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Introdução: O Crossfit é um método de condicionamento físico atual e de alta intensidade, que cresce de forma 
acelerada por todo mundo inclusive no Brasil. Vêm se destacando de outras modalidades, devido sua metodologia de 
treinamento intenso, dinâmico e inespecífico, englobando várias modalidades esportivas e melhorando o desempenho 
físico dos praticantes. Porém trata-se de um treinamento vigoroso que proporciona desgaste físico considerável, e 
está freqüentemente relacionado como esporte biomecanicamente agressivo. Objetivo: O presente estudo teve o 
objetivo de avaliar a biomecânica do exercício snatch do Crossfit e evidenciar através de fotogrametria, se o mesmo 
predispõe seus praticantes a lesões. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, transversal, realizado 
na Academia de Crossfit na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. A amostra foi composta por dois instrutores, 
sendo um de cada gênero. Foram incluídos instrutores que atuem diretamente na aplicação da prática de Crossfit, devi-
damente certificados pela marca para atuação e que aceitaram participar através do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Para realização da análise, foi necessário a captura de vídeos através de duas câmeras Samsung Primer 
HD 1080p convertido em AVI. Para a coleta do vídeo do exercício Snatch, o indivíduo encontrava-se inicialmente em 
posição ortostática, com barra de peso de 20 Kg posicionada no chão à sua frente, com uma câmera posicionada fron-
talmente e outra lateralmente, à meia altura do indivíduo e a 3 metros de distância. O movimento consiste em retirar a 
barra do solo em um único movimento, levando a barra do solo sobre a cabeça em posição ortostática e finalizando com 
um novo agachamento, membros superiores totalmente estendidos em flexão de ombro de 180° e uma leve abdução. 
Foram solicitados aos indivíduos que realizassem uma série de cinco repetições. A análise do video foi realizado pelo 
Software Kinovea, versão 0.8.24. O estudo seguiu as prescrições da Resolução nº 466/2012 do CNS e aprovado pelo 
Comitê de Ética da FIMCA sob o nº 1.359.251. Resultados: Foram observados aumento das curvaturas da coluna, 
hipermobilidades articulares, compensações durante o exercício e dificuldade em manter a coluna alinhada, influen-
ciadas principalmente pela manipulação de cargas durante o exercício. Conclusão: Conclui-se que a biomecânica 
do Snatch apresenta fatores que predispõe seus praticantes a lesões musculoesqueléticas e discopatias relacionadas 
à coluna vertebral, entretanto, se corrigidas precocemente as posturas incorretas observadas, e graduando progres-
sivamente o incremento de cargas, respeitando a evolução dos praticantes, é possível minimizar consideravelmente os 
fatores de riscos.

Descritores: Coluna Vertebral, Postura e Fotogrametria.
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