueles que haviam 

competido no ano de 2019. 

• Surfistas profissionais competidores, que competem circuitos profissionais 

estaduais, nacionais ou mundiais (Circuito Paulista de Surf Profissional, 

CBSurf Pro Tour, WQS, WCT e WSL Longboard Tour). Considerando 

que a pandemia interrompeu as competições, o critério de inclusão de 

surfistas profissionais foi ter competido o CBSurf Pro Tour 2020 ou ter 

competido em qualquer circuito considerado no ano de 2019. 

• Ter ≥18 anos de idade. 

• Modalidades de shortboard, longboard e stand-up paddle surf. 

• Treinar surfe no mínimo 3 dias por semana. 

A Figura 6 resume o processo de seleção dos participantes de acordo com os 

critérios de inclusão. Inicialmente foi realizado o cálculo amostral. Para isso, os 

atletas foram identificados a partir de rankings do ano de 2018 fornecidos nos sites da 

Federação Paulista de Surf para os circuitos amadores municipais e profissionais 
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nacionais, bem como no site da WSL para os circuitos WCT e WQS. A partir dos 

rankings fornecidos por essas organizações, os surfistas de nacionalidade brasileira 

foram identificados e listados. Os surfistas que constavam no ranking com apelidos 

ou nomes sem sobrenome que não permitissem sua identificação foram excluídos da 

lista. 

Dessa forma, os surfistas com possibilidade de identificação foram mantidos e 

filtrados inicialmente pela idade, considerando que um dos critérios de inclusão era 

que os atletas fossem maiores de 18 anos. Posteriormente, foram selecionados apenas 

os surfistas que participam de competições regularmente. O segundo filtro aplicado 

foi o local de moradia quando atletas que, mesmo brasileiros, mas residindo fora do 

Brasil e do litoral do estado de São Paulo foram excluídos da lista. A partir desse 

último filtro, foi considerado o universo de atletas que residiam em três cidades da 

Baixada Santista, sendo estas Santos, Guarujá e Bertioga (n=35). 

O número amostral foi calculado no programa online OpenEpi® versão 3.01, 

as variáveis utilizadas foram: o número de surfistas maiores de 18 anos, residentes 

nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga (n=35), competindo circuitos amadores ou 

profissionais associados à Federação Paulista de Surfe (FPS), e a frequência de BED, 

que, sendo desconhecida entre surfistas, estimou-se em 50%. Assim, foi definido um 

n amostral de 33 participantes, com nível de confiança 95% e assumindo erro de 

amostra de 5%. 

A identificação inicial de participantes foi realizada a partir dos nomes que 

constavam na lista utilizada para realização do cálculo amostral. Dessa maneira, os 

atletas foram contatados por redes sociais ou e-mails e convidados a participar do 

estudo. Diante da ausência de resposta ou recusa em participar de atletas da lista, a 

identificação de novos surfistas com os mesmos critérios de inclusão foi realizada, 

por meio da técnica de snowball. Nesta técnica, participantes forneceram o contato de 

outro surfista para o investigador que, a partir daí, forneceu um terceiro contato e 

assim por diante (ATKINSON e FLINT, 2001). A Figura 6. ilustra o processo 

descrito acima. 
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Figura 6. Etapas de seleção e contato com participantes  

 
 

6.4. Local da coleta de dados 

Os dados foram coletados em praias públicas, local de treinamento do atleta, 

acordado previamente com o participante. 

6.5 Instrumentos e procedimentos  

6.5.1 Anamnese  

Foi aplicada uma anamnese (ANEXO 1) contendo questões sobre os seguintes 

itens: frequência de treinamento, escolaridade, idade e aspectos socioeconômicos com 

base no critério Brasil (ABEP, 2016). 

O critério Brasil (ABEP, 2016) é um questionário com três domínios. O 

primeiro trata de questões sobre a posse de itens de conforto: banheiro, serviço de 

empregados domésticos, automóveis, microcomputadores, lava louça, geladeira, 

freezer, lava roupas, DVD, micro-ondas, motocicleta e secadora de roupas. Cada item 

recebe uma pontuação dependendo da quantidade assinalada (0 a 4+). O segundo 

domínio trata da rede de distribuição de água e presença de pavimentação da rua que 

o avaliado reside e o terceiro domínio trata do nível de escolaridade do chefe da 

família. A pontuação de cada item deve ser somada para gerar uma pontuação final 

que pode variar de 0-100, sendo 100 mais próximo da classe A e 0 classes D-E 

(ABEP, 2016). 

Surfistas identificados nos 
rankings de 2018 n=939

Surfistas selecionados depois 
da retirada de nomes 

duplicados ou não 
identificáveis n=469

Surfistas selecionados depois 
da retirada dos residentes de 
fora do estado de SP n=230

Surfistas selecionados maiores 
de 18 anos n=116

Surfistas selecionados de 3 
cidades da baixada santista 

que treinam pelo menos 
3x/semana n=35

Cálculo amostral no programa 
OpenEpi® n=33

Convidados n=46

Recusaram n=2

Não responderam n=8

Desistiram n=7

Protocolo incompleto n=13

Número final de participantes 
=16
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6.5.2 Avaliação Dietética: Registro Alimentar 

No presente estudo, os participantes foram convidados a preencher registros 

alimentares com todos os alimentos, preparações e bebidas consumidos ao longo de 

três dias, sendo orientados a preencher nos mesmos dias que ocorrem as avaliações de 

GEEx, através do software WebDiet® disponível para os sistemas Microsoft 

Windows®, Apple® Inc. e Google® Play. Dessa forma, os participantes enviaram 

através do diário alimentar que consta no aplicativo uma foto com descrição 

detalhada com o tipo de alimento e quantidade em medidas caseiras consumidas, e 

esse mesmo procedimento se aplicou a todas as refeições do dia (Figura 7). 

Figura 7. Captura de tela de registro alimentar feito por um participante no WebDiet® 

 

 

Na impossibilidade de compreender a medida caseira referida pelo 

participante, ou o tipo de alimento, ou ainda o modo de preparo do alimento 

consumido, houve a opção de chat através do aplicativo que permite a troca de 

mensagens entre a pesquisadora e participante para maiores detalhes sobre o registro 

realizado (Figura 8). 

Figura 8. Captura de tela de chat com atleta através do aplicativo WebDiet® 
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A partir da identificação do consumo alimentar através dos registros 

alimentares coletados durante três dias, os dados obtidos em medidas caseiras foram 

transformados em gramatura utilizando-se os materiais Tabela para Avaliação do 

Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (PINHEIRO et al., 1996) e Consumo 

Alimentar: visualizando porções (MONTEIRO et al., 2007).  

A composição química dos alimentos foi avaliada considerando os valores 

disponibilizados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 

(UNICAMP, 2011) como primeira opção de consulta. Quando algum alimento 

registrado pelos participantes não constava na TACO, a segunda opção foi a Tabela 

de Composição Química dos Alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) (UNIFESP, 2014) traduzida e informatizada pelo Departamento de 

Informática e Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Na impossibilidade de 

avaliar a composição química dos alimentos através das tabelas anteriormente citadas 

pela ausência do alimento em ambas ou por se tratar de um alimento ultraprocessado 

específico, sua composição foi obtida pela consulta ao rótulo. 

Os dados obtidos através dos registros alimentares foram utilizados para o 

cálculo da ingestão de energia, macronutrientes e micronutrientes, assim como para 

avaliar os componentes nutrientes do IQD-R (PREVIDELLI et al., 2011).  

6.5.3. Avaliação Dietética: Aplicação do Índice de Qualidade da Dieta 

Revisado 

O IQD-R foi aplicado para avaliar a qualidade da dieta a partir de 12 

componentes. Os componentes de adequação são representados por nove grupos de 

alimentos (frutas totais, frutas integrais, vegetais totais, vegetais verdes-escuros, 

alaranjados e leguminosas, cereais totais, cereais integrais, carnes, ovos e 

leguminosas, leites e derivados e óleos), e os componentes de moderação de três 

nutrientes (sódio, gordura saturada em relação ao consumo de energia - %VET e a 

somatória de gordura sólida, saturada e trans, álcool e açúcar de adição também em 

relação ao %VET,), todos ajustados por cada 1000 kcal (PREVIDELLI et al., 2011), 

como indicado no Quadro 3, e gera um escore para cada um desses componentes e 

um escore geral.  
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No caso de preparações culinárias os ingredientes que as compunham foram 

considerados separadamente (exemplo: estrogonofe de carne, bolo de chocolate, sopa 

de legumes). Nesse caso, a primeira opção foi obter a receita do próprio participante 

que consumiu a preparação; na impossibilidade, foram consideradas as receitas que 

constam na tabela de Pinheiro et al. (1996). 
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Quadro 3. Características dos 12 componentes do IQD-R 

Componente IQD-R Alimentos considerados Recomendação 

(porção/1000kcal) 

Pontuação (min-máx.) Observações 

Frutas totais Frutas e sucos de frutas 1 0-5 Com exceção do açaí industrializado, que é desmembrado 

e uma parte é contabilizada em Gordura, Álcool e Açúcar 

Frutas integrais Frutas inteiras 0,5 0-5 Exclui sucos de frutas e açaí industrializado (uma vez que 

o produto é fabricado com a polpa) 

Vegetais totais Vegetais, hortaliças e leguminosas 1 0-5 As leguminosas excedentes são incluídas no cálculo após 

o cálculo do grupo Carnes, ovos e leguminosas e quando 

este atinge pontuação máxima* 

Vegetais verdes-escuros, 

alaranjados e leguminosas 

Brócolis, espinafre, abóbora, 

beterraba, cenoura e as leguminosas 

excedentes 

0,5 0-5 Leguminosas excedentes são incluídas simultaneamente 

assim como no componente anterior quando o 

componente Carnes, ovos e leguminosas atinge pontuação 

máxima* 

Cereais totais Todos os grãos, tubérculos e raízes, 

além de pães e massas, bolos, tapioca, 

biscoitos doces ou salgados 

2 0-5  

Cereais integrais Cereais com todos os componentes do 

grão (farelo, gérmen e endosperma) 

1 0-5  

Carnes, ovos e leguminosas Carne bovina, suína, aves, peixes, 

animais de caça, ovos e leguminosas 

1 0-10  

Leites e derivados   0-10  

Óleos Gorduras líquidas em temperatura 

ambiente oleaginosas e gordura do 

peixe 

0,5 0-10 Também consideradas as gorduras das preparações 

culinárias 

Sódio Quantidade de sódio total da dieta em 

miligramas 

 0-10 Na impossibilidade relato das receitas que levam sal de 

cozinha, foi considerado 1% de sal adicionado relativo ao 

peso líquido do alimento principal da preparação** 

Gordura Saturada Toda a gordura saturada consumida ≤7% do 

VET 

0-10 Calculada em relação ao VET 

Gorduras, Álcool e Açúcar Gorduras sólidas a temperatura 

ambiente gorduras saturadas e trans, 

açúcares de adição, carboidrato das 

bebidas alcoólicas e álcool 

≤10% do 

VET 

0-20 Calculados em relação ao VET 

VET= valor energético total; *Previdelli et al., 211; **Domene, 2011.
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A qualidade da dieta foi classificada de acordo com a pontuação final pelos 

pontos de corte sugeridos por Godoy et al. (2006), em que uma dieta saudável é 

representada por ≥81 pontos, dieta com necessidade de modificação está em um 

intervalo entre 51 e 80 pontos e uma dieta inadequada ocorre em uma pontuação 

inferior a 51 pontos.  

O consumo de macronutrientes foi comparado com as recomendações 

propostas em g/kg de massa corpora/dia e percentual do valor energético total da 

dieta. O quadro 4 resume as recomendações utilizadas para fins de comparação com o 

consumo de macronutrientes por surfistas no presente estudo. 

A escolha do método de RA para avaliar o consumo alimentar considerou suas 

principais vantagens: o preenchimento de RA não depende da memória, possibilita 

medir o consumo atual de alimentos e preparações. Além disso, quando combinado 

com os registros fotográficos, há otimização do detalhamento e qualidade das 

informações obtidas (FISBERG et al., 2009; BOUSHEY et al., 2016). 

Quadro 4. Recomendações de energia e macronutrientes. 

 Recomendação Público alvo Autores, ano 

Energia 45kcal/kgMLG/dia Mulheres Loucks et al., 2011 

40kcal/kgMLG/dia Homens Koehler et al., 2013 

Carboidrato 8-12g/kg/dia 4-5h/dia de exercício de 

moderada a alta intensidade 

Thomas et al., 2016 

6-10g/kg/dia 1-3h/dia de exercício de 

moderada a alta intensidade 

5-7g/kg/dia ~1h/dia de exercícios de 

moderada intensidade 

3-5g/kg/dia Exercícios de baixa 

intensidade 

Proteína 1,2-2g/kg/dia Manter, recuperar e modelar 

tecidos. 

Lipídeos ≥20% do VET População saudável e atletas 

1,5-2g/kg/dia Atletas em treinamento 

geral 

Stellingwerff et al. 

2011 
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6.5.4. Avaliação Antropométrica e da Composição Corporal 

A massa corporal (kg) foi mensurada através da balança eletrônica Omron®, 

com precisão de 0,01kg, e a estatura corporal (cm) medida pelo estadiômetro SECA® 

com precisão de 1cm. Todos os participantes foram avaliados em pé, com os dois pés 

juntos e cabeça colocada no plano de Frankfort.  

Os participantes foram instruídos previamente a utilizar roupas leves, que 

permitem o acesso aos pontos de dobras a serem avaliadas. Foram aferidas as dobras 

cutâneas triciptal, subescapular, suprailíaca, abdominal e da coxa de acordo com os 

métodos de aferição propostos por International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry (ISAK) (MARFELL-JONES et al., 2011), as dobras cutâneas 

peitoral e axilar média foram avaliadas de acordo com Jackson e Pollock (1985) 

(Tabela 4).  

As dobras cutâneas são mensuradas com o adipômetro Lange®, que possui 

precisão de 1mm e constante de pressão de 10g/mm². Posteriormente, a densidade 

corporal foi estimada de acordo com as equações de Jackson e Pollock (1978) para 

participantes do sexo masculino, que foi desenvolvida a partir de uma amostra de 308 

homens adultos entre 18 e 61 anos de idade com variabilidade de composição 

corporal e estilo de vida. No caso das participantes do sexo feminino, foi utilizada a 

equação de Jackson et al. (1980), desenvolvida a partir de uma amostra de 331 

mulheres com idade entre 18 e 55 anos, de estilo de vida e composição corporal de 

considerável variabilidade. 

 

Equação de Jackson e Pollock (1978) para homens:  

D (g/cm3) = 1,112 - 0,00043499 (Σ7DC) + 0,00000055 (Σ7DC²) - 0,00028826 

(idade)5 

Equação Jackson et al. (1980) para mulheres: 

D (g/cm3) = 1,097 - 0,00046971 (Σ7DC) + 0,00000056 (Σ7DC²) - 0,00012828 

(idade)6 

Apesar das equações (JACKSON e POLLOCK, 1978; JACKSON et al., 

1980) terem sido desenvolvidas a partir de uma população não atleta e estadunidense, 

 
5,5 ∑7= peitoral, axilar média, tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal e coxa 
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ambas as equações foram validadas para a população brasileira por Petroski e Pires-

Neto (1995 e 1996). Além disso, a equação também foi validada em atletas 

estadunidenses do sexo masculino de 12 modalidades esportivas diferentes por 

Sinning et al. (1985) e apresentou boa correlação com a medida de pesagem 

hidrostática (r=0,9). Em atletas brasileiros do sexo masculino, a equação foi validada 

por Gagliardi e Kiss (1996) em atletas que treinam em meio líquido (nadadores de 

provas de velocidade, jogadores de polo aquático e triatletas), e apresentou boa 

correlação com a medida de critério (r=0,8; 0,7; 0,8) para cada grupo de atletas, 

respectivamente. 

A partir da obtenção do valor de densidade corporal, este foi aplicado à 

utilizado na Equação de Siri (1961) para obter o valor de percentual de gordura. 

Equação de Siri (1961): 

% Gordura = (4,95/D - 4,50) x 100  

 

Quadro 5. Pontos de aferição das Dobras Cutâneas (DC) 
DC Local de aferição 

Tricipital Dobra aferida no sentido vertical, situada na parte posterior do braço sobre a linha 

média do músculo tríceps e ao nível do ponto médio acrômial-radial, aferida 

paralelamente ao eixo longitudinal do braço, no ponto médio entre o acrômio e o rádio  

Axilar média Dobra aferida no sentido horizontal, nas referências anatômicas junção xifo-esternal e 

linha axilar média, aferida no ponto médio entre linha axilar média e ao nível da 

junção xifo-esternal 

Peitoral Dobra oblíqua, aferida entre a linha axilar anterior e o mamilo. Em homens a dobra 

está localizada no ponto médio entre a linha axilar anterior e o mamilo e para as 

mulheres a dobra é aferida no primeiro terço entre a linha axilar anterior e o mamilo. 

Subescapular Dobra oblíqua, deve ser marcada colocando uma fita métrica em posição oblíqua em 

relação ao ponto mais baixo do ângulo inferior da omoplata, formando um ângulo de 

45º e o ponto da dobra fica marcado para baixo e para fora em relação a marcação. 

Aferida obliquamente de cima para baixo e de dentro para fora em relação a marcação 

da dobra, 2cm abaixo da ponta inferior da omoplata.  

Suprailíaca Dobra oblíqua, situada no centro do ponto mais superior da crista ilíaca que se situa na 

intercepção da linha axilar. Deve-se localizar a borda lateral da crista ilíaca usando a 

mão direita. A dobra é aferida então, no ponto mais lateral feito na borda identificada 

do ílio. 

Continua. 
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Cont. Quadro 5. 

Abdominal Dobra vertical, situado no ponto que deve ser localizado com uma fita métrica a 5 cm 

para o lado direito da cicatriz umbilical, a dobra é aferida a 5cm à direita da cicatriz 

umbilical. 

Coxa Dobra vertical, situada no ponto médio entre o ponto inguinal e patelar, aferida 

paralelamente no eixo longitudinal no ponto médio entre o ponto inguinal e o ponto 

médio na borda da mais superior da patela. 

Fonte: Jackson e Pollock (1985) e Marfell-Jones et al. (2011) 

Através da obtenção dos dados de composição corporal o percentual de 

gordura dos participantes foi classificado considerando-se os calores propostos por 

Rosberg e Roberts (1996) apud Ribeiro e Mello (2009):  

Quadro 6.  Classificação do % de gordura  

Sexo Idade (em anos) 

Masculino 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 

Excelente (atlético) <11 <12 <14 <15 <16 

Bom 11-13 12-14 14-16 15-17 16-18 

Dentro da média 14-20 15-21 17-23 18-24 19-25 

Regular 21-23 22-24 24-26 25-27 26-28 

Alto >23 >24 >26 >27 >28 

 

Feminino      

Excelente (atlético) <16 <17 <18 <19 <20 

Bom 16-19 17-20 18-21 19-22 20-23 

Dentro da média 20-28 21-29 22-30 23-31 24-32 

Regular 29-31 30-32 31-33 32-34 33-35 

Alto >31 >32 >33 >34 >35 

 

Para a identificação da Massa corporal de gordura (kg) foi utilizada a seguinte 

equação: 

Massa corporal de gordura (kg)= massa corporal (kg) x percentual de gordura (%) 

Após obtenção do dado de massa corporal de gordura (kg) é possível obter a 

estimativa da MLG, dado que será usado para a estimativa da ED, a partir da 

diferença entre a massa corporal (kg) e a massa corporal de gordura (kg), da seguinte 

forma: 
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Massa livre de gordura (kg) = massa corporal (kg) – massa corporal de gordura (kg) 

A escolha desse método se deu em função das principais vantagens do método 

de antropometria, principalmente, a possibilidade de ser realizado em estudos de 

campo sem que haja necessidade de deslocamento dos participantes, os equipamentos 

são portáteis e de baixo custo e não há necessidade de uma preparação prévia dos 

participantes para a avaliação. Sendo assim, a avaliação de dobras cutâneas é pouco 

afetada por fatores difíceis de controlar em atletas, como ingestão alimentar, estado 

de hidratação e exercício físico, além de ser um método validado para mensurar a 

muscularidade e adiposidade (ACKLAND et al., 2012; KASPER et al., 2021).  

6.5.5. Avaliação do gasto energético com exercício  

A avaliação do gasto energético com exercício foi realizada 

concomitantemente à avaliação dietética. O planejamento de coletas desse 

componente contava com as coletas em dias consecutivos, porém, devido às 

condições climáticas desfavoráveis (ex. ausência de ondas ou ondas de baixa 

qualidade em função de tempestades e direção desfavorável do vento que 

impossibilitam a prática do surfe) nem sempre foi possível. 

Para avaliar o GEEx dos surfistas, foi solicitado que também usassem o 

relógio multiesportivo Polar V800 para o monitoramento de em todas as sessões de 

treinamento, além dos os treinos em água (ex. sessões de freesurf ou treinos de 

bateria7). Assim, treinos em terra (ex. treinamento específico, treinamento de força e 

ginástica natural), além das atividades físicas de locomoção para o local de treino (ex. 

pedalada em bicicleta ou caminhada) também foram monitoradas. 

O Polar V800 é capaz de obter dados acerca da acelerometria, frequência 

cardíaca, velocidade e localização geográfica (através de GPS). Suas dimensões são 

de 79g, 12,7mm de espessura; possui tecnologia embutida com acelerômetro, 

barômetro, GPS integrado, 8MB de memória, bateria recarregável, a duração do 

tempo de treino utilizando o GPS e os sensores é de 13 horas, porém, acionando o 

modo de baixa energia é possível que tenha duração de até 50 horas; é resistente à 

 
7 Os treinos de bateria consistem na simulação de uma bateria de competição em que o técnico 

avalia a performance dos surfistas com o mesmo critério de julgamento utilizado nas competições mais 

próximas do calendário. 
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água em até 30m de profundidade. O Polar V800 é da marca finlandesa Polar Electro 

Oy® (POLAR ELECTRO OY®, 2013).  

O Polar V800 foi validado em relação a medida de calorimetria indireta em 

2017 por Roos et al. (2017). O dispositivo obteve os melhores resultados em 

comparação aos outros avaliados no estudo de validação, com erro percentual 

absoluto médio (MAPE) de 11,43% e 10,09% em baixa e moderada intensidade, 

respectivamente. Os pesquisadores também não encontraram diferenças significantes 

entre as medidas de GEEx obtidas (p=0,41; 0,60) (ROOS et al., 2017). 

O Polar V800 é posicionado no punho dos participantes antes de iniciar o 

exercício físico e configurado de acordo com dados específicos dos participantes, 

sendo eles: massa corporal (kg), altura (cm), idade (anos), sexo e volume de 

treinamento semanal habitual (h). Após a configuração específica para cada 

participante, o exercício físico que será realizado pelo participante é selecionado 

através da opção de perfil de esportes do Polar V800 (exemplo: se o participante irá 

realizar uma sessão de freesurf, a opção selecionada é “surfing”). 

Os dados de GEEx, frequência cardíaca e GPS do Polar V800 são obtidos pelo 

programa de conversão do próprio Polar Electro Oy®, o Polar Flow® que é 

compatível para sistemas Windows®, iOS® e Android®.  

Em conjunto com o Polar V800, foi utilizado também o sensor óptico de 

frequência cardíaca Polar OH1® da marca Polar Electro Oy®, o sensor pode 

transmitir os dados de frequência cardíaca para qualquer dispositivo Polar® 

compatível com Bluetooth. O Polar OH1® conta com uma memória de 4MB e pode 

armazenar até 200 horas de treinos coletados. O dispositivo pode ser sincronizado 

com o aplicativo Polar Flow, disponível para sistemas iOS® a partir de iPhone 4s e 

Android® com Bluetooth 4.0 e Android® 4.4 ou superior. O Polar OH1® pesa 5g, a 

braçadeira em que é acoplado 12g, com altura de 9,5mm e diâmetro de 29,85mm, a 

braçadeira é ajustável do tamanho M ao GGG. A bateria pode durar até 12 horas de 

treino e é recarregável com adaptador USB, além disso, o dispositivo é à prova 

d’água em até 30m de profundidade. Os dados obtidos pelo Polar OH1® são 

visualizados no Polar Flow® e sincronizados com o relógio V800®, sendo assim 

podem ser visualizados simultaneamente com os dados do relógio V800® na própria 

tela. 
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O Polar OH1® é posicionado no braço na altura do tríceps do participante 

previamente ao início do exercício físico (Figura 9). 

Figura 9. Polar V800® e OH1® posicionados no punho e braço, respectivamente. 

 
Foto do acervo pessoal. 

 

Estudos que avaliaram o desempenho do Polar OH1® quanto à fidedignidade 

dos dados de FC apresentaram resultados satisfatórios em praticantes de yoga8 

(r =0.987; p <0.0001) (SCHUBERT et al., 2018) e pessoas se exercitando em esteira 

e spin bike em diferentes intensidades (baixa, moderada e alta)9 (correlação 

intraclasse >0,9) (HETTIARACHCHI et al., 2019).  Vale ressaltar ainda que a 

escolha desse equipamento teve também a intenção de minimizar o possível 

incômodo causado pelo chest-strap em surfistas, uma vez que parte do exercício 

acontece em decúbito ventral sobre a prancha durante o período de remada em 

sessões de surfe. (MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005).  

Além disso, também foi utilizada a observação direta para detalhar o tipo de 

exercício que os participantes realizaram através da tomada de nota sobre o exercício 

observado (APÊNDICE 1). Na observação direta, uma pessoa não participante da 

atividade física, monitora, registra e descreve as ações realizadas no treino. Esse 

método é eficiente na descrição da atividade física quando utilizado em um espaço 

delimitado para facilitar o registro do observador, traz detalhamentos importantes 

sobre a atividade física, embora não traga medidas objetivas de gasto energético 

(SYLVIA et al., 2014).  

 
8 em relação ao chest-strap Polar H7 previamente validado;  
9 em relação a medida de eletrocardiograma. 
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Os dados de time-motion foram obtidos através do Polar Flow® que fornece 

um gráfico analisando o percentual de tempo nas seguintes faixas de velocidade: até 

3km, 7 a 11km/h, 11 a 15km/h, 15 a 19km/h e +19km/h (Figura 10). A visualização 

desses dados é possível em função do GPS presente no Polar V800®. A identificação 

de cada tipo de ação a partir da velocidade foi realizada de acordo com Farley et al, 

(2012). 

Figura 10. Visualização de dados de velocidade no Polar Flow® 

 

Foto do acervo pessoal. 

 

A escolha desse método para avaliação do GEEx se pautou na impossibilidade 

de utilizar métodos padrão ouro como a calorimetria indireta na água do mar, que é a 

condição real de treinos de surfistas. Além disso, os equipamentos utilizados foram 

validados previamente (ROOS et al., 2017; SCHUBERT et al., 2018; 

HETTIARACHCHI et al., 2019) e são posicionados em locais do corpo que não 

geram incômodo ao surfista ou atrapalham a sessão de treino. 

6.5.6. Estimativa da Energia Disponível 

Para avaliar a ED nos sujeitos, foi utilizada a equação proposta por Loucks 

(2004): 

ED = Ingestão de energia (kcal) – gasto energético com exercício físico (kcal) 

/ Massa livre de gordura (MLG) (kg). 

Os pontos de corte utilizados são ≤30kcal/kg de MLG/dia para diagnóstico de 

BED e para ED “adequada” o ponto de corte utilizado será de 45kcal/kg de MLG/dia 

para surfistas do sexo feminino e 40kcal/kg de MLG/dia para surfistas do sexo 

masculino (KOEHLER et al., 2016). A zona subclínica corresponde a todos os 

valores entre 30 e 40 ou 45kcal/kg de MLG/dia, respectivamente para homens e 



48 
 

mulheres (LOUCKS et al., 2011; DE SOUZA et al., 2014; MOUNTJOY et al., 2014; 

BURKE et al., 2018).  

6.5.7. Risco para a Tríade da Mulher Atleta 

No caso das atletas do sexo feminino, foi aplicado o The Low Energy 

Availability In Females Questionnaire (Leaf-Q) (MELIN et al., 2014), na sua versão 

traduzida para o português, adaptada culturalmente e validada por De Maria e 

Juzwiak (2021) (ANEXO 2). O LEAF-Q é composto por questões que abordam 

sintomas fisiológicos ligados à persistente deficiência de energia, com ou sem 

transtorno alimentar, tais como presença de lesões, status menstrual e gastrintestinal, 

podendo ser utilizado para identificar indivíduos em risco de BED de maneira prática, 

com baixo custo (MELIN et al., 2014; DE MARIA e JUZWIAK, 2021).  

O LEAF-Q contém três domínios, são eles: lesões, função gastrointestinal e 

função menstrual e a depender das respostas das atletas é gerado uma pontuação para 

cada domínio que pode ser avaliado individualmente, sendo que para indicar 

disfunção a pontuação deve ser ≥2, ≥2 e ≥4 para lesões, função gastrointestinal e 

função menstrual, respectivamente. A somatória dos três domínios gera uma 

pontuação final e quando ≥8 corresponde a risco para TMA (MELIN et al., 2014; DE 

MARIA e JUZWIAK, 2021). 

6.6. Cuidados durante a pandemia 

As coletas durante a pandemia ocorreram a partir do mês de janeiro de 2021 e 

foram finalizadas no dia 31 de maio de 2021, seguindo as orientações do Plano São 

Paulo (SÃO PAULO, 2020), bem como as interrupções necessárias de acordo com 

mudanças de fases. 

Foram tomadas as seguintes medidas para a segurança da pesquisadora: 

• Utilização de máscara cirúrgica por parte da pesquisadora em todas as 

coletas. As máscaras eram descartadas diariamente e uma nova 

máscara era utilizada no dia seguinte; 

• Higienização frequente das mãos com álcool 70% isopropílico; 
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• Higienização dos equipamentos da Polar V800® e OH1® com lenço 

de álcool 70% isopropílico entre uma coleta e outra, ainda que no 

mesmo atleta.; 

• Higienização dos equipamentos utilizados na avaliação antropométrica 

(Balança digital, adipômetro e estadiômetro) com álcool 70% entre 

uma coleta e outra; 

• Avaliação antropométrica de acordo com as sugestões de boas práticas 

de Silva et al. (2021), mas de acordo as particularidades da coleta na 

praia.  

• Busca por hostel ou pousada10 que seguissem os protocolos de 

segurança e percentual de ocupação seguro de acordo com o Plano São 

Paulo (SÃO PAULO, 2020). 

 6.7. Análises Estatísticas 

Os dados obtidos foram tabulados no Excel® e as análises estatísticas pelo 

programa R.® da The R Foundation© (R. CORE TEAM, 2018). Na análise descritiva, 

as variáveis qualitativas foram resumidas em frequências absolutas e relativas e as 

variáveis quantitativas foram apresentadas como média, desvio-padrão, valores 

mínimo e máximo. Para comparações considerando sexo e o nível de competição para 

as variáveis numéricas de interesse foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Para 

estudar a correlação entre as variáveis de interesses considerando toda a amostra, 

foram calculados os coeficientes de correlação linear de Pearson, bem como seu 

respectivo intervalo de confiança. O nível de significância para os testes de hipóteses 

foi estabelecido em 0,05. 

 

 

 

 

 

 
10 As coletas feitas em praias com uma distância ≥40km da residência da pesquisadora 

demandavam estadia no local, portanto, durante os três dias de coleta, a pesquisadora se instalava em 

um hostel ou pousada. 
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7. RESULTADOS 

 Desafios na produção de dados: pandemia, questões climáticas e a agenda 

dos surfistas 

As coletas de dados aconteceram em dois períodos, o primeiro entre junho de 

2019 e março de 2020, quando então foram decretadas medidas do Plano São Paulo 

(SÃO PAULO, 2020) de distanciamento social e fechamento das praias por conta da 

pandemia provocada pelo coronavírus (SARS-Cov2) (OMS, 2021).   

Em janeiro de 2021, as coletas foram retomadas, seguindo as orientações de 

abertura de praias e liberação de práticas esportivas individuais de cada município do 

litoral de São Paulo em que ocorreram as coletas, bem como as orientações da 

UNIFESP de retomada das atividades de pesquisa (UNIFESP, 2020). Ainda, houve 

mais uma interrupção nas coletas em março de 2021, tendo em vista a fase 

emergencial do Plano São Paulo (SÃO PAULO, 2020), até a segunda quinzena de 

abril de 2021 quando as coletas foram retomadas mais uma vez. 

A coleta dos nove primeiros atletas ocorreu antes do período de pandemia e a 

coleta dos sete últimos atletas ocorreu durante o período de pandemia. No entanto, os 

atletas não referenciaram mudanças nos hábitos alimentares ou de treino. 

Inicialmente, eram previstos três dias consecutivos de coleta de dados para 

cada participante. Contudo, deve-se ressaltar a dificuldade na coleta em dias 

consecutivos, uma vez que a prática do surfe exige condições climáticas adequadas – 

qualidade de ondas, influenciada pela direção do vento e da entrada de swell11 – e não 

há constância nessas condições. Além disso, o calendário de competição dos surfistas 

profissionais varia entre 3 e 76 etapas12 dependendo do circuito competido, 

comprometendo a disponibilidade da sua agenda. Em algumas situações, a coleta teve 

que ser descartada, quando o atleta se esquecia de enviar o registro alimentar ou fazia 

uma sessão de treino extra sem comunicar a pesquisadora. Nesses casos, um novo dia 

de coleta era agendado, a fim de garantir os três dias com todo o protocolo completo. 

 
11 Formações de ondas oceânicas a partir de tempestades. A tempestade gera uma perturbação 

resultando em ondulações que viajam longas distâncias até chegar à costa (PIANCA et al., 2010; 

CASAS-PRAT et al., 2014). 
12 Circuito WQS: até 76 etapas; Circuito Brasileiro Profissional (CBS): 3 etapas; Circuito 

WCT: 11 etapas. 
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Assim, o intervalo para que três dias fossem coletados variou em função desses 

aspectos, entre 3 e 14 dias. 

O espaço de tempo entre o primeiro contato com os surfistas e a coleta de 

dados compreendia: o convite inicial (o agendamento da coleta baseado na previsão 

de swell para a praia que o surfista treinava habitualmente e que a coleta seria 

realizada), um período de “stand-by” entre o agendamento e a confirmação da data de 

coleta marcada para garantir que haveria condição de surfe (dependente de questões 

climáticas). E se confirmado, a ida ao território de coleta que foi acordado 

previamente. 

Algumas situações inviabilizavam esse processo de acontecer de forma rápida, 

por exemplo, o convite nem sempre era respondido no mesmo momento, alguns 

surfistas levavam dias para responder ao convite para participação no presente estudo. 

Dois surfistas sofreram uma lesão em treinos realizados poucos dias antes da data de 

agendamento de coletas, um deles sofreu a lesão um dia antes da data agendada. 

Um dos desafios recorrentes era o compromisso de registrar todas as refeições 

realizadas nos dias de coletas, quatro surfistas não realizaram registros de refeições 

importantes e foram reagendadas novos dias de coletas para substituir a coleta em que 

houve falha nos registros. Dois surfistas não mencionaram um treino que realizaram 

em um dia de coleta, portanto, foram reagendados novos dias de coleta para substituir 

os dias em que houve essa falha de comunicação. 

Apesar dos desafios citados, as condições de ondas insuficientes para a prática 

do surfe eram a razão mais frequente para haver cancelamento ou necessidade de 

reagendar as coletas. 

Caracterização dos participantes 

A amostra final foi composta por 16 surfistas, representando 48,5% do cálculo 

amostral. A maioria dos participantes são atletas profissionais, do sexo masculino, 

surfam de shortboard, possuem ensino médio completo, fazem parte da classe B2 do 

Critério Brasil (Tabela 1). Houve diferença significante entre surfistas profissionais e 

amadores na variável de escolaridade expressa em anos (p=0,039), com surfistas 

profissionais apresentando média e desvio padrão de 13,8 (1,8) de anos de estudo e 

amadores 16 (2,3) anos de estudo. 
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Tabela 1. Distribuição de frequências para variáveis demográficas dos 

participantes (n=16). Baixada Santista, 2021. 

 Total (n=16) Frequência (%) 

Sexo   

Masculino 13 81,3 

Feminino 3 18,8 

Escolaridade   

Ensino médio incompleto 1 6,3 

Ensino médio completo 11 68,7 

Ensino superior incompleto 2 12,5 

Ensino superior completo 2 12,5 

Classificação Critério Brasil13   

A 2 12,5 

B1 2 12,5 

B2 9 56,2 

C1 1 6,3 

C2 2 12,5 

Nível de competição   

Profissional 11 68,8 

Amador 5 31,3 

Modalidade Praticada   

Shortboard 14 87,4 

Stand-Up Paddle 1 6,3 

Longboard 1 6,3 

Circuito em que compete   

Amador Regional 2 12,5 

Amador Estadual 3 18,7 

Profissional Brasileiro 3 18,7 

Mundial World Qualifying Series 7 43,8 

Mundial World Championship Tour 1 6,3 

Pontos de corte Critério brasil: A= 45-100 pontos; B1= 38-44; B2= 29-37; C1= 23-29; C2= 17-22 

(ABEP, 2016). 

A Tabela 2 resume as características antropométricas dos participantes14. 

 
13 Estimativa de renda média familiar para cada classe (R$): A= 20.888,00; Classe B1= 

9.254,00; Classe B2=4.852,00; Classe C1= 2.705,00; Classe C2= 1.625,00 (ABEP, 2016)  
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Tabela 2. Caracterização antropométrica dos surfistas (n=16). Baixada 

Santista, 2021 

 Total (n=16) 

Estatura (cm) 166 (5,7) [160 – 178] 

Massa corporal (kg) 65,8 (7,3) [56,3 – 78,3] 

∑7DC (mm) 65 (12,7) [27 – 105] 

%G 9,6 (4,5) [2,5 – 16,3] 

MLG (kg) 59,3 (7,6) [51,2 – 71,8] 

Idade (anos) 24 (6,08) [18 – 40] 

Valores  apresentados em média, desvio padrão entre parênteses e mínimo e máximo entre colchetes. 

MLG= massa livre de gordura; ∑7DC= somatório das dobras cutâneas tricipital, axilar média, 

subescapular, suprailíaca, coxa, peitoral e abdominal; %G= percentual de gordura corporal.  

Houve diferença significante para a medida de MLG entre mulheres e homens 

e entre profissionais e amadores. Os valores médios e o desvio-padrão de MLG foram 

de 51,94 (1,0) kg e 62,8 (4,5) kg (p=0,004), respectivamente para mulheres e homens. 

Já os surfistas profissionais e amadores apresentaram média e desvio-padrão de 62,8 

(5,4) kg e 56,2 (4,9) kg (p=0,038), respectivamente. 

A Tabela 3 resume características de treino dos participantes obtidas a partir 

das avaliações realizadas com Polar V800® e OH1®, bem como os dados referidos 

que foram obtidos a partir da anamnese (ANEXO 1). Na Tabela 3 são apresentados os 

resultados de MET, FC e time-motion durante as sessões de surfe apenas em 

shortboard, considerando que o aumento do volume da prancha diminui o GE durante 

a remada (EKMECIC et al., 2016) e o longboard e Stand-Up Paddle são pranchas 

mais volumosas. 

O GEEx/sessão de surfe/h médio em shortboard foi de 431kcal/h. Houve 

diferença significante entre os sexos para essa medida: surfistas do sexo masculino 

apresentaram um GEEx/h maior do que surfistas do sexo feminino (p=0,004), sendo a 

média e desvio-padrão de 456,3 (89,6) kcal/h e 281,9 (2,4) kcal/h, respectivamente 

para homens e mulheres. Para os surfistas homens, o GEEx na sessão de surfe variou 

de 339 a 620 kcal/h e para as surfistas mulheres de 280 a 284 kcal/h. Essa diferença 

foi observada também no valor de MET. Surfistas do sexo masculino apresentaram 

 
14 Erro técnico de medida (ETM) relativo da pesquisadora= 6,09, considerado aceitável e se 

encontra no intervalo entre iniciante (7,5) e experiente (5,0) (PERINI et al., 2005). 
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valor de MET maior do que surfistas do sexo feminino (p=0,044), sendo a média e o 

desvio-padrão, respectivamente de 6,5 (1,4) METs e 4,3 (1,0) METs. A FC média em 

uma sessão de surfe shoartboard foi de 118bpm e a FC máxima de 153bpm, sendo 

que 32,4% do tempo de uma sessão de surfe os participantes estiveram em um 

intervalo de FC que representa alta intensidade de acordo com Farley et al. (2012). 

Esse intervalo ocorreu entre 141 e 180bpm (Tabela 3).  

Para a surfista de longboard, os METs variaram entre 3,6 e 5,5 METs.  Já para 

o surfista de stand-up paddle, os METs variaram entre 5,6 e 7,8. Com relação aos 

dados de time-motion, o surfista de stand-up paddle passou em média 66% do tempo 

das sessões de surfe em estado estacionário, 24% em remada de moderada a alta 

intensidade, 6% wave riding em moderada intensidade e 4% em alta intensidade. 

Além disso, passou 81% do tempo em FC considerada de baixa intensidade e 19% do 

tempo em FC de intensidade moderada, de acordo com Farley et al. (2012). 

A surfista de longboard esteve, em média, 30% das sessões de surfe em FC de 

intensidade moderada. Não foram registrados percentuais de tempo em alta 

intensidade. Com relação as análises de time-motion, a surfista passou em média 

63,5% do tempo das sessões de surfe em estado estacionário e realizando remadas 

leves, 13,5% do tempo em remadas de moderada a alta intensidade, 21% do tempo 

wave riding em moderada intensidade e 1% do tempo wave riding em alta 

intensidade. 

Houve diferença significante entre surfistas profissionais e amadores para o 

número de horas de treino semanal (p=0,020). Surfistas profissionais apresentaram 

maior número de horas de em sessões de surfe diárias (p=0,018) e frequência de 

sessões de surfe/semana (p=0,018) em relação aos amadores.  (Tabela 3). 

Surfistas do sexo feminino apresentaram mais tempo em estado estacionário 

durante as sessões de surfe em relação aos surfistas do sexo masculino (p=0,022). As 

surfistas do sexo feminino apresentaram em média e desvio-padrão 61,2% (5,3) do 

tempo das sessões de surfe em estado estacionário, enquanto surfistas do sexo 

masculino apresentaram média e desvio-padrão de 34,3% (10,9) para estado 

estacionário. 
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Tabela 3. Caracterização dos treinos dos surfistas (n=16). Baixada Santista, 

2021. 

 Profissionais (n=11) Amadores (n=5) Total (n=16)  p 

Carga de treinamento     

Treino total semanal (h) 29,7(10,5) 

[19,5–51] 

17,6(7,5) 

[9–25,5] 

25,9(11) 

[9–51] 

0,020 

Freq. de surfe semanal  6,09(0,9) 

[3–7] 

4,6(2,2) 

[3–7] 

5,6(1,4) 

[3–7] 

0,231 

Freq. semanal de outros 

treinos  

4,4(1,2) 

[3–7] 

4(1,7) 

[3–7] 

4,3(1,3) 

[3–7] 

0,343 

Sessões de surfe/d (h) 3,6(1) 

[2,5–6] 

2,4(0,5) 

[2–3] 

3,2(1,1) 

[2–6] 

0,018 

Sessões de surfe semanais (h) 21,9(7,4) 

[12,5–36] 

12(8,2) 

[6–21] 

18,8(8,8) 

[6–36] 

0,079 

Gasto energético     

GEEx total/d (kcal) 973(322) 

[525–1629] 

844(427) 

[487–1577] 

933(349) 

[487–1629] 

0,377 

GEEx/sessão de surfe/h 

(kcal) 

423(94) 

[280–620] 

460(156) 

[284–582]** 

431(104) 

[280–620] 

0,661 

MET (kcal/kg/h) 5,9(1,5) 

[3,4–10,8] 

7(1,7) 

[4,5–8,7]** 

6,2(1,5) 

[3,4–10,8] 

0,555 

Frequência Cardíaca (bpm)     

FC média  119(13) 

[100–140] 

112(17) 

[100–132]** 

118(14) 

[100–140] 

0,456 

FC mínima 86(17) 

[65–115] 

83(13) 

[72–97]** 

86(15) 

[65–115] 

0,769 

FC máxima 154(22) 

[125–183] 

147(19) 

[129–167]** 

153(21) 

[125–183] 

0,885 

FC moderada intensidade 

(% tempo) 

76,8(20,2) 

[39,5–100] 

77,9(37,6) 

[34,5–99,75] 

77,1(23,1) 

[34,5–100] 

0,876 

FC alta intensidade (% 

tempo) 

32,3(21,9) 

[0–73] 

33,2(37,7) 

[0–73] 

32,4(23,7) 

[0–73] 

0,876 

Time-motion (% tempo)     

Estacionário  37,4(16,4) 

[13–70] 

41,2(15,1) 

[26–65]** 

38,1(16) 

[13–70] 

0,291 

Continua. 
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Cont. Tabela 3. 

Remando em moderada-alta 

velocidade  

35,7(10,8) 

[12–60] 

31,7(9,8) 

[16–45]** 

34,9(10,7) 

[12–60] 

0,349 

Wave riding moderada 

velocidade  

12,4(9) 

[2–33] 

11,6(6,5) 

[2–20] 

12,3(8,5) 

[2–33] 

0,937 

Wave riding alta velocidade 9,6(9) 

[1–43] 

9(9,3) 

[1–39] 

8,4(7,9) 

[1–43] 

0,345 

Valores apresentados em média, desvio-padrão entre parênteses e mínimo e máximo entre colchetes. 

Nível descritivo=p. GEEx= gasto energético com exercício; h= horas; d= dia; Freq. = frequência; 

%tempo= percentual em relação ao tempo total; FC= frequência cardíaca; *diferença estatística entre 

surfistas amadores e profissionais para essa medida; **para essa medida, foram considerados somente 

3 surfistas amadores que surfam de shortboard. 

Todos os surfistas avaliados relataram praticar outros exercícios ou atividade 

de deslocamento, além do surfe, ao longo dos dias coletados. Entre os 16 surfistas 

avaliados, sete praticavam treinamento específico, no qual são simuladas manobras 

fora da água e de acordo com as exigências práticas. O objetivo desse treino é 

desenvolver capacidades físicas condicionantes do desempenho, principalmente a 

potência muscular. Os exercícios são realizados em alta intensidade e duram cerca de 

30 segundos de execução e 2 minutos de repouso, esse tipo de treinamento tem uma 

duração de cerca de 60 minutos no total (GUEDES et al., 2021). Ainda, três 

praticavam Crossfit®, cinco praticavam treinamento de força e treinamento 

funcional. Outras modalidades relatadas (apenas um surfista praticante em cada) 

foram corrida, capoeira, mobilidade, canoa havaiana, tênis e muay thai. 

Energia disponível, qualidade da dieta e macronutrientes 

A tabela 4 resume os resultados sobre ED (kcal/kgMLG/d), energia 

consumida (kcal/d) e necessidade de energia (kcal/d) para garantir a ED. Os 

resultados estão sendo apresentados de acordo com o sexo, uma vez que a 

classificação de ED é diferente para homens e mulheres. Com exceção de um atleta 

que apresentou ED subclínica, todos os atletas apresentaram ED inadequada (Tabela 

11). Não foi observada diferença significante entre os sexos e nível de competição em 

relação a ED. 
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Tabela 4. Energia Disponível, energia ingerida, necessidade de e energia de 

acordo com o sexo (n=16). Baixada Santista, 2021. 

 Homens (n=13) Mulheres 

(n=3) 

Total (n=16) Nível 

descritiv

o (p) 

EI (kcal) 2332 (515) 

 [1682 – 3284] 

1867 (225) 

[1625 – 2071] 

2245 (504) 

[1625 – 3284] 

0,111 

Necessidade de 

Energia (kcal)* 

3520 (397) 

[3117 – 4203] 

2947 (228) 

[2791 – 3208] 

3412 (432) 

[2791 – 4203] 

0,039 

ED 

(kcal/kgMLG/dia) 

21,3 (5,5) 

[10,5 – 30,9] 

24,9 (4,4) 

[22,2 – 30,1] 

21,9 (5,4) 

[10,5 – 30,9] 

0,439 

Valores apresentados em média, desvio-padrão entre parênteses e mínimo e máximo entre colchetes.; 

ED= energia disponível; EI= energia ingerida. *A necessidade de energia foi estimada com base na 

energia disponível adequada (45kcal*MLG+(GEEx) para o sexo feminino e 40*MLG+(GEEx) para o 

sexo masculino). 

Todos os surfistas (n=16) apresentaram uma média de déficit de energia 

superior a 10% da necessidade (Tabela 5), sendo que oito deles apresentaram um 

déficit de energia considerando a média dos três dias avaliados, de mais de 40% em 

relação à necessidade. 

 

Tabela 5. Déficit de energia entre os surfistas. Baixada Santista, 2021. 

 Total (n=16) 

Déficit de energia superior a 10% da necessidade (n 

de surfistas) 

16 

Déficit de energia estimado (kcal) 1167,8 (361,3) 

 [526,8 – 1671,5] 

Déficit de energia estimado (%) * 34,4 (9,8) 

 [13,5 – 49,5] 

VET= valor energético total; Valores apresentados em média, desvio-padrão entre parênteses e valores 

mínimo e máximo entre colchetes; *percentual do déficit de energia estimado em relação a necessidade 

de energia estimada. 

Ao considerar os três dias de avaliação da ED, entre os 16 surfistas avaliados, 

quatro apresentaram pelo menos um dia de ED subclínica e dois apresentaram pelo 

menos um dia de ED adequada. 
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Tabela 6. Distribuição de surfistas (n=16) para a classificação de energia 

disponível. Baixada Santista, 2021. 

Classificação de 

ED 

M (n=13) F (n=3) Total (n=16) Frequência 

relativa total 

(%) 

BED*  12 2 14 87,5 

Zona Subclínica 1 1 2 12,5 

Adequada** - - -  

F= feminino; M= masculino; BED= baixa energia disponível. *<30kcal/kgMLG/dia; **F=45kcal/kg 

MLG/dia; M=40kcal/kgMLG/dia. 

Em relação a aplicação do LEAF-Q, apenas uma das surfistas apresentou 

pontuação (815) correspondente ao risco para Tríade da Mulher Atleta, sendo que essa 

pontuação foi obtida apenas a partir de alterações reportadas no domínio função 

menstrual (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Distribuição de pontos para cada domínio LEAF-Q entre surfistas 

do sexo feminino.  Baixada Santista, 2021 

  Atleta 

Domínio Valor de ref. para disfunção 1 2 3 

Lesões ≥2 0 0 0 

Função gastrointestinal ≥2 0 0 0 

Função menstrual ≥4 3 3 8 

Total ≥8 3 3 8 

 

Os surfistas tiveram um consumo médio 4,2g/kg de carboidrato, 1,7g/kg de 

proteína e 1,1g/kg de lipídeos. Considerando a recomendação de carboidratos do 

ACSM (THOMAS et al., 2016), somente um surfista amador do sexo masculino 

apresentou consumo adequado (6g/kg), os 15 demais surfistas (93,75%) apresentaram 

consumo insuficiente de carboidratos. 

Em relação ao consumo de proteínas, dois surfistas apresentaram um consumo 

insuficiente (abaixo de 1,2g/kg de massa corporal), os demais 14 (87,5%) surfistas 

apresentaram consumo adequado dentro da faixa de recomendação mínima e máxima 

 
15 Considera-se a pontuação do LEAF-Q ≥8 para indicar risco de Tríade da Mulher Atleta. 
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considerada pelo ACSM (THOMAS et al.) e International Association of Athletic 

Federations (IAAF) (BURKE et al., 2019). 

Entre os 16 surfistas avaliados, nenhum apresentou consumo de lipídeos 

menor do que a recomendação do ACSM (THOMAS et al., 2016). 

 

Tabela 8. Consumo de macronutrientes (em g/kg/dia e %VET) de acordo com 

o nível de competição (n=16). Baixada Santista, 2021. 

Nutriente Consumo  Profissionais 

(n=11) 

Amadores 

(n=5) 

Total (n=16) Nível 

descritivo 

(p) 

CHO  g/kg/dia 4,1 (1,2) 

[2,1 – 6,3] 

4,4 (1,4) 

[3,2 – 6,8] 

4,2 (1,2) 

[2,1 – 5,8] 

0,999 

% VET  49,9 (8,5) [32,3 

– 61,6] 

50,6 (7,7) 

[43,1 – 62,1] 

50,1 (8) 

[32,3 – 62,1] 

0,913 

PTN  g/kg/dia 1,6 (0,4) 

[0,8 – 2,2] 

1,8 (0,6) 

[0,8 – 2,4] 

1,7 (0,4) 

[0,8 – 2,4] 

0,364 

% VET 19,9 (4,6) [13,9 

– 27,7]  

21 (7,8) 

[10,8 – 30,9] 

20,2 (5,5) 

[10,8 – 30,9] 

0,743 

LIP  g/kg/dia 1,2 (0,2) 

[0,8 – 1,3] 

1,1 (0,5) 

[0,6 – 1,9] 

1,1 (0,3) 

[0,6 – 1,9] 

0,427 

%VET 32,3 (5,7) 

[25 – 41,7] 

28,3 (4,8) 

[20,1 – 31,6] 

31,1 (5,6) 

[20,1 – 41,7] 

0,510 

Valores apresentados em média, desvio-padrão entre parênteses e mínimo e máximo entre colchetes; 

%VET= percentual em relação ao valor energético total; CHO= carboidrato; PTN= proteína; LIP= 

lipídeo. 

Vale ressaltar que o consumo de suplementos que contribuem com energia e 

nutrientes registrado pelos surfistas foi considerado na avaliação dietética. Os 

suplementos referidos foram suplementos proteicos como: whey protein (n=4), 

albumina (n=1) e BCAAs (n=2). Também foram registrados termogênicos a base de 

cafeína denominados “pré-treino” por três surfistas, e ainda, um surfista registrou uso 

de termogênico que também apresentava triglicerídeos de cadeia média (TCM) em 

sua composição. 

A pontuação total média entre os surfistas no IQD-R foi de 63,9 (14,2) 

(Tabela 9). Entre os 16 surfistas avaliados, 3 apresentaram “dieta inadequada”, 11 



60 
 

apresentaram “dieta que necessita de modificação” e 2 apresentaram “dieta saudável” 

de acordo com os pontos de corte propostos por Godoy et al. (2006). 

Não houve correlação significante entre a pontuação final do IQD-R entre 

surfistas profissionais e amadores (p=0,364) e entre homens e mulheres (p=0,545). A 

pontuação final média do IQD-R de surfistas profissionais e amadores foi 

respectivamente, 66,2 (13,7) e 58,8 (15,4) e entre homens e mulheres foi 

respectivamente, 62,9 (14,9) e 18,2 (12). 

Os componentes que apresentaram maior proporção de atletas com baixa 

pontuação foram: cereais integrais, leites e derivados, vegetais totais e vegetais 

verdes-escuros, alaranjados e leguminosas (Tabela 9). Sete (43,75%) dos surfistas 

atingiram pontuação máxima para o componente de carnes, ovos e leguminosas 

(Figura 12), apenas um surfista não consumiu nenhum desses alimentos durante os 

três dias de coleta, por estar em transição para uma dieta vegetariana. 

 

Tabela 9. Pontuação média dos 12 componentes do IQD-R obtida pelos surfistas(n=16). 

Baixada Santista, 2021. 

Valores apresentado em média, desvio-padrão entre parênteses e mínimo e máximo entre colchetes. 

Entre os 16 surfistas avaliados 8 (50%) não consumiram cereais integrais e 4 

(25%) não consumiram vegetais totais, vegetais verdes-escuros, alaranjados e 

leguminosas e frutas integrais nos três dias avaliados (Figura 11). 

 Total (n=16) Pontuação máxima possível 

Frutas totais 3,1 (1,9) [0 – 5] 5 

Frutas integrais 2,8 (2) [0 – 5] 5 

Vegetais totais 2,3 (1,9) [0 – 5] 5 

Vegetais verdes-escuros, alaranjados 

e leguminosas 

2,4 (1,9) [0 – 5] 5 

Cereais totais 4,4 (1) [1,7 – 5] 5 

Cereais integrais 1 (1,6) [0 – 4,7] 5 

Carnes, ovos e leguminosas 8,5 (2,5) [0 – 10] 10 

Leites e derivados 3,8 (1,4) [0,6 – 6,5] 10 

Óleos 8,2 (2,1) [2,5 – 10] 10 

Gordura saturada 6,3 (2,7) [0,7 – 10] 10 

Sódio 8,3 (1,3) [5,3 – 10] 10 

Gordura, álcool e açúcar 12,9 (7,1) [0 – 20] 20 

Pontuação total 63,9 (14,2) [40 – 84] 100 
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Figura 11. Número de surfistas com pontuação=0 durante três dias para componentes do 

IQD-R. 

 
 

Ainda, os componentes com maior número de surfistas que atingiram 

pontuação máxima foram carnes, ovos e leguminosas e óleos. No entanto, para os 

componentes leites e derivados e cereais integrais, nenhum surfista apresentou 

pontuação máxima (Figura 12). 

Figura 12. Número de surfistas com pontuação máxima durante três dias para componentes 

do IQD-R 

 
 

Foi identificada correlação negativa moderada entre a pontuação do IQD-R e a 

ED (r=-0,62; p=0,010) (Figura 8). Contudo, não foram encontradas correlações 

significantes entre as demais variáveis analisadas (Tabela 15). 
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Tabela 10. Correlação entre as variáveis de interesse. Baixada Santista, 2021. 

Variáveis r IC 95% Nível 

descritivo 

(p) 

ED Pontuação IQD-R  -0,62 (-0,86; -0,19) 0,010 

ED Pontuação Critério Brasil 0,12 (-0,40; 0,58) 0,652 

ED Consumo de CHO total (g) 0,43 (-0,09; 0,76) 0,098 

ED Escolaridade (anos) 0,10 (-0,42; 0,57) 0,710 

ED Tempo de treino semanal (h) -0,13 (-0,59; 0,39) 0,635 

ED FC média treinos de surfe -0,19 -0,65 - 0,38 0,517 

ED FC mínima treinos de surfe 0,04 -0,50- 0,56 0,902 

ED FC máxima treinos de surfe -0,14 -0,62 - 0,43 0,644 

Pontuação IQD-R Pontuação Critério Brasil -0,27 (-0,67; 0,26) 0,320 

Pontuação IQD-R  Escolaridade (anos) -0,20 (-0,63; 0,33) 0,457 

Coeficiente (r) de Correlação de Pearson; ED= energia disponível; EI= Energia Ingerida (kcal); IQD-

R= Índice de Qualidade da Dieta. CHO= carboidrato; h= horas; FC= frequência cardíaca. 

Figura 13. Gráfico de dispersão: correlação entre ED e IQD-R. 
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8. DISCUSSÃO 

O presente estudo buscou identificar a ED e a qualidade da dieta de surfistas 

com a hipótese de que os surfistas apresentariam BED, tendo em vista o alto volume 

de treinamento (MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005; BARLOW et al., 

2014) e o baixo consumo de energia e CHO encontrados em estudos anteriores 

(FELDER et al., 1998; COSTA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2015). Até onde se 

sabe, esse é o primeiro estudo que avalia a ED de surfistas. 

Embora Lima, Guimarães e Baboghluian (2021) tenham discutido a relação 

entre o lockdown imposto durante a pandemia por COVID-19 e a inatividade física de 

surfistas, no presente estudo, os surfistas avaliados relataram a manutenção dos 

treinos independente das restrições de praias. Essa informação é importante uma vez 

que um dos objetivos do presente estudo foi investigar o GEEx de surfistas em 

sessões habituais de treinos. Assim, considerando que as sessões habituais foram 

mantidas, a coleta de dados durante a pandemia não resultaram em dados atípicos ou 

não habituais. 

A amostra foi composta em sua maioria por atletas do sexo masculino, 

ressaltando-se a dificuldade de adesão das surfistas do sexo feminino no presente 

estudo. Do total de surfistas convidados, 11 eram mulheres e oito recusaram ou 

desistiram da participação. Infere-se que essa pode ser uma questão relacionada ao 

protagonismo das mulheres brasileiras no surfe. Recentemente, uma das revistas de 

entretenimento mais famosas do surfe, a Stab Magazine, publicou uma matéria 

intitulada “Why there is no female brazilian storm?” O principal questionamento da 

matéria é por que os surfistas brasileiros do sexo masculino compõem um terço da 

elite mundial (WCT), enquanto apenas uma única surfista brasileira se manteve na 

elite mundial feminina por mais de dez anos (ALLAIN, 2021).  

 A discussão é gerada em torno do machismo envolvido no investimento 

financeiro em mulheres surfistas, que é menor do que o investimento em surfistas do 

sexo masculino – também é importante enfatizar que a premiação só se tornou 

igualitária para ambos os sexos no ano de 2019, a partir do estabelecimento de um 

comitê de igualdade de gênero liderado pela CEO Sophie Goldschmdit (WSL, 2018). 

Isso torna a opção de se tornar freesurfer mais atrativo do que se consolidar uma 

surfista competidora, uma vez que as competições internacionais requerem um 
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financiamento maior, além das dificuldades de patrocínio em função da imagem. As 

surfistas entrevistadas por Steve Allain consideram a hipersexualização da mulher 

surfista o fenômeno pelo qual modelos surfistas recebem maior destaque e patrocínios 

do que surfistas competidoras recebem por suas habilidades desenvolvidas (ALLAIN, 

2021). Talvez esses fatores sejam elementos que tenham desestimulado o interesse 

das surfistas em participar da pesquisa.  

Além disso, duas entre as oito surfistas que recusaram a participação 

justificaram a recusa com o constrangimento em registrar suas refeições, pois 

acreditavam que não tinham uma alimentação saudável. Esse constrangimento pode 

estar relacionado com a expectativa do corpo de modelo em surfistas mulheres, tendo 

em vista que até hoje são retratadas quase sempre com seus corpos objetificados 

expostos em biquínis (KNIJNIK e CRUZ, 2010; BANDEIRA e RUBIO, 2011), 

portanto, ao revelar suas dietas, que podem não cumprir seus critérios pessoais para a 

obtenção desse corpo, as surfistas sentiram-se constrangidas. 

Considerando as características socioeconômicas dos participantes, os 

amadores apresentaram maior escolaridade em comparação com os profissionais. Este 

fato pode estar relacionado com a maior possibilidade de dedicação exclusiva de 

surfistas profissionais à modalidade, resultando em menor tempo para os estudos em 

função da agenda de treinamento semanal (29,7h/semana) a qual, inclusive, 

apresentou-se significantemente maior em relação ao tempo de treinamento semanal 

de surfistas amadores. Por outro lado, surfistas amadores relataram dedicação integral 

em seus trabalhos ou estudos. 

As características físicas dos participantes do sexo masculino se assemelham 

com os achados de Ribeiro et al. (2015) e Vaghetti et al. (2018) em estudo com 

surfistas profissionais brasileiros do sexo masculino, os quais encontraram percentual 

de gordura e massa corporal (kg) médios de 12,2% e 73,3kg e 11,6%, 69,5kg, 

respectivamente. O estudo de Ribas et al. (2018) avaliou surfistas amadores do sexo 

masculino encontrou um percentual de gordura de 15,6% e 75kg de massa corporal 

total, valor absoluto maior do que encontrado no presente estudo. 

Ainda, foram identificadas diferenças significantes para a MLG entre surfistas 

amadores e profissionais. Esse achado corrobora com estudos anteriores que 

identificaram maior MLG em atletas de nível de competição mais elevado em relação 
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aos atletas amadores de diferentes modalidades. Essa diferença pode ocorrer devido a 

maior aptidão física de atletas profissionais (CRUZ-FERREIRA e RIBEIRO, 2013; 

DURKALEC-MICHALSK et al., 2019; SLIMANI e NIKOLAIDIS, 2019). Além 

disso, surfistas profissionais também apresentaram maior volume de treinamento 

semanal, que pode estar relacionado com esse achado. 

Vale lembrar que duas surfistas do sexo feminino foram incluídas no grupo de 

surfistas amadores para essa análise, o que pode ter contribuído para resultar menor 

MLG em relação aos surfistas profissionais, uma vez que, no presente estudo, as 

surfistas do sexo feminino apresentaram MLG significantemente menor em relação 

aos surfistas do sexo masculino. Essa diferença era esperada uma vez que pessoas do 

sexo masculino apresentam maior quantidade de MLG em relação ao sexo feminino 

(HIRSCH et al., 2016; SCHORR et al., 2018; MASCHERINI et al., 2018).  

No presente estudo, três atletas do sexo masculino apresentaram um 

percentual de gordura abaixo de 4% - valor menor do que o considerado “muito 

baixo” por Heyward e Stolarczyk (1996). Já é sabido que equações generalizadas de 

composição corporal podem produzir subestimativas no percentual de gordura em 

indivíduos fisicamente ativos, fazendo-se necessário o desenvolvimento de equações 

específicas para essa população (REZENDE et al., 2006), porém ainda não há 

disponível na literatura equações específicas para surfistas. No entanto, é importante 

lembrar que se considera como erro de estimativa aceitável de até 3,5% de gordura 

corporal ou 0,0080g/cm³ de densidade corporal (HEYWARD e STOLARCZYK, 

1996), e que o erro padrão de estimativa (EPE) para as equações usadas neste estudo, 

encontrado nos estudos de validação de Petroski e Pires Neto (1995, 1996) para 

mulheres e homens brasileiros foi de, 0,0083g/cm³  e 0,0078g/cm³, respectivamente, 

justificando-se a manutenção desses surfistas na amostra. 

Atualmente o Compendium of Physical Activities (AINSWORTH et al., 2011) 

atribui um GE para treinos de surfe equivalente a 3.0 METs (surfing, body or board, 

general, código 18220) e para competições de surfe, 5.0 METs (surfing, body or 

board, competitive, código 18222). A OMS (2020) classifica esses valores de METs 

como atividade física leve a moderada e moderada, respectivamente. Embora tenha 

sido identificada grande variação nos METs obtidos no presente estudo, o valor MET 

médio para todos os participantes foi correspondente a uma atividade física vigorosa 
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(MET= 6,2), sugerindo um GE maior nas sessões de surf, do que as informações na 

literatura apontam, ainda, o menor valor de MET encontrado no presente estudo (3,4) 

é maior do que o valor proposto em Ainsworth et al. (2011). Sendo assim, ao utilizar 

os METs encontrados neste estudo e tomando o exemplo da introdução, um surfista 

de 70kg surfando por 4 horas, das quais efetivamente 2,5 sejam de remada e wave 

riding16, terá o GEEx de 1085kcal; em contrapartida, um surfista nessas mesmas 

condições utilizando o MET proposto por Ainsworth et al. (2011) teria um GEEx de 

525kcal. 

No presente estudo, foram encontrados percentuais de tempo em wave riding 

similares em relação ao estudo de Farley et al. (2012), que descreveram a análise de 

time motion simulando uma bateria de competição de 20 minutos, e encontraram um 

intervalo entre 8,2 e 16,4% do tempo em wave riding (FARLEY et al., 2012).  

Houve uma diferença significante entre surfistas do sexo masculino e 

feminino para os resultados de GE. Os significantes valores menores de METs e 

GEEx/sessão de surfe/h podem ser justificados pela composição corporal, uma vez 

que esta afeta o GE (WESTERTERP, 2017), e as surfistas do sexo feminino 

apresentaram menor quantidade de MLG, tecido mais metabolicamente ativo. Além 

disso, houve diferença significante entre os sexos para o percentual de tempo em 

estado estacionário durante as sessões de surfe. As surfistas apresentaram mais tempo 

neste estado, sendo que possivelmente esse é um dos fatores que justificam menores 

GEEx e MET encontrados. 

Um ponto importante que deve ser discutido sobre a diferença no período 

estacionário entre os sexos é a condição de ondas nos dias de coletas. Nos dias de 

coletas das surfistas do sexo feminino, a condição do mar era marcada por ondas de 

até meio metro e período curto que resulta em ondas irregulares e menor quantidade 

de ondas. É importante, portanto, considerar que as condições do mar podem afetar 

parâmetros fisiológicos nos surfistas (BRASIL et al., 2001), por exemplo, 

influenciando no tempo em estado estacionário, uma vez que a quantidade de ondas 

era menor e a qualidade era inferior, resultando em menor FC e GEEx, como 

observado nessas surfistas. (MENDEZ-VILLANUEVA e BISHOP, 2005). 

 
16 Aproximadamente 34,9% remando, 12,3% wave riding em moderada velocidade, 8,4% 

wave riding em alta velocidade. 
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Embora os intervalos de GEEx e MET dos surfistas de longboard e stand-up 

paddle estiveram dentro do intervalo de resultados encontrado para os surfistas de 

shortboard, a intensidade da sessão de surfe apresentou diferença. Por exemplo, para 

a surfista de longboard não foram registrados períodos em FC de alta intensidade em 

nenhuma das sessões de surfe avaliadas e a surfista passou a maior parte das sessões 

em FC de baixa intensidade e estado estacionário. Como já explicado acima, isso 

pode ter sido também reflexo das condições do mar no dia da coleta. Já o surfista de 

stand-up paddle passou a maior parte da sessão de surfe em estado estacionário e em 

FC de baixa intensidade. Esses resultados podem sugerir o método utilizado no 

presente estudo pode superestimar GEEx de surfistas que utilizam pranchas mais 

volumosas, e ainda, no caso do stand-up paddle há o remo que auxilia na eficiência 

mecânica da remada, que gera uma força propulsora não considerada pelo algoritmo 

do equipamento. 

Ressalta-se que, um dos motivos para que acelerômetros falhem em estimar o 

GEEx pode ser o algoritmo que não leva em consideração os padrões de movimento 

específicos desempenhados no exercício (PLASQUI, 2017). O reconhecimento do 

tipo de exercício é uma direção importante para melhorar essa medida, bem como 

explorar melhor as possibilidades de calibração individual dos dispositivos 

(O’DRISCOLL et al., 2020). 

Mensurar o GE durante sessões de surfe é um desafio, uma vez que não há 

como utilizar métodos considerados padrão ouro, como a calorimetria direta ou 

indireta, no mar e não há como simular perfeitamente as condições de surfe em outro 

cenário. No entanto, é possível dispor de métodos indiretos como acelerometria e 

avaliação da FC (JETTÉ et al., 1990; CAFRUNI et al., 2012; HILLS et al., 2014). 

 Estudos anteriores que avaliaram o GEEx de surfistas simularam uma 

condição de remada em um ergômetro de natação e encontraram uma média de GEEx 

entre 483kcal/h e 407,5kcal/h (MEIR et al., 1991; WATSFORD et al., 2006). Embora 

esse tipo de simulação não seja realista em relação as ações desempenhadas no surfe, 

foi encontrado um GEEx/h semelhante no presente estudo. 

Há também outro um desafio em estimar o GEEx diário de atletas em 

pesquisas de campo, pois ainda não há um consenso sobre atividade termogênica sem 

exercício (ou NEAT do idioma inglês: non-exercise activity thermogenesis) fazer 
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parte do cálculo do GEEx, essa inclusão pode ser ainda mais impactante para atletas 

cuja atividade física também inclui a dimensão locomoção (HEIKURA et al., 

2021).Vale ressaltar que no presente estudo foram inclusas as avaliações de NEAT na 

estimativa do GEEx, embora seja uma avaliação desafiadora, considerando que para 

obter tais resultados teve-se de encontrar os participantes antes mesmo que 

chegassem ao local de treino e acompanhar seu trajeto, para poder computar a 

atividade de locomoção. Torstveit et al. (2019) também relataram considerar as 

avaliações de NEAT para o cálculo da ED. Apesar disso, há outros movimentos que 

fazem parte do NEAT que tornam a mensuração ainda mais desafiadora, como os 

movimentos involuntários de inquietação, digitar e tarefas domésticas (LEVINE, 

2002), por exemplo. Esses movimentos não formam considerados no cálculo de 

GEEx do presente estudo. 

Estudos anteriores que avaliaram surfistas recreativos brasileiros do sexo 

masculino encontraram uma média de FC que variava entre 135 e 143,94bpm 

(BRASIL et al., 2001; GARCIA et al., 2009), sendo esse intervalo considerado de 

moderado a intenso (FARLEY et al., 2012). Esses resultados de FC são maiores do 

que no presente estudo; contudo, vale ressaltar que os estudos anteriormente citados 

foram desenvolvidos com amostra de surfistas recreativos que podem ter menor 

aptidão física em relação aos surfistas deste estudo, e ainda, que o nível de 

competição também pode afetar a FC (SHEPHARD, 1969; WENGER e BELL 1986). 

Ainda, os surfistas do presente estudo se mantiveram no intervalo de alta 

intensidade (141-180bpm) (FARLEY et al., 2012) durante 32,4% das sessões de surfe 

(Tabela 3). Esse percentual é maior do que o encontrado no estudo de Brasil et al. 

(2001), no qual foi identificado 20% de intervalo de alta intensidade nas sessões de 

surfe avaliadas. 

Além dos treinos de surfe, os surfistas também realizam treinos 

complementares ou outros exercícios físicos como lazer. Liu et al. (2006) e Vaghetti 

et al. (2018) entrevistaram surfistas profissionais brasileiros e, em ambos os estudos 

encontraram a prática de diversos exercícios físicos como natação, treinamento de 

força, corrida, pilates, alongamento e yoga, de maneira semelhante aos surfistas deste 

estudo.  
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Atletas de diferentes modalidades comportam-se de forma variada quanto à 

ED, tendo em vista que a frequência de BED em estudos anteriores varia entre 0 e 

83,3% (Quadro 2) (TAGUCHI et al., 2020; PRITCHETT et al., 2021). No presente 

estudo 87,5% dos surfistas avaliados apresentaram BED e até onde se sabe, esse é o 

primeiro estudo que investiga a ED de surfistas profissionais e amadores. 

No presente estudo, a média de ED encontrada em surfistas do sexo masculino 

e feminino está abaixo de <30kcal/kg de MLG/dia (Tabela 4), considerada BED e o 

fator central das duas síndromes TMA e RED-S (DE SOUZA et al., 2014; 

MOUNTJOY et al., 2014; LOGUE et al., 2020). Dois estudos anteriores também 

encontraram valores de ED muito baixos ao avaliar a ED de atletas durante três dias: 

Ong e Brownlee (2017) avaliaram nove atletas femininas de dragon boat e Taguchi et 

al. (2020), seis corredores de longa distância do sexo masculino e encontraram média 

de ED de 23,7kcal/kgMLG/dia (variação entre 10,3 e 37kcal/kgMLG/dia) e 

18,9kcal/kgMLG/dia (variação entre e 12,1 e 25,7kcal/kgMLG/dia), respectivamente.  

 Ong e Brownlee (2017) indicaram a possibilidade dos resultados de ED tão 

baixos estarem relacionados ao subrelato da EI, o que foi verificado através da razão 

entre a EI e a TMR, que deve estar próxima de zero em indivíduos com massa 

corporal estável. Caso tenha havido subrelato, a ED habitual dessas atletas poderia ter 

sido maior. 

A principal justificativa para uma ED tão baixa no presente estudo pode ser o 

alto volume de treino e GEEx/dia e a baixa ingestão de energia. Esse mesmo 

argumento foi discutido por Taguchi et al. (2020) que encontraram resultados 

parecidos aos deste estudo e utilizaram a mesma metodologia para identificar a EI. 

Sabe-se que os RAs podem produzir subestimativas por subrelato do participante, 

contudo, os RAs fotográficos podem auxiliar na redução da subestimativa 

(RODRIGUES e PROENÇA, 2011; BOUSHEY et al., 2016). Outra hipótese, é que 

os surfistas possam não fazer ajustes na alimentação para suprir suas demandas 

nutricionais aumentadas em função do volume de treino, como sugerido por Couto e 

Dos Santos (2005) ao encontrar EI menor no grupo de jovens surfistas em relação ao 

grupo controle. 

Outro ponto importante é que o GEEx de surfistas pode estar sendo 

subestimado, sendo assim, nutricionistas que atendem esses atletas devem ter cuidado 
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ao utilizar o MET previsto pela Ainsworth et al. (2011), pois podem estar 

contribuindo para uma estimativa de necessidade de energia insuficiente. 

Embora não tenha sido o objetivo do presente estudo identificar se havia 

prejuízos à saúde dos atletas associado a BED, nenhum surfista relatou 

espontaneamente alguma doença ou queda na performance, o que poderia ser 

esperado com uma estimativa tão baixa de energia disponível (MOUNTJOY et al., 

2018). Uma hipótese que pode explicar a ausência de queixas, seria devida à 

adaptação metabólica de conservação de energia (STUBBS et al., 2004; TREXLER 

et al., 2014). Ainda, considerando que a coleta não aconteceu para todos os atletas em 

dias consecutivos, esse achado também pode ser resultado de uma ingestão alimentar 

com variabilidade em dias de treino e sem treino, o que pode explicar a presença de 

BED, intermitente, apenas nos dias de treino, alternada com dias com ED adequada, o 

que poderia preservar a performance e a saúde. 

Vale lembrar que a partir de cinco dias consecutivos em BED, à medida que a 

ED diminui abaixo de 30kcal/kg de MLG/dia, pode haver redução da taxa de síntese 

de proteína óssea e insulina, aumentando a captação de aminoácidos, além disso, a 

taxa de mineralização óssea pode reduzir abruptamente, bem como concentrações de 

fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1) e triiodotironina (T3), (IHLE e 

LOUCKS, 2004; LOUCKS et al., 2011).  

Embora a magnitude e a frequência de BED encontrada no presente estudo 

sejam elevadas, devem ser consideradas as limitações do estudo, principalmente em 

relação aos métodos utilizados para a estimativa da ED. Embora três dias de coleta 

sejam considerados razoáveis entre o rigor científico e o compromisso dos 

participantes (CAPLING et al., 2017), h possibilidade da coleta de EI ter sido 

subestimada devido ao subrelato de participantes ou ainda, participantes podem ter 

modificado seus hábitos sabendo que estavam sendo avaliados. Ainda, estes podem 

ter sido dias atípicos e não refletindo seu consumo alimentar habitual. 

Ao analisar a ED individualmente para cada atleta entre os três dias, observou-

se que somente dois surfistas avaliados apresentaram pelo menos um dia de ED 

adequada, sugerindo que a ED não varia somente entre diferentes atletas e 

modalidades, mas também há uma variabilidade individual que é sensível a EI ou 

GEEx diário de cada atleta. 
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Ainda, deve-se considerar que o controle adequado de ED pode ser um desafio 

para nutricionistas, uma vez que não há protocolo padronizado para os métodos de 

mensuração de cada componente da equação (EI, GEEx e MLG). Além disso, há 

limitações dos métodos utilizados frequentemente em estudos que avaliam atletas em 

sua rotina habitual de vida livre, como a subestimação de EI por subrelato ou 

dificuldades em utilizar métodos padrão-ouro para avaliar o GEEx (BURKE et al., 

2018; HEIKURA et al., 2021), ressaltando-se as particularidades do surfe, uma vez 

que o esporte ocorre no mar. 

Além disso, há estudos que questionam a acurácia dos pontos de corte atuais 

para classificar a ED (BURKE et al., 2018; DE SOUZA et al., 2019). De Souza et al. 

(2019) discutem a imprecisão do ponto de corte de BED (30kcal/kgMLG/dia) em 

discriminar distúrbios subclínicos em ciclos ovulatórios de eumenorreia, apesar de ser 

capaz de identificar a amenorreia. No mesmo estudo as autoras também discutem o 

fato de que os estudos que deram origem a esses pontos de corte (LOUCKS et al., 

2011) correlacionaram a BED somente com alteração da pulsatilidade de LH e não 

função menstrual (DE SOUZA et al., 2019). 

O estudo de Burke et al. (2018) questiona os pontos de corte com ferramenta 

de diagnóstico, justificando que, embora a metodologia utilizada para desenvolvê-los 

tenha sido sofisticada, também foi imprecisa em relação aos outros hormônios do 

ciclo menstrual que podem ser comprometidos. Além disso, não consideram as 

diferenças individuais, portanto, um ponto de corte universal pode não refletir 

problemas de saúde e desempenho esportivo em todos os indivíduos. Ainda, as 

autoras sugerem que, considerando a ausência de padronização, bem com as 

limitações da avaliação da ED, devem ser utilizadas ferramentas de triagem e 

parâmetros bioquímicos, clínicos e hormonais para identificar atletas em risco 

(BURKE et al., 2018). 

O grupo de pesquisadores que descreveu a Tríade do Homem Atleta 

(NATTIV et al., 2021) considera que a magnitude e a duração da ED necessária para 

desencadear distúrbios hormonais em atletas do sexo masculino podem ser mais 

graves do que em atletas do sexo feminino. Além disso, os pesquisadores também 

chamam atenção para a necessidade de mais estudos investigando diretamente os 

efeitos da BED na saúde reprodutiva e óssea de atletas do sexo masculino, uma vez 
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que há mais estudos focando em mulheres e, tanto os pontos de corte, como os 

prejuízos à saúde e performance, podem ser diferentes entre os sexos (NATTIV et al., 

2021). 

No caso das atletas do sexo feminino, a aplicação do LEAF-Q, uma 

ferramenta de triagem, traz informações adicionais sobre o risco de desenvolvimento 

de consequências da BED, mais especificamente, da TMA. Estudos que aplicaram o 

LEAF-Q em atletas de diferentes países e modalidades identificaram proporção de 

40% e 63,5% de atletas com risco para TMA (BLACK et al., 2018; DREW et al. 

2018).  No Brasil o estudo de De Maria e Juzwiak (2021b) identificou risco em 34% 

das atletas avaliadas. No presente estudo as surfistas apresentaram média de ED 

correspondente a BED, no entanto, somente uma surfista foi identificada em risco 

para TMA de acordo com o LEAF-Q.  

Ressalta-se a importância em analisar também a pontuação de cada domínio 

do LEAF-Q separadamente. Por exemplo, a disfunção menstrual associada a BED 

está relacionada com aumento do risco de lesão por estresse ósseo podendo impactar 

diretamente no desempenho esportivo (LOGUE et al., 2020). No presente estudo, a 

surfista com risco de TMA apresentou pontuação indicativa de disfunção menstrual e 

ED subclínica, analisando individualmente essa surfista apresentou um dia de ED 

subclínica, um dia de BED e um dia de ED adequada. Considerando que há 

associação entre BED e disfunção menstrual, os dias de ED subclínica e adequada 

podem ter refletido um consumo alimentar atípico, justificando a disfunção 

menstrual. Além disso, há patologias não associadas a BED que levam a disfunção 

menstrual, por exemplo, Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) (MARTINS et al., 

2019). 

No presente estudo os surfistas tiveram intervalo de EI que variou entre 1682 

e 3284kcal/d, similar ao intervalo encontrado por Couto e Dos Santos (2005), no 

entanto, foram encontrados maiores valores de EI por Costa et al. (2012) e Ribeiro et 

al. (2015), para os quais os intervalos foram, respectivamente, entre 1478 e 3565 

kcal/d, 2049 e 3780 kcal/d e 2982 e 5170kcal. (COSTA et al., 2012; RIBEIRO et al., 

2015).  

No presente estudo, todos os surfistas profissionais e amadores apresentaram 

valores de EI insuficientes em relação às estimativas de necessidade de energia 
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calculadas a partir da ED adequada (LOUCKS et al., 2011; ELLIOT-SALE et al., 

2018). Surfistas profissionais e amadores apresentaram um déficit de energia entre 

13,5 e 49,5% em relação a estimativa da necessidade de energia, respectivamente, 

embora nenhum surfista tenha relatado adotar dieta para emagrecimento. Esses 

valores representam um déficit de energia maior do que o dobro do recomendado pelo 

grupo de pesquisadores do ACSM em 2016 para os casos em que o atleta vise a perda 

de peso, que seria entre 250 e 500kcal (THOMAS et al., 2016). 

Embora a avaliação da ED tenha várias limitações, principalmente em relação 

a precisão dos métodos para a avaliação dos seus componentes, a literatura sugere que 

a ED possibilita uma avaliação mais correta sobre o atendimento às necessidades de 

energia (LOUCKS et al., 2011). O estudo de Stubbs et al. (2004) mostra esse fato 

claramente: o autor avaliou nove homens vivendo em uma câmara calorimétrica por 

uma semana com valores constantes de EI (2770kcal/dia) e GEEx (840kcal/dia), que 

resultavam em uma ED de 30kcal/kgMLG/d, o que representava um déficit de 

energia de 1730kcal/dia. Contudo, ao longo do experimento, os autores observaram 

que a magnitude do déficit de energia diminuía em aproximadamente 90kcal/dia; 

dessa forma, em três semanas o balanço energético seria alcançado. Essa impressão 

de melhora da situação na verdade ocorria devido a um estado patológico de 

supressão de TMB (STUBBS et al., 2004), enquanto a ED continuava indicando a 

inadequação. 

 No presente estudo, nove surfistas avaliados apresentaram BED durante três 

dias consecutivos de avaliação. Embora três dias possam ser insuficientes para 

alterações fisiológicas, é importante ressaltar que surfistas podem estar em risco para 

efeitos negativos relacionados a TMA e RED-s caso prolongarem esse estado de 

BED, como supressão da TMB, alteração da função menstrual, prejuízos na saúde 

óssea, cardiovascular, gastrintestinal etc. (MOUNTJOY et al. 2018).  

Em relação ao consumo de macronutrientes, é importante considerar o CHO 

como combustível fundamental para gerar energia para realização do exercício 

(THOMAS et al., 2016; STELLINGWERFF et al., 2019). Observou-se que os 

surfistas profissionais e amadores avaliados apresentaram baixo consumo de CHO em 

relação à recomendação do ACSM para seu volume de treino (THOMAS et al., 

2016).  
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Considerando todos os tipos de treino, surfistas profissionais treinam 

aproximadamente 4 a 5 horas/dia, enquanto amadores treinam 3 a 4 horas/dia (Tabela 

3), demandando consumo dietético de CHO que varia entre 8 e 12 e 6 e 10g/kg/dia, 

respectivamente. Contudo, há uma discrepância entre essas recomendações e os 

valores médios consumidos no presente estudo, que foram de 4,1 e 4,4g/kg/dia para 

surfistas profissionais e amadores, respectivamente (THOMAS et al., 2016). Vale 

ressaltar ainda, que não houve diferença significante para o consumo de CHO entre 

surfistas amadores e profissionais, sugerindo que surfistas profissionais não fazem 

ajuste dietético necessário para suprir as demandas de seu volume de treinamento. 

Deve-se considerar que as recomendações generalizadas para atletas (THOMAS et 

al., 2016) podem não ser adequadas para surfistas, contudo, não há estudos que 

sugerem recomendações de macronutrientes para surfistas disponíveis até o 

momento. 

O consumo de carboidrato (g/kg) observado em surfistas australianas de elite 

no estudo de Felder et al. (1998), surfistas portugueses do sexo masculino em Costa 

et al., (2012) e surfistas brasileiros do sexo masculino em Ribeiro et al. (2015) foi de 

4,8g/kg, 4,4g/kg e 5,3g/kg, respectivamente. Com exceção do estudo de Ribeiro et al. 

(2015), os resultados são similares aos valores encontrados no presente estudo. 

Ainda, há estudos indicando que alguns efeitos negativos da BED são 

mediados pela redução da disponibilidade de CHO, por um possível efeito sobre as 

concentrações de leptina e T3. Esse mecanismo pode ser um facilitador da supressão 

da TMB durante períodos de BED (SPAULDING et al., 1976; JENKINS et al., 1997; 

HILTON e LOUCKS, 2000; HEIKURA et al., 2021). 

A ingestão recomendada de proteínas para promover suporte à adaptação 

metabólica e recuperação muscular atletas é entre 1,2 e 2,0g/kg de massa corporal 

(THOMAS et al., 2016). Burke et al. (2019) sugerem que a oferta de proteínas (g/kg) 

entre 1,3 e 1,7g/kg de massa corporal/dia é o suficiente para dar suporte às metas de 

manutenção ou ganho de massa corporal, contudo, ressalta-se que a recomendação de 

proteínas deve ser ajustada a periodização nutricional (STELLINGWERFF et al., 

2019). 

 No presente estudo apenas dois surfistas apresentaram consumo de proteína 

abaixo da recomendação, portanto, insuficiente para dar suporte a adaptação 
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metabólica e reparação e remodelação de tecido muscular (THOMAS et al., 2016; 

KERKSICK et al., 2018). Um deles relatou adotar uma dieta vegetariana, o que 

corrobora com a inadequação do componente “carnes, ovos e leguminosas” na 

avaliação da qualidade da sua dieta. Em relação aos demais surfistas foi encontrada 

uma ingestão média para todos os surfistas de proteínas adequada e correspondente 

ao intervalo recomendado (THOMAS et al., 2016; BURKE et al., 2019), 

corroborando com os achados de Felder et al. (1998), Costa et al., (2012) e Ribeiro et 

al. (2015) que encontraram consumo de proteína de 1,27, 1,4g e 1,8g/kg, 

respectivamente. Estudos que avaliam perfil nutricional de atletas demonstram que o 

consumo de proteínas costuma estar adequado ou acima da recomendação, contudo, o 

consumo de carboidratos costuma ser insuficiente (PANZA et al., 2007).  

No presente estudo, o consumo de lipídeos observado foi em média 31,1% do 

VET, corroborando com os achados dos estudos anteriormente citados no que se 

refere à adequação do consumo de lipídeos pelos surfistas: Felder et al. (1998), Costa 

et al.,  (2012) e Ribeiro et al. (2015) identificaram consumo médio de lipídeos de 27, 

33,7 e 32,1% em relação ao VET pelos surfistas, respectivamente. O consumo abaixo 

de 20% do VET, contraindicado nas recomendações para atletas, pois pode afetar a 

absorção de vitaminas lipossolúveis e consumo de ácidos graxos essenciais 

(THOMAS et al., 2016) não foi observado em nenhum atleta avaliado no presente 

estudo. 

Em contrapartida, a análise do consumo médio de lipídeos em g/kg/dia no 

presente estudo foi inferior aos valores recomendados, uma vez que consumo entre 

1,5 e 2g/kg de massa corporal/dia é preconizado durante o período de treinamento 

geral (STELLINGWERFF et al., 2011). Vale ressaltar que essa recomendação é 

menos comum do que o consumo de lipídeos em % do VET.  

Há diversas razões para que o consumo alimentar de atletas não esteja de 

acordo com as recomendações propostas. Juzwiak (2016) sugere que entre essas 

razões está a mudança nas recomendações nutricionais sem que o atleta seja exposto a 

nova informação; além disso, podem absorver informações propagadas por redes 

sociais ou por colegas não qualificados, gerando uma cacofonia alimentar, sobre a 

qual Fischler (1995) define como: “uma bagunça dietética tem se instalado 

constantemente: o Estado, o movimento de consumidores, médicos de diversas 
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especialidades, indústrias, publicidades e mídias contribuem permanentemente, de 

maneira mais ou menos confusa e contraditória para o comensal” (FISCHLER, 1995, 

p. 195). 

Até onde se sabe, esse é o primeiro estudo que avalia a qualidade da dieta de 

surfistas através da aplicação de um IQD. Estudos anteriores (FELDER et al., 1998; 

COSTA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2015; RIBAS et al., 2015; DA ROSA et al., 

2018) identificaram o consumo alimentar através de diferentes métodos. Embora 

Felder et al. (1998), Ribeiro et al. (2015), Ribas et al. (2015) e Da Rosa et al. (2018) 

forneçam dados de consumo alimentar expresso em alimentos, não há como 

confrontar com os dados do presente estudo devido a discrepância das ferramentas 

utilizadas. 

Embora o HEI, em suas diversas versões e adaptações (KENNEDY et al., 

1995; FISBERG et al., 2004; GUENTHER et al., 2008; PREVIDELLI et al., 2011; 

GUENTHER et al., 2013; KREBS-SMITH et al., 2018), não seja um instrumento 

elaborado especificamente para avaliar a qualidade da dieta de atletas, outros estudos 

utilizaram essa ferramenta para avaliar a qualidade da dieta de atletas ou esportistas 

brasileiros (BOTH et al., 2012; JÜRGENSEN et al., 2015; MACHADO et al., 2015; 

JOAQUIM et al., 2018) e encontraram resultados semelhantes ao deste estudo: que a 

maioria dos esportistas/atletas avaliados consumia dietas que precisam de 

modificações. Esse achado pode ter sido influenciado por diversos fatores, como o 

poder de compra dos surfistas, tendo em vista uma predominância da classe B2 do 

critério Brasil. 

Além disso, sabe-se que para além do nível socioeconômico há outros 

determinantes do comportamento alimentar (BIRKENHEAD e SLATER, 2015). 

Embora esses determinantes das escolhas alimentares não tenham sido investigados 

neste estudo, vale lembrar que eles envolvem aspectos biológicos (presença de fome 

ou saciedade), socioculturais (influência das mídias, família e/ou amigos), pessoais ou 

psicológicos (conhecimento sobre alimentação, crenças pessoais, habilidades 

culinárias) e ambientais (nível socioeconômico e educação), e, no caso de atletas, 

podem incluir também determinantes, como: importância da alimentação no 

desempenho esportivo, características corporais exigidas na modalidade praticada, 
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metas pessoais relacionadas ao corpo, nível de competição e influência dos técnicos 

(JUZWIAK, 2021). 

A correlação negativa moderada (r=-0,62; p=0,010) entre a pontuação final do 

IQD-R e a ED (kcal/kgMLG/dia), possibilita inferir que em casos de maior 

inadequação da ED pode ocorrer maior ingestão de alimentos de baixa densidade 

energética como hortaliças e frutas inteiras, que pouco contribuem com calorias, mas 

apresentam elevada densidade nutricional, contribuindo para a melhora da pontuação 

de seus respectivos componentes do IQD-R. 

O estudo de Pelly e Thurecht (2019) identificou que atletas de diferentes 

modalidades fazem escolhas baseadas em seu treinamento e competição. Embora 

fosse esperado, não houve diferença significante entre os sexos e nível de competição 

na qualidade da dieta, sendo que os grupos alimentares com pior consumo foram 

cereais integrais e leites e derivados. 

O estudo de Da Rosa et al. (2018) identificou o grupo de cereais como o 

grupo de alimento mais consumido entre os surfistas, enquanto Felder et al. (1998) 

identificaram alto consumo de bolos, biscoitos, chocolates e barras de cereais nas 

surfistas. No presente estudo o componente similar do IQD-R “cereais totais” foi bem 

pontuado entre os surfistas, contudo a pontuação gerada pelo IQD-R para cada 

componente é ajustada pela EI (porção/1000kcal). Tendo em vista que o presente 

estudo identificou o consumo baixo de energia entre os surfistas, ainda que o 

componente tenha sido bem pontuado sua ingestão pode ser insuficiente em função 

da ingestão de energia inadequada (PREVIDELLI et al., 2011). Considerando a 

importância desse grupo em contribuição de carboidratos para a dieta, esse achado 

pode explicar o baixo consumo de carboidratos (g/kg) observado. 

A maioria dos atletas apresentou consumo adequado do componente “carnes, 

ovos e leguminosas”, tendo sido um dos componentes que mais recebeu pontuação 

máxima pelos participantes, indicando consumo de acordo com a recomendação. Esse 

achado está coerente com o consumo de proteínas (g/kg) adequado encontrado no 

presente estudo, considerando que o componente abrange importantes fontes 

proteicas. Apenas um surfista não consumiu nenhum alimento desse componente em 

nenhum dos três dias de avaliação, esse mesmo surfista também apresentou baixo 
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consumo de proteínas (g/kg) em relação a recomendação (THOMAS et al., 2016; 

KERKSICK et al., 2018). 

O componente “leites e derivados” também representa alimentos fontes de 

proteína, contudo, o baixo consumo desse componente pelos surfistas indica 

possivelmente que o consumo de proteínas se deu majoritariamente por “carnes, ovos 

e leguminosas” e suplementos proteicos, como whey protein. Vale lembrar que o 

IQD-R não inclui o consumo de suplementos em sua análise. 

O consumo adequado do componente “óleos” está coerente com o consumo 

adequado de lipídeos (% VET) pelos participantes. Esse componente se relaciona 

com o macronutriente por contribuir com parte importante dos lipídeos dietéticos, 

contudo, outros componentes também podem ter contribuído com essa adequação, 

como “carnes, ovos e leguminosas”, “gorduras, álcool e açúcar” e “leites e 

derivados”. O baixo consumo de leites e derivados indica possivelmente que o 

consumo de lipídeos pelos participantes se deu majoritariamente através dos outros 

componentes já citados. 

Vale ressaltar que os componentes de grupos de alimentos do IQD-R são 

ajustados de acordo com o consumo de EI em porção/1000 kcal, da mesma forma a 

recomendação de macronutrientes em % do VET se dá em função da EI. Sendo 

assim, ainda que o consumo de lipídeos tenha se demonstrado adequado quando 

analisado por esses parâmetros, não descarta a probabilidade de ser insuficiente, 

levando em consideração os valores insuficientes em g/kg/dia e a baixa EI encontrada 

no presente estudo. 

Os estudos de Ribeiro et al. (2015) e Ribas et al. (2018) apontaram baixo 

consumo de leites e derivados entre os surfistas. Embora tenham utilizado 

metodologias distintas do que a adotada neste estudo para avaliar o consumo 

alimentar, estudos achados foram semelhantes, uma vez que o componente “leites e 

derivados” do IQD-R recebeu pontuação baixa em relação a pontuação máxima e 

ainda, nenhum atleta obteve pontuação máxima nesse componente.  

Ribeiro et al. (2015) indica que houve baixo consumo de frutas entre os 

surfistas. No presente estudo o consumo de frutas integrais foi heterogêneo: cinco 

surfistas avaliados atingiram pontuação máxima, enquanto quatro obtiveram 
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pontuação zero nos três dias avaliados, achado que chama atenção.  Ainda, somente 

dois surfistas não consumiram o componente frutas totais, o que pode justificar esse 

achado é que os surfistas consomem frutas na forma de sucos, doces ou polpas em 

relação a fruta inteira. 

Neste estudo, 50% dos surfistas apresentaram inadequação17 no consumo do 

componente “gorduras sólidas, álcool e açúcar de adição”. Os alimentos que mais 

contribuíram para redução da pontuação deste componente foram os doces e 

sobremesas, apesar do baixo consumo de CHO total (g/kg/d ou %VET) encontrado, 

sugerindo que, além de consumir CHO em quantidade insuficiente, parte desse 

consumo era proveniente de fontes não saudáveis. 

Da Rosa et al. (2018) identificaram 28,6% dos surfistas avaliados consumindo 

chocolate diariamente e refrigerante três vezes por semana ou mais; Felder et al. 

(1998) identificaram consumo significativo de snacks doces industrializados por 

surfistas. No presente estudo, somente três surfistas consumiram refrigerante durante 

as coletas, sendo que o alimento que mais contribuiu para o aumento da quantidade 

de açúcar ingerida foi o açaí industrializado adicionado de xaropes e açúcar, além de 

biscoitos doces e/ou recheados relatados seis surfistas. 

Apenas um surfista amador relatou consumo de álcool, diferentemente do 

estudo de Da Rosa et al. (2018) que identificaram consumo de bebidas alcoólicas 

duas vezes por semana em 33% dos surfistas avaliados. 

Há uma limitação em mensurar a qualidade da dieta através de instrumentos 

que não foram desenvolvidos para atletas, tais como o IQD-R, uma vez que o 

consumo de suplementos não está sendo contabilizado nessa ferramenta. Dessa 

forma, o consumo alimentos proteicos pode ser subestimado, uma vez que não é 

previsto incluir whey protein em nenhum componente, consumido por 25% dos 

surfistas, sendo o mais consumido neste estudo. No entanto, a análise do consumo de 

proteína (g/kg/d ou %VET) foi adequado. 

Outros autores também identificaram consumo de suplementos entre surfistas, 

predominantemente whey protein e BCAA: Ribeiro et al. (2015) encontraram 

consumo de whey protein em 27,3% de 33 surfistas brasileiros um dia antes da 

 
17 Considerando 8 surfistas que apresentaram pontuação abaixo da pontuação máxima. 
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competição, corroborando com esses achados, Da Rosa et al. (2018) identificaram 

que 14% dos surfistas avaliados consumiam suplementos como whey protein e 

BCAA. 

A questão dos suplementos é complexa. Por exemplo, o consumo de 

carboidratos na forma de suplementos (ex. maltodextrina e bebidas esportivas) 

poderia ser incluído nos açúcares, mas isso pode levar à uma pontuação negativa do 

componente, quando na realidade, consumo desse CHO poderia ser indicado no caso 

do treino ou recuperação, visando objetivos atléticos específico. Embora exista um 

instrumento para avaliar a qualidade da dieta direcionado para atletas – Athlete Diet 

Index (CAPLING et al., 2019) – ainda não traduzido, adaptado culturalmente e 

validado para atletas brasileiros, também não inclui o uso de suplementos na 

pontuação da qualidade da dieta. 

Surfistas que não consumiram hortaliças, mas apresentaram boa pontuação 

para os componentes que contemplam esses alimentos (vegetais totais e vegetais 

verdes-escuros, alaranjados e leguminosas), adequaram a pontuação pelo do consumo 

de leguminosas excedentes, sugerindo que pode haver uma subestimativa do consumo 

real de hortaliças e vegetais no IQD-R. Pires et al. (2020) realizaram uma análise 

crítica do IQD-R e sugeriram que as leguminosas deveriam ser computadas de forma 

separada dos vegetais, tendo em vista o consumo frequente de feijão no hábito da 

população brasileira. Além disso, destacaram o desafio de incorporar na avaliação da 

qualidade da dieta a nova proposta de classificação dos alimentos pelo Guia 

Alimentar (2014), que sugere recomendações de acordo com o grau de processamento 

dos alimentos. 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Os métodos de identificação 

dos componentes presentes no cálculo da ED não são considerados padrão-ouro (ex. 

DXA para a composição corporal, calorimetria indireta para o GEEx e água 

duplamente marcada para EI), apesar disso, ressalta-se que ainda não há tecnologias 

que permitem o uso de calorímetro para avaliar o GEEx de surfistas em situação real. 

Ainda, a amostra é limitada e não foi possível uma amostra suficiente de amadores e 

mulheres para analisar com maior profundidade as diferenças entre os grupos. Em 

relação aos dados dietéticos, o uso do registro fotográfico e a possibilidade de 
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resolver dúvidas com o atleta através do chat do programa, foram medidas para 

minimizar falhas na coleta. 

Ainda, ressalta-se que, apesar das limitações citadas acima, o presente estudo 

buscou investigar a ED de surfistas em seu ambiente cotidiano. Essa metodologia é 

defendida por pesquisadores que discutem a importância da abordagem ecológica, a 

qual valoriza pesquisas realizadas em ambientes naturais, bem como a análise de 

participação da pessoa nos seus ambientes cotidianos (DAVIDS et al., 1994; 

WOODS et al., 2020).  

Dessa forma, a principal contribuição do presente estudo é trazer subsídios 

para nutricionistas que atendem surfistas e conhecimento científico para a ciência da 

nutrição esportiva sobre o estado de energia, nutrientes e qualidade da dieta de 

surfistas profissionais e amadores. Destaca-se que dados obtidos no cotidiano de 

atletas trazem elementos reais sobre seus hábitos alimentares e características de 

treino. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

Foi identificada elevada frequência (87,5%) de BED em surfistas amadores e 

profissionais em função de elevado volume de treino e EI insuficiente, respondendo a 

primeira hipótese, a partir da longa duração dos treinos, previamente observado em 

estudos anteriores, em ambiente que dificulta o consumo alimentar. Contudo, não foi 

possível confirmar a hipótese de que surfistas do sexo feminino apresentariam maior 

frequência de BED porque a amostra foi insuficiente. Apesar de surfistas 

profissionais apresentarem maior volume de treinamento em sessões de surfe e 

treinos em terra, não houve diferenças significantes entre surfistas profissionais e 

amadores na frequência de BED. 

O GE nas sessões de surfe foi, em média de 6,2 METs, superior aos valores 

encontrados na literatura. Trata-se de informação importante para melhorar a 

qualidade da estimativa da necessidade de energia nesta modalidade, considerando 

que o método de aferição do GE mais comum na prática clínica é a conversão de 

registros de atividade física em METs.  

A análise do perfil de consumo de macronutrientes chama a atenção para a 

necessidade de adequação do consumo de carboidratos, principalmente entre os 

profissionais, que tem maior volume de treino. Ainda, considerando que maioria dos 

atletas apresentou dietas que necessitam de modificação, essa modificação deve focar 

principalmente na adequação do consumo de leites e derivados, cereais integrais, e 

hortaliças. Além disso, a análise da qualidade da dieta não demonstrou diferença 

significante entre surfistas amadores e profissionais, como também esperado, 

sugerindo que surfistas profissionais podem não considerar suas metas de competição 

e desempenho nas escolhas alimentares.  

Com esses achados, sugere-se que técnicos e nutricionistas que atuam com 

surfistas devem estar alertas para as demandas específicas do esporte e promoverem a 

educação alimentar e nutricional para garantir o consumo alimentar adequado e 

pautado na autonomia, principalmente com o intuito de prevenir a BED, TMA e 

RED-S. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – anamnese  

DADOS PESSOAIS (sua identidade permanecerá confidencial, um dado como 

nome só será utilizado para facilitar a organização da pesquisadora) 

Nome 

completo:_________________________________________________________  

Idade (em anos):________ Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

Estado civil:_________________  

Escolaridade: ( ) ensino fundamental incompleto ( ) ensino fundamental completo / 

ensino médio incompleto ( ) ensino médio completo ( ) ensino superior incompleto  ( 

) ensino superior completo 

QUESTÕES SOBRE SURF E TREINAMENTO:  

1. Qual modalidade de surf você pratica? E há quanto tempo pratica essa 

mesma modalidade? 

 

______________________________ 

 

2. Você compete circuitos: 

( ) amadores ( ) profissionais  

3. Só responda essa questão se você marcou (x) profissionais na questão 

anterior. Qual a sua categoria no circuito profissional?  

_________________________ 

4. Você treina quantos dias por semana em sessões de surf? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )Todos os dias 

5. Qual é o tempo médio que você passa treinando em sessões de surf? 

Responda em horas.  

________________ 
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6. Você realiza algum outro tipo de treinamento para melhorar a sua 

performance nas competições de surf? 

 

( ) Sim ( ) Não  

Se sim, qual? Resposta: __________________________________ 

 

7. Responda essa questão se você respondeu sim à pergunta anterior. 

Quantas vezes por semana você realiza esse outro tipo de treinamento?  

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )Todos os dias 

 

8. Qual o tempo médio de duração desse outro treinamento? Responda em 

horas. 

________________________ 

 

QUESTIONÁRIO CRITÉRIO BRASIL – ABEP (2016):18 

No seu domicílio tem... 

 QUANTIDADE 

Itens de Conforto 0 1 2 3 4+ 

Automóveis de passeio exclusivamente para uso particular      

Empregados mensalistas que trabalham 5 vezes por semana      

Máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho      

Banheiros      

DVD (qualquer dispositivo que leia DVD, que não seja de automóvel)      

Geladeiras      

Freezers (independentes ou parte da geladeira duplex)      

Microcomputadores (incluindo computadores de mesa, laptops, notebooks e 

netbooks) desconsiderando tablets, palms ou smartphones 

     

Lavadora de louças      

Motocicletas, desconsiderando as de uso profissional      

Secadora de roupas (incluindo lava e seca)      

 
18 A pontuação varia entre 0 a 14 para o item banheiro, 0 a 13 para empregados domésticos, 0 

a 11 para automóveis e microcomputadores, 0 a 6 para lava louça, freezer, lava roupa e DVD, 0 a 5 

para geladeira, 0 a 4 para micro-ondas, 0 a 3 para motocicletas e 0 a 2 para secadora de roupas, sendo 

que para presença de água encanada a pontuação é 4 e ausência 0, e para presença de pavimentação a 

pontuação é 2 e ausência 0, no nível de escolaridade do chefe da família a pontuação varia de 0 a 7 

(ABEP, 2016). 
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Forno micro-ondas      

 

A água utilizada neste domicílio é proveniente de... 

1 Rede geral de distribuição 

2 Poço ou nascente 

3 Outro meio 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é... 

1 Asfaltada/pavimentada 

2 Terra/cascalho 

 

 

Qual o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da 

família a pessoa que contribui com a maior parte da renda do domicílio. 

Marque X na linha correspondente.  

Resposta Nomenclatura atual Nomenclatura anterior 

 Analfabeto/Fundamental I incompleto Analfabeto/Primário incompleto 

 Fundamental I completo/Fundamental II 

incompleto 

Primário completo/Ginásio incompleto 

 Fundamental completo/Médio incompleto Ginásio completo/Colegial incompleto 

 Médio Completo/Superior incompleto Ginásio completo/Superior incompleto 

 Superior completo Superior completo 
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Anexo 2 – Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) traduzido e adaptado 

para a população de atletas brasileiras  

 

O questionário de baixa disponibilidade de energia no sexo feminino (LEAF-Q), foca 

nos sintomas fisiológicos do consumo insuficiente de energia. As páginas a seguir 

contêm perguntas sobre lesões, funções gastrointestinal e reprodutiva. Agradecemos o 

seu tempo para preenchimento do LEAF-Q e informamos que as respostas serão 

tratadas com confidencialidade.  

Nome:  

Endereço:  

E-mail:  

Celular:  

Profissão:  

Escolaridade:  

Idade: (anos)  

Altura: (cm) Peso: (kg)  

Seu maior peso com sua altura atual:                             (kg) (excluindo na gravidez)  

Seu menor peso com sua altura atual:                             (kg)  

Você fuma? Sim  Não   

Você usa algum medicamento (excluindo anticoncepcionais orais)? Sim  Não   

Se sim, que tipos de medicamentos?  

 

 

 

 

Em média, como é seu treinamento habitual– número de horas por semana e tipo de 

exercício, tais como corrida, natação, ciclismo, treino de força, treino de técnica, etc.:  

 

 

 

 

Comentários ou informações adicionais sobre o treinamento: 
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1. Lesões - Indique a resposta que descreve sua situação de forma mais precisa  

A: Você se ausentou de seu treinamento, ou deixou de participar de alguma 

competição no último ano devido a lesões?  

 Não, de forma alguma  Sim, uma ou duas vezes  Sim, três a quatro vezes  

 Sim, cinco vezes ou mais  

A1: Se sim, por quantos dias se ausentou do treinamento ou de participação em 

competição devido a lesões, no último ano?  

 1-7 dias  8-14 dias  15-21 dias  22 dias ou mais  

A2: Se sim, que tipo de lesões você teve no último ano?  

Comentários ou informações adicionais sobre lesões:  

 

 

2. Função Gastrointestinal  

A: Você se sente com gases ou com abdômen inchado, mesmo quando você não está 

menstruada?  

 Sim, diversas vezes ao dia  Sim, diversas vezes durante a semana  

 Sim, uma ou duas vezes na semana ou mais raramente  Raramente ou nunca  

B: Você tem cólicas ou dores estomacais que não estão relacionadas a sua 

menstruação?  

 Sim, diversas vezes ao dia  Sim, diversas vezes durante a semana  

 Sim, uma ou duas vezes na semana ou mais raramente  Raramente ou nunca  

C: Com que frequência você tem evacuado?  

 Diversas vezes ao dia  Uma vez por dia  A cada dois dias  

 Duas vezes por semana  Uma vez por semana ou menos  

D: Como você descreve suas fezes?  

 Normal (branda)  Parecendo diarreia (aguada)  Dura e seca  

Comentários adicionais sobre sua função gastrointestinal: 
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3. Função menstrual e uso de anticoncepcionais  

3.1 Anticoncepcionais - Indique a resposta que descreve sua situação de forma 

mais precisa  

A: Você usa anticoncepcionais orais?  

 Sim  Não  

A1: Se sim, por que você usa anticoncepcionais orais?  

 Contracepção  Redução das dores menstruais  Redução do sangramento  

 Para regular o ciclo menstrual e sua influência no desempenho esportivo  

 Se eu não usar, a menstruação para  Outros motivos:  

A2: Se você não usa anticoncepcionais orais, você já usou anteriormente?  

 Sim  Não  

A2:1 Se sim, quando e por quanto tempo?  

B: Você usa algum outro tipo de contraceptivo hormonal? (ex.: implante ou DIU 

hormonal)  

 Sim  Não  

B1: Se sim, que tipo?  

 Adesivo hormonal  Anel hormonal  DIU hormonal Implante hormonal  

 Outro  

3.2 Função menstrual - Indique a resposta que descreve sua situação de forma 

mais precisa  

A: Que idade você tinha quando menstruou pela primeira vez?  

 11 anos ou menos  12-14 anos  15 anos ou mais  Não me lembro  

 Nunca menstruei (se você respondeu “nunca menstruei” não é necessário continuar 

respondendo o questionário)  

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

B: Sua primeira menstruação veio naturalmente (por si só)?  

 Sim  Não  Não me lembro  

B1: Se não, que tipo de tratamento foi utilizado para iniciar seu ciclo menstrual?  

 Tratamento hormonal  Ganho de peso  Redução da quantidade de exercícios  

 Outro 
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C: Sua menstruação é normal?  

 Sim  Não (vá para a pergunta C6)  Não sei (vá para a pergunta C6)  

C1: Quando foi sua última menstruação?  

 0-4 semana atrás  1-2 meses atrás  3-4 meses atrás  5 meses atrás ou mais  

C2: Sua menstruação é regular? (a cada 28 a 34 dias)  

 Sim, na maioria das vezes  Não, na maioria das vezes não  

C3: Por quantos dias você tem sangramento?  

 1-2 dias  3-4 dias  5-6 dias  7-8 dias  9 dias ou mais  

C4: Você já teve problemas com sangramento menstrual intenso?  

 Sim  Não  

C5: Quantas vezes você menstruou nos últimos 12 meses?  

 12 ou mais  9-11  6-8  3-5  0-2  

3.2 Função menstrual - Indique a resposta que descreve sua situação de forma 

mais precisa  

C6: Se você respondeu “não” ou “não sei” na questão C (Sua menstruação é 

normal?), quando você teve sua última menstruação?  

 2-3 meses atrás  4-5 meses atrás  6 meses atrás ou mais  

 Estou grávida e, portanto, não menstruo  

D: Alguma vez você ficou sem menstruar por 3 meses consecutivos ou mais (além da 

gravidez)?  

 Não, nunca  Sim, já aconteceu antes  Sim, está ocorrendo agora  

E: Você nota que sua menstruação muda quando você aumenta a intensidade, 

frequência ou duração dos exercícios?  

 Sim  Não  

E1: Se sim, indique como (marque uma ou mais opções)  

 Eu sangro menos  Eu sangro por menos dias  Minha menstruação é 

interrompida  

 Eu sangro mais  Eu sangro por mais dias 
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto de Pesquisa: Aspectos nutricionais no surfe: energia disponível e 

qualidade da dieta 

Pesquisador Responsável: Gabriella Rocha Pegorin 

Local onde será realizada a pesquisa: Praia que o(a) voluntário(a) indicar 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

acima especificada. O convite está sendo feito a você porque você é surfista e 

competidor(a), treina minimamente três vezes por semana e reside em cidade litorânea 

da baixada santista. Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar 

contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque 

esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis 

benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá 

solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em 

todos esses casos você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de 

nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável Gabriella Rocha Pegorin, nos telefones (13) 3313-2314, 

celular (13) 99773-9116 e e-mail gabriellarochapegorin@gmail.com. A orientadora 

dessa pesquisa é a Prof.ª. Drª. Claudia Ridel Juzwiak, do Departamento de Ciências 

do Movimento Humano da Universidade Federal de São Paulo e pode ser encontrada 

no Campus Baixada Santista, unidade Silva Jardim, na Rua Silva Jardim, 136, Bairro 

Vila Mathias, na cidade de Santos – SP – CEP: 11015-020. Telefone (13) 3878-3797 

e e-mail: claudia.juzwiak@unifesp.br. Este estudo foi analisado por um Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes 

de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 

éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, 

os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha 

dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se 

estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São 

Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São 

Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e 

sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br.  

mailto:claudia.juzwiak@unifesp.br
mailto:cep@unifesp.br
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Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome 

jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados 

coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no 

caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e 

assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será 

rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma 

via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

 

✓ Justificativa para realização da pesquisa: A baixa energia disponível é um 

conceito da nutrição esportiva que identifica se a necessidade de energia de atletas é 

suficiente para os processos fisiológicos, após as demandas do exercício serem 

consideradas. Considerando a relevância do surfe nos próximos anos, as características 

de treino e as importantes consequências de baixa energia disponível e da alimentação 

adequada, incluindo a suplementação, justifica-se o desenvolvimento deste estudo, 

visando conhecer o estado de energia disponível e a qualidade da alimentação de atletas 

do surfe.  

✓ Objetivos da pesquisa: Identificar a frequência de baixa energia disponível, avaliar 

o índice de qualidade da dieta, caracterizar o gasto de energia em treinos e identificar o 

padrão de consumo de suplementos em surfistas profissionais e amadores. 

✓ População da pesquisa: atletas, homens ou mulheres, maiores de 18 anos que 

competem em circuitos profissionais ou amadores, treinam minimamente 3 vezes por 

semana e residam em cidades litorâneas da baixada santista. 

✓ Procedimentos aos quais será submetido(a):  

1) Preenchimento de um questionário contendo os itens: tipo de modalidade 

de surfe praticada, circuitos e categorias em que compete, frequência de 

treinamento, escolaridade, idade e aspectos socioeconômicos com base no 

critério Brasil – ABEP;  

2)  Preenchimento de registros alimentares de três dias através do aplicativo 

WebDiet® disponível gratuitamente para Apple Store® e Google Play®. 

Você deverá registrar todas as suas refeições com fotos das mesmas, e 

descrever quais são os alimentos que estão sendo consumidos na refeição 

da foto e quais são as quantidades, através do aplicativo;  

3) Avaliação antropométrica em que serão medidas suas dobras 

cutâneas:  tricipital, subescapular, bicipital, suprailíaca, supraespinhal, 

abdominal, coxa e panturrilha medial, peso e altura. Você deverá estar 

usando roupas leves e que permitam o acesso às dobras cutâneas, como 

top e shorts. Essa avaliação será realizada apenas uma vez (demandando 

um dia dos três dias de coleta de dados) no mesmo local que as avaliações 

de gasto energético com exercício (local/praia em que você reside ou 

local/praia indicada por você) e a pesquisadora se compromete em te 

encontrar com todos os equipamentos necessários. 
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4) Avaliação do gasto energético com exercício através da utilização de um 

relógio multiesportivo, que deverá ser utilizado por você durante todos os 

treinos por três dias, isso incluí treinamentos fora da água e sessões de 

surfe, e avaliação da frequência cardíaca através da utilização de um 

sensor de frequência cardíaca posicionado na parte superior do braço, 

preso com um elástico adequado para a prática esportiva, que não provoca 

nenhum incômodo, durante três dias;  

5) Esse item destina-se apenas às atletas femininas: preenchimento de um 

questionário que avalia risco para tríade da mulher atleta, composto por 

questões que abordam sintomas fisiológicos ligados à persistente 

deficiência de energia, com ou sem transtorno alimentar, tais como 

comportamento alimentar, status menstrual e gastrintestinal. Se você é um 

participante do sexo masculino, não irá preencher esse questionário. 

6) Preenchimento de um questionário com 37 questões sobre o uso de 

suplementos. 

✓ Riscos em participar da pesquisa: O risco previsto é da possibilidade de algum 

constrangimento com as perguntas da anamnese. É garantida a liberdade de não 

responder a qualquer uma das perguntas, participar de qualquer uma das etapas ou da 

retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo 

✓ Benefícios em participar da pesquisa: Este estudo não trará nenhum resultado 

imediato diretamente aos participantes. Como benefícios, este estudo pretende trazer 

mais elementos para o entendimento da energia disponível em um esporte pouco 

estudado como o surfe, além de contribuir para a ciência da nutrição esportiva. Ao final 

da coleta de dados será realizada uma devolutiva individual para cada participante sobre 

estado nutricional e energia disponível.  

✓ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus 

dados de forma anônima, com privacidade e confidencialidade. Portanto, solicitamos 

sua autorização para utilizar seus dados de registro alimentar, avaliação antropométrica 

e de gasto energético com exercício, de maneira anônima, com finalidade de pesquisa; 

✓ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: Você tem o direito de solicitar 

os resultados parciais e finais da pesquisa, bem como cada uma de suas avaliações 

realizadas durante a pesquisa. 

✓ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não 

envolve custos, tampouco compensações financeiras. As avaliações são previstas para 

acontecer em local de treino habitual indicado pelo(a) atleta. Caso alguma avaliação 

aconteça fora do local habitual de treino ou local indicado pelo(a) atleta e houver gastos 

com transporte e alimentação, eles serão ressarcidos. 

✓ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal você terá 

garantido o direito ao atendimento imediato e gratuito a partir do acionamento da equipe 

de guarda-vidas local e encaminhamento para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

mais próxima através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

contatado via telefone. Não excluindo a possibilidade de indenização determinada por 

lei se o dano for decorrente da pesquisa.  
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Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como 

voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o 

objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me 

recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me 

cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos 

dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi 

uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo 

Pesquisador Responsável. 

 

Nome do(a) 

participante:____________________________________________________________

_____  

Endereço;______________________________________________________________

_____________ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________ local e 

data:________________________ 

 

Declaração da pesquisadora 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre 

e Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  

 

Nome da Pesquisadora: 

_________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

Local/data:________________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha (Se houver): 

_______________________________________ 

Assinatura: _________________________________________ 

Local/data:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura Datiloscópica (se não alfabetizado) 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

participante. 
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Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores) 

 

Nome: _______________________________________; Assinatura: 

___________________________) 
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ANEXO 4 – Pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE 1 – FICHA DE OBSERVAÇÃO DIRETA 

Nome do(a) surfista:____________________________________ 

Data: _/_/_ 

Horário de início:_________ 

Horário de término:________ 

Notas sobre o exercício: 

 


