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RESUMO
Introdução: As pesquisas tradicionalmente caracterizam aos atletas de futebol de forma
geral e em função das posições de jogo. No entanto, poucos são os estudos que avaliam
as variáveis antropométricas e de composição corporal caracterizando aos jogadores
como titulares e reservas. Objetivo: Determinar as diferenças da composição corporal
entre os jogadores titulares e reservas selecionados para jogar a primeira rodada de uma
temporada do campeonato de futebol profissional Peruano em função da posição do
jogo. Métodos: A amostra foi composta por 72 futebolistas profissionais pertencentes á
primeira divisão do futebol Peruano. Tais sujeitos pertenciam a 04 clubes os quais
foram selecionados de forma não-probabilística (acidental). Os grupos foram
conformados por 44 titulares (29,11±5,07 anos) e 28 reservas (25,25±4,21 anos). As
variáveis coletadas foram massa corporal, estatura, somatória de 6 dobras cutâneas, %
de gordura, massa gorda e massa livre de gordura. Todas as variáveis foram coletadas
antes do inicio da primeira rodada do campeonato profissional do ano 2008.
Resultados: Os resultados mostram diferenças significativas (p<0,01) de forma geral
entre jogadores titulares e reservas quanto à idade, experiência Professional e massa
livre de gordura. Em função da posição de jogo não houve diferenças quanto á
composição corporal entre titulares e reservas, no entanto, os defensores e meio
campistas titulares mostram-se com maior idade e experiência profissional em relação
aos reservas. Conclusões: Os resultados sugerem levar em consideração as variáveis de
idade

e

experiência

profissional

para

analisar

a

composição

corporal,

independentemente da posição de jogo, e parece que as comissões técnicas dos clubes
estudados mostram interesse em convocar jogadores veteranos para jogar como titulares
nas posições de defensas e meio campistas.
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