
ATIVIDADE FÍSICA, 
APTIDÃO FÍSICA 
E SAÚDE

111. Aptidão física relacionada 
ao desempenho de adolescentes 
entre 11 a 14 anos de uma 
escola pública de Manaus
Monalisa da Silva Reis, Girlana Oliveira 

Tavares Amud, Samuel de Souza 

Soares, Charles Darwin Costa da Silva, 

Lionela da Silva Corrêa

112. Actividade física 
em crianças moçambicanas 
de diferentes regiões
Francisco Tchonga, Vincent 

Onywera, Timóteo Daca. Lucília 

Mangona, António Prista

113. Impacto do projeto Rio 
Ar Livre sobre a autonomia 
de idosos octogenários
Nádia Silva, Larissa Aguirres, Helio Furtado

114. Modelo antropométrico 
multicompartimental para 
predizer a composição 
corporal de meninas
Dalmo Roberto Lopes Machado, Pedro 

Pugliesi Abdalla, Anderson dos Santos 

Carvalho, Ana Cláudia Rossini Venturini

115. Estimativa da massa 
muscular apendicular por 
variáveis antropométricas e 
de força muscular em idosos
Nádia Silva, Andressa Moreira, 

João Becker, Paulo Farinatti

116. Avaliação goniométrica 
da amplitude articular 
em mulheres idosas
Samuel Honório, Marco Batista, Rui 

Paulo, Pedro Mendes, João Serrano, João 

Petrica, Júlio Martins, António Faustino

117. Agregação familiar e 
heritabilidade de indicadores 
de risco cardiovascular, 
atividade física e aptidão 
física em famílias nucleares 
de Muzambinho-MG/Brasil
João Paulo dos A Souza Barbosa, Luciano 

Basso, Teresa Bartholomeu, Jorge 

Alberto de Oliveira, Januária Andréa 

Souza Rezende, Go Tani, António Prista, 

José António Ribeiro Maia, Cláudia Forjaz

118. Dor, função física e nível 
de atividade física em idosos 
com osteoartrose do joelho
Priscila Marconcin, Margarida 

Espanha, Pedro Campos

119. Frequência de queixas 
osteomusculares em 
camareiras de um resort
Maria do Socorro Meneses Dantas, 

Jeneffer Rosy da Silva Zú, Cláudia 

Rocha Ferreira

120. Nível de atividade física 
e qualidade de vida de idosos: 
Um estudo de basepopulacional 
em Cariús-Ceará 
Deborah Santana Pereira, Luana 

Fernandes da silva, Rúbens César 

Lucena da Cunha, Genaína Alves de 

Oliveira, João Oliveira Alves

121. Semelhança fraterna 
nos níveis de atividade física 
em jovens Portugueses
Sara Pereira, Thayse Gomes, Raquel 

Chaves, Michele Souza, Fernanda 

Santos, Daniel Santos, José Maia

122. Efeito agudo de umasessão 
de exercícios com pesos na 
capacidade cognitiva de pessoas 
com HIV/AIDS: Um estudo piloto
Dayane Cristina Souza, Felipe 

Oliveira Matos, Júnior César Silva, 

Alesandro Garcia, Wagner Jorge 

Ribeiro Domingues, Ademar Avelar

123. Prevalência de 
inatividade física no 
deslocamento para a escola 
e fatores associados em 
adolescentes da maior cidade 
da região norte do Brasil
André de Araújo Pinto, Ciro Eloim 

de Araújo, Rita Maria dos Santos 

Puga Barbosa, Andreia Pelegrini, 

Aliane Augustinho de Castro, Markus 

Vinicius Nahas

124. Análise de diferentes 
programas de exercício 
físico sobre a amplitude de 
movimento articular de idosos 
– estudo transversal
Kleber Costa, Joana Carvalho

125. Nível da capacidade 
funcional em idosas maiores 
de 70 anos adeptas a educação 
física gerontológica Uma análise 
da zona urbana e rural do município 
de Petrolina, Pernambuco
Aliane Castro, Ciro Eloim de Araújo, 

Rita Maria dos Santos Puga Barbosa, 

André de Araújo Pinto

126. Estado de sonolência 
em escolares do ensino 
médio da cidade de Fortaleza, 
nordeste do Brasil
Evanice Avelino de Souza, Marianna 

de A Peres Souza, Felipe Rocha Alves, 

Francisco Girleudo Coutinho da Silva, 

Samuel Macena de Andrade Vieira, 

Maria Tatiana de Lima Rocha

127. Percepção da imagem 
corporal em escolares e sua 
relação com a zona domiciliar
Francisco A Alves Teixeira, Felipe Rocha 

Alves, Evanice Avelino de Souza, Felipe A 

dos Santos Cruz, Maria Tatiana de Lima 

Rocha, Samuel M de Andrade Viana

128. Aptidão física, 
sedentarismo, hábitos 
nutricionais e risco 
cardiometabólico 
em crianças Portuguesas
Angelo Maurício de Amorim, Alexandra 

de Amorim, Leila Maria Prates Teixeira, 

Ricardo Freitas Mussi,

129. Associação entre o tempo 
ativo nas aulas de educação 
física escolar e os níveis de 
atividade física e atividade 
sedentárias diárias de escolares
Gabriel Alberto Kunst Nagorny, Juliana 

Correia Gonçalves, Priscilla Spindola de 

Aguiar, Julio Brugnara Mello, Anelise 

Reis Gaya, Adroaldo Cezar Araujo Gaya



130. Agregação dos fatores de 
risco à saúde cardiometabólica 
e musculoesquelética 
de crianças e adolescentes 
brasileiros
Juliana Correia Gonçalves,Vanilson 

Batista Lemes, Priscila Antunes 

Marques, Bárbara Schoenardie de 

Souza, Gabriela de Quadros de Paula 

Guedes, Adroaldo Cezar Araujo Gaya, 

Anelise Reis Gaya

131. Atividade física na 
adolescência: São os rapazes 
fisicamente mais ativos do 
que as raparigas nos diversos 
contextos de prática?
Ana Elizabeth Gondim Gomes, 

Francisco Carvalho, João Martins, 

João Costa, Lúcia Gomes

132. O efeito de preditores 
individuais nos níveis de aptidão 
física de jovens atletas
Carla Santos, José Maia, Olga 

Vasconcelos, Rui Garganta

133. Prevalência da prática do 
futebol entre adultos no Brasil: 
um estudo de base populacional
Geraldo Albuquerque Maranhão Neto, 

Rodrigo Cunha de Mello Pedreiro, Aldair 

José de Oliveira, Roberto Ferreira dos 

Santos, Antonio Carlos Ponce de Leon

134. A atividade física 
moderada-a-vigorosa 
está associada à variabilidade 
da frequência cardíaca 
independentemente da idade, 
sexo e perímetro de cintura
Lucimere Bohn, Fernando Ribeiro, Nuno 

Silva, Ana Ramoa, José Oliveira 

135. Prevalência de factores 
de risco cardiovascular 
em indivíduos adultos 
da região do Porto
Lucimere Bohn, Fernando Ribeiro, 

Helena Leal, Ana Ramoa, José Oliveira

136. Câncer de mama: (Re)
Olhando o corpo feminino na 
experiência do exercício físico
Thais Reis Silva de Paulo, Ismael 

Fortes Freitas Junior, Juliana Viezel, 

Giuliano Tosello, Regina Simões

137. Risco de queda em 
idosos institucionalizados 
com demência. Efeito de um 
programa de equilíbrio
Joana Carvalho, Margarida Ferreira, 

Raquel Lima, Arnaldina Sampaio

138. Exercício combinado x 
exercício de relaxamento: 
Comparação dos parâmetros 
metabólicos em diabéticos tipo 2
Alinne Marques Ferreira Nascimento, 

Denise Maria Martins Vancea

139. Análise da qualidade 
do sono de idosas diabéticas 
Tipo 2 participantes de um 
programa de exercício físico 
supervisionado
Marcelo Caetano de Azevedo Tavares, 

Alinne Marques Ferreira Nascimento, 

Denise Maria Martins Vancea

140. Atividade motora e a 
independência funcional de 
adultos com acidente vascular 
encefálico e traumatismo crânio 
encefálico
Minerva Leopoldina Castro Amorim, 

Lamarquiliana Sabrina Chagas 

Oliveira, Kathya Augusta Thomé 

Lopes, Lionela Silva Corrêa, Romina 

Karla Silva Michiles

141. Atividade física no 
lazer: Uma interação entre 
gosto e preferência pelo 
comportamento ativo em 
adolescentes do sul do Brasil
Cecília Bertuol, Kelly Samara 

da Silva, Adair da Silva Lopes, 

Markus Vinicius Nahas

142. Associações entre 
atividade física, índice 
de massa corporal e 
comportamento sedentário 
em adolescentes
Silvia Bandeira da Silva-Lima, Juan Pedro 

Fuentes, Walcir Ferreira-Lima, Flavia 

Évelin Bandeira-Lima, Fellipe Bandeira-

Lima, Edmar Lacerda Mendes, Carlos 

Alexandre Molena Fernandes

143. Prevalência e fatores 
associados à síndrome 
metabólica em adolescentes 
da Espanha
Walcir Ferreira-Lima, Juan Pedro 

Fuentes, Silvia Bandeira da Silva-

Lima, Flavia Évelin Bandeira-Lima, 

Fellipe Bandeira-Lima, Alynne 

Christian Ribeiro Andaki, Carlos 

Alexandre Molena Fernandes

144. O perfil dos usuários 
das academias ao ar Livre
Jean Augusto Coelho Guimarães, 

Priscila Missaki Nakamura

145. Comparação do consumo 
de máximo oxigénio (VO2Max) 
entre teste laboratorial e de 
terreno em indivíduosidosos 
ativos. Estudo piloto
Raquel Silva, Cristina Coutinho, 

Albero Alves, Joana Carvalho

146. Treino da força
e da potência muscular 
em jovens adolescentes 
no contexto escolar
Carlos Carvalho, Luisa Vieira, Isilda 

Dias, Rui Santos, Paulo Sá, Ana Maria 

Duarte, Francisco Gonçalves

147. Exercício de alta 
intensidade na perda de 
gordura e emagrecimento
Marco Pereira, Paula Alferes, Raquel 

Costa, José Carlos Martins, Paulo 

Lourenço, Ana Neves

148. Aptidão 
cardiorrespiratória 
de adolescentes tendo 
em conta recomendações 
de atividade física e
estatutos de adiposidade
José Miguel Oliveira-Santos,Rute 

Santos, Carla Moreira, Sandra Abreu, 

Luís Lopes, César Agostinis-Sobrinho, 

Jorge Mota

149. Proposta de treino 
multicomponente para núcleos 
públicos de atividade física: 
estudo de caso para aumento 
da funcionalidade de idosos e 
prevenção de agravos de saúde
Flávia Accioly Canuto Wanderley

150. Aptidão cardiorrespiratória 
e agregação de fatores de risco 
metabólico em adolescentes
César Aparecido Agostinis Sobrinho, 

Rute Santos, Carla Moreira, Sandra 

Abreu, Luiz Lopes, José Miguel 

Oliveira-Santos, Jorge Mota

151. Ocorrência de risco 
metabólico em escolares 
através de indicador não 
invasivo: Relação cintura 
e estatura
Ariele Fernandes Dias, Silvia 

Bandeira da Silva-Lima, Vanilson 

Batista Lemes, Caroline Brand, 

Walcir Ferreira-Lima, Flavia Évelin 

Bandeira-Lima, Adroaldo César 

Araújo Gaya, Anelise Reis Gaya

152. Fatores relacionados 
ao nível de atividade física 
em universitários
Nalyson Breno Bezerra Ferreira, 

Evanice Avelino de Sousa, Felipe Rocha 

Alves, Mariana de Aquino Peres Sousa, 

João Paulo de Lima Vasconcelos, 

Denilson Garcia de Sena

153. Morfologia e aptidão 
física da força destacada 
da unidade especial de polícia 
da polícia de segurança 
pública
Alfredo Araújo, Luis Paulo Rodrigues

154. Modelação longitudinal 
dos níveis de atividade física 
de adolescentes Portugueses: 
Michele Caroline de Souza, Raquel 

Nichele de Chaves, Thayse Natacha 

Gomes, Fernanda Karina Santos, Sara 

Pereira, Daniel Santos, José António 

Ribeiro Maia

155. Efeito do exercício físico 
com Wii (exergames) no 
desempenho funcional de 
idosos institucionalizados
Alexia Monaco Teixeira, Luiz Felipe da 

Silva Figueredo, Lara S. F. Carneiro, 

Renato Sobral Monteiro-Junior

156.Lutas/artes marciais 
e mulheres atletas: Uma 
revisão sistemática acerca dos 
impactos da prática na saúde
Grasiela Oliveira Santana da Silva, 

Angelita Alice Jaeger, Paula Silva

157. Avaliação do 
desempenho motor de idosos 
residentes em áreas rurais
Nelba Reis Souza, Saulo Vasconcelos 

Rocha, Guilherme Furtado, Wisla Keile 

Medeiros Rodrigues, Flávia Alves de 

Andrade, Tâmara Zaira Santos de 

Almeida, Lélia Lessa Teixeira Pinto, 

Gabriela Soares Pereira, Agda Silva 

Brito, Sabrina Correia de Oliveira

158. A influência do exercício 
aeróbio nos biomarcadores 
da imunidade e na aptidão 
física em idosas 
Nelba Reis Souza, Guilherme 

Furtado, Mateus Uba-Chupel, Raul 

Martins, Ana Maria Teixeira

159. Efeitos da estimulação 
cognitiva em aspectos 
motores e cognitivos 
de idosas hígidas
Yu Hua Feng, Raiane Borges, Leia 

Bagesteiro, Ruth Santos-Galduroz, 

Marisete Safons

160. Influência do índice de 
massa corporal na velocidade 
de marcha em mulheres
Thiago Coelho de Aguiar Silva, Tatiana 

Acioli Lins, Fernando José Guimarães, 

Keyla Brandão Costa, Aline Pâmela 

Almeida, Fabiola Albuquerque, Lucia 

Inês Oliveira, Jorge Luis Brito-Gomes, 

Saulo Fernandes Oliveira, Manoel da 

Cunha Costa

161. Efeito de um programa 
de treinamento de força na 
composição corporal, perfil 
lipídico e estresse nitrosativo 
de mulheres hipertensas 
na pós-menopausa
Caroline Brand, Walcir Ferreira-Lima, 

Temístocles Vicente Pereira Barros, 

Silvia Bandeira da Silva-Lima, Flavia 

Évelin Bandeira-Lima, Anelise Reis Gaya

162. Composição corporal 
de mulheres em diferentes 
faixas etárias: Análise 
a partir da absortometria 
radiológica de duplo feixe
Tatiana Lins, Thiago Coelho de 

Aguiar Silva, Aline Pamela Almeida, 

Fernando José Guimarães, Fabiola 

Albuquerque, Keyla Brandão Costa, 

Lucia Inês Oliveira, Raphael Perrier, 

Saulo Fernandes Oliveira, Manoel da 

Cunha Costa

163. Efeito de uma intervenção 
multicomponente sobre a 
aptidão física e marcadores \de 
risco metabólico em crianças e 
adolescentes: Um estudo piloto
Luís Filipe Lemo, Dominique Silveira, 

Josinaldo Júnior, Márcio Franklin, Erlan 

Félix, Diego Costa, Clarice Martins



164. Análise das variáveis 
antropométricas durante 
o ciclo menstrual
Fabíola Albuquerque, Jorge Brito-

Gomes, Raphael Perrier-Melo, Fernando 

Guimarães, Marcelle Martins, Felipe 

Silva, Saulo Oliveira, Tatiana Acioli, Aline 

Almeida, Thiago Aguiar, Inês Oliveira, 

Manoel Costa

165. Razão cintura/estatura 
entre crianças brasileiras 
e portuguesas
Amanda Santos, Sandra Silva Santos, 

Alynne Andaki, Edmar Lacerda Mendes, 

Susana Vale, Jorge Mota

166. Análise multivariada do 
estilo de vida e da aptidão 
funcional na qualidade de vida 
relacionada com a saúde em 
adultos idosos residentes na 
comunidade
Rúbio Gouveia, Bruna Gouveia, Andreas 

Ihle, Matthias Kliegel, José Maia, 

António Antunes, Duarte Freitas

167. Avaliação dos efeitos 
do treino dos músculos 
do Pavimento pélvico em 
mulheres idosas com 
incontinência urinária: 
uma revisão sistemática
Flávia Rocha, Rui Viana, Maria Joana 

Carvalho, Renato Natal Jorge

168. Sessão de treinamento 
funcional em ambiente virtual 
proporciona tendência de 
hipotensão pós-exercício em 
adultos normotensos
Jorge Brito-Gomes, Leonardo 

Oliveira, Fabíola Albuquerque, Aline 

Brito, Raphael Perrier-Melo, Saulo 

Oliveira, Lúcia Inês Oliveira, Tatiana 

Acioli, Marcelle Martins, Thiago Silva, 

Aline Almeida, Manoel Costa

169. A prática de atividade 
física regular em mulheres 
pós-menopáusicas reduz a 
perda da DMO – Estudo Piloto
Luís Pedro Ribeiro, João Pedro Pinheiro, 

António Fernando Abrantes, Anabela 

Ribeiro, Aristides Machado-Rodrigues

170. Sarcopénia, incapacidade 
funcional e indicadores 
sociodemográficos em idosos 
residentes na comunidade
Guilherme Furtado, Nelba Reis Souza, 

Saulo Vasconcelos Rocha, Luana 

Bastos Oliveira, Clarice Alves Santos, 

Estélio Martin Dantas

171. Concepções e 
autopercepção da saúde: Um 
olhar sobre os relatos dos idosos
Bruna Valéria Rodrigues de Souza, 

Marisete Peralta Safons, Alisson Vieira 

Costa, Demilto Yamaguchi da Pureza

172. Rigidez arterial está 
associada ao sexo em idosos
Adjane Maria Pontes César, Lucimere 

Bohn, Amanda Santos, Alynne Andaki, 

Joana Carvalho, Alberto Alves

173. Associações entre 
indicadores de aptidão física 
funcional e fragilidade no 
idoso: Um estudo exploratório
Guilherme Furtado, Nelba Reis Souza, 

Mateus Uma-Chupel, Eef Hogervorst, 

Stephan Bandelow, José Pedro 

Ferreira, Ana Maria Teixeira

174. Prevalência de níveis 
insuficientes de actividade 
física e factores associados: Um 
estudo com adolescentes do norte 
do Brasil – Estudo Piloto
Álvaro Adolfo Duarte Alberto, Aylton 

José Figueira Junior

175. Percepções de idosos 
sobre a prática da capoeira: 
O cenário antes e depois das 
aulas de Capoeira Gerontológica
Bruna Valéria Rodrigues de Souza, 

Alisson Vieira Costa, Marisete 

Peralta Safons

176. Perfil antropométrico e 
percentual de gordura das 
praticantes de hidroginástica 
do projeto de extensão 
universidade olímpica da 
universidade federal do 
Maranhão
Milena Silva de Oliveira, Marcos 

Roberto Campos de Macedo, Lilian do 

Socorro de Sousa da Silva, Antonio 

Coppi Navarro, Renata Gomes Navarro 

Karchvartanian, Francisco Navarro

177. Risco cardiometabólico, 
atividade física, sedentarismo, 
e aptidão física em jovens 
Portugueses e Moçambicanos
Fernanda Karina dos Santos, António 

Prista, Thayse Natacha Gomes, Michele 

Caroline de Souza, Raquel Nichele 

de Chaves, Francisco Tchonga, Peter 

Katzmarzyk, José Maia

 
178. Influência de um 
programa de treino 
multicomponente no perfil de 
humor de indivíduos idosos
Diana Rocha, Raul Bartolomeu, 

António Monteiro

179. Relação entre aptidão 
cardiorrespiratória e atividade 
física com a composição 
corporal em idoso
Yanina Surichaqui Araujo, Adjane 

Pontes, Joana Carvalho

180. Comportamento 
sedentário em universitários 
da área de saúde e exatas
Paulo Roberto Garcia Rego, Nalyson 

Breno Bezerra Ferreira, Evanice Avelino 

de Souza, Felipe Rocha Alves

181. Aptidão física e risco 
metabólico em jovens 
portugueses
Thaliane dos Prazeres, Thayse 

Gomes, Rafael Henrique, Fernanda 

dos Santos, Raquel Chaves, Michele 

Souza, Sara Pereira, José Maia

182. Associação entre o nível de 
actividade física e o rendimento 
académico em adolescentes: 
resultados preliminares do Viseu 
Adolescent Lifestyle Study (VALs)
Aristides Machado-Rodrigues, João 

Valente-dos-Santos, Luís Ribeiro, 

Fernando Enes, Abel Figueiredo, 

Raúl Martins

183. Qualidade de vida e 
atividade física em adultos 
jovens estudantes da FCDEFUC

Tatiana Durão D´Avila Luz, Leonardo 

Gomes de Oliveira Luz, Raul Martins

184. Efeitos de um programa 
de treino multicomponente 
em idosos com demência
Arnaldina Sampaio, Elisa Marques, 

Joana Carvalho

185. Atividade física de 
intensidade leve atenua o 
aumento da rigidez arterial 
em adultos do sexo masculino
Suiane Lima Cavalcante, Lucimére Bohn, 

José Manuel Fernandes Oliveira

186. Associação entre rigidez 
arterial e perímetro de cintura 
em adultos do sexo masculino
Suiane Lima Cavalcante, Lucimére Bohn, 

José Manuel Fernandes Oliveira

187. A mulher 
no mundo da capoeira
Eliane Maria de Oliveira Monteiro, 

Priscila da Conceição Quaresma, Daniela 

Pereira de Sousa, Fabíola Ananias de 

Oliveira, Divino Carneiro de Rezende, 

Jefferson Cunha Mota

188. Aspectos psicomotores 
do futebol para as crianças 
com Síndrome de Asperger
na educação infantil
Eliane Maria de Oliveira Monteiro, 

Priscila da Conceição Quaresma, 

Jerrivan Aquino da Cunha

189. Perceção do profissional 
de educação física escolar 
sobre a sua intervenção na 
saúde. Um estudo de caso
Rui Paulo Ribeiro dos Santos, 

Isabel Cabrita Condessa

190. A atividade fisica na infância. 
O que nos diz a família?
Nelia Cordeiro, Isabel Cabrita Condessa

191. Influência do treinamento 
concorrente na capacidade 
força e no risco de quedas em 
idosas ativas brasileiras
Letícia Aparecida Calderão Sposito, Lucas 

Fernandes de Souza, Leandro Donizete 

de Araújo, Gisele Petreca Leal, Henrique 

Franco Ferreira, Tamires Fernanda da 

Silva, Matheus Pastore, Diego Alfeu dos 

Santos, Stefani Aparecida Marcolino 

dos Reis, Amanda Cardozo Prodócimo, 

Camilla Lie Higa, Wagner Zeferino de 

Freitas, Elisângela Silva

192. O Impacto do exercício 
físico regular na composição 
corporal de idosos
Conceição Rocha Damascena, 

Rosimeiri Martins Gil

193. Ginástica laboral: 
Impacto do número de sessões 
diárias sobre o estresse
Stefani Aparecida Marcolino dos 

Reis, Letícia Aparecida Calderão 

Sposito, Diego Alfeu dos Santos, 

Henrique Franco Ferreira, Matheus 

Pastore, Iandara Matos Gonçalves 

Trevisan, Tamires Fernanda da Silva, 

Wagner Zeferino de Freitas, Renato 

Aparecido de Souza, Elisângela Silva

194 Será a promoção da prática 
recreativa de Futebol uma 
estratégia capaz de prevenir a 
obesidade em crianças?
André Seabra, Liliana Beirão, 

Ana Seabra, Maria José Carvalho, 

Manuel Coelho-e-Silva4, Sandra Abreu, 

Susana Vale, Henrique Nascimento, 

Luís Belo, José Oliveira, Jorge Mota, 

Alice Santo-Silva, Carla Rêgo

195. O futebol recreativo 
como uma nova abordagem 
terapêutica para a obesidade 
em crianças e adolescentes: 
Uma revisão sistemática
Augusto Pedretti, Alessandro 

Pedretti, André Seabra

196. Diminuição do 
desempenho no teste de 
caminhada de 6 Minutos 
correlaciona-se com aumento 
dos níveis de gordura 
corporal total, por seguimento 
e de glicose em mulheres na 
pós-menopausa
Lucas Melo Neves, Ana Claudia de 

Souza Fortaleza, Tiego Aparecido 

Diniz, Fabricio Eduardo Rossi, Eduardo 

Pereira, Ismael Forte Freitas Júnior

197. Efeito do treinamento 
combinado sobre a 
composição corporal de 
mulheres pós-menopausa 
com câncer de mama
Juliana Viezel, Thais Reis Silva 

de Paulo, Bruna Lopes Aro, Sylvia 

Chedid Seidinger, Camila Buonani da 

Silva, Ismael Forte Freitas Junior

198. Perfil dos frequentadores 
e padrão de uso das academias 
ao ar livreda Universidade 
Federal de Juiz de Fora
Marcio Luis Lácio, Liliane cunha Aranda, 

Santiago Paes, Aline Ribeiro, Ramon 

Souza, Jeferson Macedo Vianna

199. Características 
morfofuncionais em adultos 
e idosos após um programa 
comunitário de atividade física
Kamyla de Lellis Souza Costa, 

Deborah Santana Pereira, Ana Nicolle 

Lima De Vasconcelos, Mateus Lemos 

Barroso, Ialuska Guerra
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Aptidão física relacionada ao 

desempenho de adolescentes 

entre 11 a 14 anos de uma 

escola pública de Manaus

PALAVRAS CHAVE:

Aptidão física. Adolescentes. Atividade física.

RESUMO

A aptidão física é descrita como a capacidade de executar atividades físicas com energia e 

vigor sem excesso de fadiga, um nível elevado de atividade física contribui para melhorar o 

perfil lipídico e metabólico, reduzindo a prevalência de obesidade. Durante o processo de 

crescimento e desenvolvimento biológico do ser humano, ocorre uma série de mudanças 

em sua constituição física, representadas pelas modificações nas características antropo-

métricas das dimensões, estrutura e composição corporais. Durante os anos de infância e 

adolescência, diferenças quanto ao sexo tem sido referidas no desempenho de diversas ta-

refas motoras, de modo geral. O estudo teve como objetivo avaliar o nível de aptidão física 

relacionada a desempenho dos adolescentes de 11 a 14 anos de uma escola pública de Ma-

naus. A amostra foi composta por 100 adolescentes, dos quais 31 eram do sexo feminino e 

69 do sexo masculino. O instrumento metodológico utilizado foi à bateria de teste e medidas 

PROESP-BR contendo 5 itens: Teste de velocidade (corrida de velocidade); Teste de agilidade 

(quadrado); Teste de potência de membros inferiores (salto horizontal); Teste de potência de 

membros superiores (arremesso de bola medicinal) e resistência cardiorrespiratória (cor-

rida de 6 minutos). Os resultados apontaram para um índice insatisfatório de aptidão física, 

apresentando assim um nível fraco. Conclui-se que a maioria dos adolescentes deste estudo 

apresentou desempenho motor abaixo do esperado em todos os testes de aptidão, sendo 

necessário promover mais atividades que possam desenvolver essas capacidades.
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Actividade física 

em crianças moçambicanas 

de diferentes regiões

PALAVRAS CHAVE:

Actividade física. Zonas de residência. 

Crianças.

RESUMO

Nas últimas duas décadas tem sido observado um decréscimo no nível de actividade física 

(NAF) das crianças e jovens em idade escolar. Este decréscimo é dinâmico e contextual pelo 

que o seu monitoramento cíclico a diferentes níveis parece ser imprescindível. Foi objetivo 

avaliar o NAF das crianças em idade escolar em diferentes contextos de Moçambique. Par-

ticiparam no estudo 1 097 rapazes e raparigas dos 10 aos12 anos de idade sendo 344 da 

zona Urbana (ZU), 394 da zona Suburbana (ZSUB) e 359 da zona Rural (ZR), todos de escolas 

públicas. O NAF das crianças foi avaliado por pedómetro (STEPmax MVX), colocado por 7 dias 

consecutivos ao nível da cintura direita. A classificação do NAF obedeceu ao critério proposto 

por Todor-Lock et al. (2004) que define os critérios intensidade para estimar o tempo em 

actividade física moderada a vigorosa (AFMV). Um total de 36.8% dos rapazes e 19.9% das 

raparigas despenderam em média mais de 60 minutos diários em AFMV. A proporção en-

tre as regiões foi estatisticamente diferente sendo maior na ZSUB e ZR que na ZU (Rapazes: 

ZU=27.1%, ZSUB=44.0%, ZR=42.2%; Raparigas: ZU=9.0%, ZSUB=19.6%, ZR=27.8%). A compa-

ração por regiões das médias de tempo despendido (minutos/dia) em AFMV revelou a mes-

ma tendência em ambos os sexos (Rapazes: ZU=53.9±35.5, ZSUB=67.8±31.3, ZR=73.7±43.9, 

p=0.000; Raparigas: ZU=37.3±21.6, ZSUB=47.9±22.2, ZR=59.8±35.1, p=0.000). As diferenças 

destas médias foram significativas entre todos os grupos. A prevalência de crianças com 

NAF recomendado é baixa em todas as regiões, com especial incidência nas zonas urbanas. 
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Impacto do projeto Rio 

Ar Livre sobre a autonomia 

de idosos octogenários

PALAVRAS CHAVE:

Envelhecimento. Exercício físico. 

Rio ao ar livre. Saúde. Qualidade de vida.

RESUMO

A prefeitura do Rio de Janeiro possui o projeto Rio Ar Livre, que consiste na oferta de exercí-

cios físicos orientados em academias de ginástica implantadas em espaços públicos, que visa 

desenvolver a saúde e qualidade de vida da população. Ainda existem dúvidas sobre o impacto 

dessas academias, em especial sobre a autonomia funcional, aspecto importante da qualida-

de de vida dos idosos, uma vez que é um programa novo e que se utiliza de equipamentos de 

ginástica que não proporcionam a possibilidade de incremento e controle da sobrecarga de 

treinamento. Essa dúvida é ainda maior quando leva-se em consideração o público octogená-

rio. Desse modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência dos exercícios pratica-

dos nas academias “Rio Ar Livre” sobre a autonomia funcional de octogenários. 54 Indivíduos 

(83±3,2 anos) de ambos os sexos compuseram o Grupo Experimental (GE) e 26 (83±2,5) o 

Grupo Controle (GC). Antes e após oito meses de treinamento a autonomia funcional foi ava-

liada através do protocolo de Rikli e Jones. A Anova foi utilizada para comparar os resultados 

intra e intergrupos. O GE apresentou diferença significativa do pré para o pós-teste somente 

no teste de Força de Membros Superiores (p = 0,01), enquanto o GC não apresentou diferença 

para nenhum dos testes. Não houve diferença significativa entre os grupos no pré e no pós-

-teste. Conclui-se que em oito meses o treinamento não foi eficaz para provocar melhorias, 

mas proporcionou a manutenção da autonomia funcional dos idosos investigados.
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Modelo antropométrico 

multicompartimental 

para predizer a composição 

corporal de meninas

PALAVRAS CHAVE:

Análise multicompartimental. Crianças. 

Adolescentes. Equação. DXA.

RESUMO

Modelos antropométricos (medidas corporais) são alternativas adequadas para estimar a 

composição corporal (CC) de peripubertais. No entanto, os métodos bicompartimentais (mas-

sa gorda e massa magra) não consideram outros componentes corporais em grande mudança 

durante o crescimento, restringindo uma abordagem multicompartimental do crescimento 

quantitativo. DXA tem grande potencial para determinar a CC multicomponente (3-C), mas seu 

uso em campo é limitado. O objetivo deste estudo foi propor e validar equações para estimativa 

simultânea do tecido mole magro (LST), conteúdo mineral ósseo (BMC) e massa gorda (FM) em 

meninas, em abordagem multivariada, por DXA como método-critério. Oitenta e quatro meni-

nas (7 – 17 anos) foram classificadas por idade e maturação (Mirwald et al., 2002). Análise 

de corporal total e regional (DXA) definiu a CC ao nível tecidular, considerados como variáveis 

dependentes (LST, BMC, FM). Vinte e uma medidas antropométricas foram registradas, con-

sideradas como variáveis independentes. A regressão multivariada retornou equações com 

apenas quatro medidas antropométricas, com altos coeficientes e baixos erros (TO = 0,0565 

Massa corporal – 0,0354 AbH – 0,0127 Bc + 0,0407 BiAc – 0,2262; TA = 0,5093 Massa corporal 

+ 0,4133 AbH – 0,5469 Bc – 0,2373 BiAc + 7,4563; TME = 0,3140 Massa corporal – 0,1867 AbH 

+ 0,1836 Bc + 0,0900 BiAc – 3,4091. A validação cruzada foi confirmada pelo método PRESS 

com alta precisão (Q2PRESS 0,74 – 0,91) e reduzido erro (SPRESS 0,05 – 0,16). Quando instru-

mentos sofisticados não estão disponíveis, há alternativas válidas para estimar a CC multicom-

partimental em meninas com características semelhantes desta amostra.
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Estimativa da massa muscular 

apendicular por variáveis 

antropométricas e de força 

muscular em idosos

PALAVRAS CHAVE:

Sarcopenia. Envelhecimento. Massa muscular 

apendicular. Saúde. Qualidade de vida.

RESUMO

Alternativas simples e baratas são bem-vindas para acompanhar níveis de sarcopenia, já 

que o padrão-ouro para sua avaliação é um procedimento caro. Assim, nosso objetivo foi 

estimar a Massa Muscular Apendicular de idosos a partir de variáveis antropométricas e 

de força muscular. As variáveis estatura, massa corporal, perímetro de braço e coxa, com-

posição corporal, força de preensão palmar e isocinética foram identificadas em 63 idosos, 

de ambos os sexos (74,5±0,7 anos). A correlação entre a Massa Muscular Apendicular e 

as variáveis investigadas foi encontrada pela Correlação de Pearson e a determinação da 

equação a partir da solução “Best Subset”. A precisão do modelo foi calculada pela dife-

rença % entre o valor real e o predito da Massa Muscular Apendicular, pelo valor residual 

padrão e pela distância de Cook. Testou-se se o tecido magro indiretamente calculado a 

partir do % de gordura corporal pode ser utilizado no modelo através do coeficiente de 

correlação intraclasse.Somente o tecido magro e o perímetro da coxa mostraram-se cor-

relacionadas com a Massa Muscular Apendicular (p<0,0001), indicando que esta pode ser 

estimada por MMA = -4,41494 + 0,00044 x Tecido Magro (g) + 0,09353 x Perímetro médio 

da coxa (cm), com bastante precisão (Diferença % -0,39, valor residual padrão 1,45, dis-

tância de Cook 0,03), tanto com o tecido magro diretamente determinado, como o indireta-

mente calculado (p < 0,0001).
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Avaliação goniométrica 

da amplitude articular 

em mulheres idosas

PALAVRAS CHAVE:

Escala de Berg. Escala de Leighton. Idosos. 

Equilibrio. Amplitude articular. Água. Exercicio.

RESUMO

Foi objetivo deste trabalho verificar e relacionar os efeitos de um programa de aulas de 

ativdades combinadas e a sua relação com o equilíbrio avaliado pela escala de Berg e com 

a amplitude de movimentos na escala de Leighton, comparando gerontes praticantes de 

ginástica e hidroginástica uma vez por semana, e praticantes apenas de uma modalidade. 

A avaliação dos gerontes foi efetuada por um goniómetro universal e a recolha de dados 

foi realizada nos Centros de Dia do Concelho da Chamusca, em salas com marquesa e con-

dições de privacidade, higiene e segurança. Neste estudo participaram 16 gerontes com 

idades entre 63 e 84 anos, em que 11 gerontes praticavam hidroginástica e 5 gerontes que 

não praticavam actividade física. Realizou-se uma análise descritiva dos dados através da 

Escala de Berg, Escala de Leighton e de medições goniométricas, o tratamento estatístico 

utilizado foi análise descritiva com base em média e desvio padrão, estatística inferencial 

através da aplicação da prova T para amostras emparelhadas onde se observou um au-

mento discreto nas médias de desempenho motor, do equilíbrio e da amplitude de movi-

mentos dos idosos praticantes, após o programa de hidroginástica implementado. Foram 

encontrados valores estatisticamente significativos. As gerontes que praticam atividade 

física regularmente, combinando as duas modalidades apresentavam maior nível de mo-

bilidade, traduzido por valores mais favoráveis de equilíbrio e amplitude articular quando 

comparados com o grupo praticante apenas de uma modalidade.
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Agregação familiar 

e heritabilidade de indicadores 

de risco cardiovascular, 

atividade física e aptidão física 

em famílias nucleares 

de Muzambinho-MG/Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Heritabilidade. Fatores de risco. 

Atividade motora. Força.

RESUMO

O presente estudo procurou investigar a existência de agregação familiar e heritabilida-

de em indicadores de risco cardiovascular, atividade física e aptidão física de famílias nu-

cleares de Muzambinho-MG. Ele incluiu 139 famílias, compostas por 97 pais (40±7 anos), 

129 mães (35±6 anos), 136 filhos (12±4 anos) e 121 filhas (12±5 anos). Foram avaliados 

indicadores de: i) risco cardiovascular - índice de massa corporal (IMC), glicemia (GLI), 

colesterolemia total (COL), circunferência da cintura (CC) e pressões arteriais sistólica e 

diastólica (PAS e PAD); ii) atividade física: volume de atividade física total (VAFT) - soma 

dos volumes da atividade física de deslocamento, ocupacional e de lazer; e iii) aptidão 

física: força muscular de preensão manual (FM). As correlações entre familiares e os 

valores de heritabilidade (h2) foram estimados pelo software S.A.G.E. Correlações fami-

liares significantes foram obtidas entre pais e filhos para GLI, COL e PAD (variando de 

r=0,21 a 0,23) e, entre irmãos, para GLI, CC, PAS e VTAF (variando de r=0,25 a r=0,36). As 

estimativas de heritabilidade foram significantes para quase todas as variáveis (variando 

nos indicadores de risco cardiovascular de h2=0,20±0,09 em CC a h2=0,57±0,11 em COL, 

na VTAF foi de h2=0,22±0,08 e na FM, h2=0,54±0,10), exceto a CC (h2=0,15±0,09). Assim, 

a presença de correlações entre familiares consanguíneos e de heritabilidade significan-

tes sugerem uma contribuição genética nos indicadores de risco cardiovascular, VAFT e 

FM nas famílias de Muzambinho-MG. 
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Dor, função física 

e nível de atividade física 

em idosos com osteoartrose 

do joelho

PALAVRAS CHAVE:

Osteoartrose do joelho. Atividade física. 

Função física. Dor.

RESUMO

O objetivo do presente estudo é investigar a relação entre a dor, a severidade da Osteoartrose 

do Joelho (OAJ), o nível de atividade física e a função física em idosos com OAJ. A dor foi avalia-

da pelo questionário Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS); a severidade pela 

classificação de Kelgreen e Lawrence das articulações tibiofemoral e patelo femoral; o nível 

de atividade física pelo Questionário Internacional de Avaliação da Atividade Física (IPAQ); a 

função física pelos testes: seis minutos de marcha (6MWT), levantar e sentar na cadeira 5 ve-

zes, velocidade da marcha em 6 metros e Ir e Vir 3 metros. Participaram do estudo 67 idosos 

com OAJ (critérios clínicos e radiológicos do American College of Rheumatology), com 69.1 

(5.8) anos de idade, 80.5% com os graus de severidade radiográfica II e III (K-L), e média da 

dor 55.7 (19.6). Após a análise estatística descritiva e o teste de correlação de Person e Sper-

man (p<.005), foram encontradas correlações significativas entre a dor e as variáveis: ir e vir 

3 metros (r=-0.50, p<.001), 6MWT (r=0.38, p=.001), velocidade da marcha (r=0.38, p=.001) e 

severidade da OAJ (rs=-0.26, p=.026). Não foram encontradas associações significativas entre 

os testes da função física e o nível de atividade física. Os resultados permitem concluir que a 

dor se relaciona com a função física, principalmente com agilidade e equilíbrio mas não com a 

força funcional do membro inferior, e, não se relacionando com o nível de atividade física auto-

reportado, eventualmente devido ao caráter subjetivo da avaliação do mesmo. 
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Frequência de queixas 

osteomusculares 

em camareiras 

de um resort

PALAVRAS CHAVE:

Ginástica laboral. Dor. Dormência. 

Desconforto. Camareira.

RESUMO

Este estudo teve como objetivo verificar a frequência de queixas osteomusculares em fun-

cionárias de um resort em Maragogi/AL – Brasil. Métodos: A mostra foi composta por 28 

camareiras do sexo feminino, que consistia na população total de funcionárias lotadas no 

setor de governança do resort. Para análise da frequência de queixas foi utilizado o Questio-

nário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – QNSO, versão brasileira traduzida e validada 

por Pinheiro et al. (2002) do Nordic Musculoskeletal Questionnaire – NMQ – modificado para 

esse estudo. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. Resultados: Verifi-

cou-se que 78,57% da amostra referiram-se à região lombar como a mais afetada, seguida 

dos tornozelos e/ou pés (60,71%), quadril e/ou coxas com 50% e ombros com 46,43%, o 

que corresponde a 13 pessoas da amostra. Quanto aos sintomas referidos (em específico, a 

dor, dormência e o desconforto) em relação às regiões anatômicas avaliadas, percebeu-se 

que para região do pescoço 63,64% apontaram dor, enquanto 18,18% referiram dormência 

e outros 18,18% desconforto. Quanto à sintomatologia osteomuscular presente nas queixas 

destacou-se a dor, principalmente na região lombar, ombros e joelhos/pés, além da dormên-

cia e desconforto. Estes fatores induziram ao afastamento das camareiras, das atividades 

laborais, afazeres domésticos e das atividades associadas ao lazer.
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Nível de atividade física 

e qualidade de vida de idosos: 

Um estudo de base populacional 

em Cariús-Ceará

PALAVRAS CHAVE:

Qualidade de vida.

Nível de atividade física. Idoso.

RESUMO

A prática da atividade física regular é fundamental para uma vida saudável e com qualidade 

nos idosos, devido às alterações acarretadas pelo envelhecimento. A pesquisa descritiva, de 

campo, transversal e quantitativa, objetiva analisar o nível de atividade física, e qualidade de 

vida de idosos na cidade de Cariús-Ceará. A amostragem, probabilística estratificada propor-

cional, alcançou amostra de 135 idosos, de uma população de 2.066. Utilizou-se o Questionário 

Internacional de Atividade Física, versão curta; e o WHOQOL–bref. Os procedimentos realiza-

dos respeitaram as normas internacionais de experimentação com humanos (Declaração de 

Helsínquia-1975). Os dados foram analisados em programa estatístico com nível de signifi-

cância de 5%. Verificou-se que a maioria dos idosos é do sexo feminino, com idade entre 60-69 

anos, casada, branca, católica, alfabetizada e renda de até 01 salário mínimo. As doenças mais 

frequentes foram hipertensão (37,0%), diabetes (18,5%) e osteoporose (10,4%), com diferen-

ças estatisticamente significativas entre o sexo e a osteoporose (p=0,04) e a artrite/artrose 

(p=0,008). No nível de atividade física, 41,5% foi classificado como “muito ativo”, e 25% “se-

dentário”. Na qualidade de vida, os domínios com maior e menor média, respectivamente, fo-

ram “relações sociais” (70,56) e “ambiente” (51,62); e as facetas com médias mais altas foram 

“sentimentos negativos” (76,67) e “relações pessoais” (71,30), e mais baixas foram “recreação 

e lazer” (25,00) e “novas informações e habilidades” (35,00). Destaca-se a importância do de-

senvolvimento de programas/projetos de exercícios e a criação de ambientes que favoreçam 

a sustentação do nível de atividade física, e melhoria da saúde e qualidade de vida do idoso.
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Semelhança fraterna 

nos níveis de atividade física 

em jovens portugueses

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Fratrias. Jovens.

RESUMO

Os propósitos do estudo são (1) estimar a semelhança (i.e., a correlação (ρ) nos níveis 

de atividade física total (AFT) em pares de irmãos; (2) examinar a magnitude de variância 

(var) entre pares; (3) pesquisar o sinal e magnitude de efeitos de características bioló-

gicas e comportamentais na semelhança intra-par. A amostra é constituída por 507 pa-

res de irmãos Portugueses, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 10 e 

os 17 anos. A AFT foi avaliada com o questionário de Baecke. O tempo médio despendido 

em ecrã (televisão e computador) foi auto reportado. A maturação biológica foi estimada 

com o offset maturacional. A análise dos dados foi efetuada com modelos mistos para 

acomodar a dependência da informação. O nível de significância foi mantido em 5%. Os 

resultados mostraram que, em média, os pares irmão-irmão (8.014±0.106, p<0.01) têm ní-

veis mais elevados de AFT do que os pares irmão-irmã (-0.255±0.092, p<0.01) e irmã-irmã 

(-0.550±0.109, p<0.01); os mais velhos (-0.071±0.036, p<0.05), e os que despendem mais 

tempo a ver televisão (-0.082±0.033, p<0.05) têm menores níveis de AFT. Os pares irmão-

-irmão (var=0.439; r=0.28) apresentam, simultaneamente, maior variação entre si e maior 

semelhança nos níveis de AFT relativamente aos pares irmão-irmã (var=0.364; ρ=0.24) e 

irmã-irmã (var=0.364; ρ=0.20). Em conclusão, apesar da semelhança entre as fratrias ser 

baixa (ρ≤0.28), os pares irmão-irmão têm maiores semelhanças nos seus níveis de AFT. 

Os mais velhos são menos ativos, independentemente do tipo de par. O tempo gasto a ver 

televisão interfere negativamente nos níveis de AFT.
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Efeito agudo de uma sessão 

de exercícios com pesos 

na capacidade cognitiva 

de pessoas com HIV/AIDS: 

Um estudo piloto

PALAVRAS CHAVE:

HIV. Exercício de força. Cognição.

RESUMO

O presente trabalho se propôs a investigar o efeito de uma sessão de exercícios com pesos 

sobre as funções cognitivas de pessoas com HIV/AIDS. A amostra foi composta por 10 mu-

lheres HIV+, que faziam uso da Terapia Antirretroviral Altamente Ativa (45,00±12,77 anos; 

65,71±12,04 kg; 1,54±0,05 cm). As participantes realizaram uma sessão de exercícios com pe-

sos, constituída de sete exercícios envolvendo diferentes grupamentos musculares, com três 

séries de 8-12 repetições, com intervalo de 90 segundos entre as séries e 120 entre os exercí-

cios. Imediatamente antes (Pré) e após (Pós) a sessão de exercícios, foram realizadas avalia-

ções cognitivas. Para avaliação da atenção seletiva e controle inibitório foi utilizado o teste de 

Stroop (conflito de cor e palavra). Já o componente executivo central da memória operacional 

foi avaliado por meio de estímulos visuais, a partir do emprego do teste N-Back. Os dados 

foram tratados no software Statistica, versão 7.0. O nível significância adotado foi P<0,05. Os 

resultados mostraram efeito (P<0,05) do exercício na redução do tempo de resposta do teste 

de STROOP de forma isolada no cartão “B” (Pré: 22,0±5,6; Pós: 18,4±3,3) e no cartão “C” (Pré: 

34,1±6,8; Pós: 28,1±6,4), bem como no tempo de latência, registrado pela diferença de tempo 

gasto entre o primeiro e o último cartão de resposta “A–C” (Pré: 16,6±5,1; Pós: 12,0±6,1). Ne-

nhuma alteração foi encontrada no teste N-Back. Assim, esse trabalho sugere que uma sessão 

aguda de exercícios com pesos parece intervir positivamente no controle inibitório de pessoas 

com HIV/AIDS, sem ocasionar alterações significativas na memória operacional.
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Prevalência de inatividade 

física no deslocamento 

para a escola e fatores 

associados em adolescentes 

da maior cidade da região 

norte do Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Estilo de vida. 

Saúde do adolescente.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de inatividade física no deslocamento 

para a escola em adolescentes de Manaus-AM e identificar os fatores associados. Trata-

-se de um estudo epidemiológico, de base escolar, conduzido em 1.107 adolescentes de 

escolas públicas estaduais da cidade de Manaus-AM, Brasil. Participaram deste estudo 

480 rapazes e 627 raparigas com média de idade de 16,6 (1,17) anos. Os adolescentes que 

se deslocavam a pé ou de bicicleta foram considerados ativos no deslocamento, e aqueles 

que se deslocavam por meio de carro/moto ou ônibus foram considerados inativos. Foram 

coletadas informações referentes à renda familiar mensal, nível de escolaridade da mãe 

e o tempo despendido no trajeto de casa até a escola. Empregou-se a regressão logística 

binária para identificar as possíveis associações entre o desfecho (inatividade física no 

deslocamento para a escola) e as demais variáveis independentes (sexo, faixa etária, es-

colaridade materna, renda familiar mensal e tempo gasto no deslocamento), estimando-se 

a razão de Odds e os intervalos de confiança. A prevalência de inatividade física no des-

locamento para a escola foi de 42,8%. Os adolescentes mais expostos ao deslocamento 

passivo são os mais velhos (18 e 19 anos), os que são provenientes de famílias com maior 

renda (≥ três salários/mês) e os que gastam mais tempo no percurso até a escola (≥20 

minutos). Os adolescentes manauaras precisam, no componente curricular de Educação 

Física, ser esclarecidos nos conteúdos de atividade física e saúde, sobre os efeitos benéfi-

cos do deslocamento ativo para a escola.
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Análise de diferentes 

programas de exercício 

físico sobre a amplitude 

de movimento articular 

de idosos – Estudo 

transversal

PALAVRAS CHAVE:

Flexibilidade. Idosos. Fleximetro. 

Hidroginástica. Musculação.

RESUMO

O objetivo principal desse estudo foi verificar e comparar os níveis de amplitude de movimen-

to (ADM) de idosos praticantes de diferentes tipos de exercício físico (EF). Sessenta e um ido-

sos (24 homens e 37 mulheres) foram avaliados e divididos por 4 grupo: controlo (GC, n=16; 

média de idade =78,25±7,75 anos), hidroginástica (GH, n=15; média de idade = 68,33±3,92 

anos), ginástica localizada (GL, n=15; idade = 69,20±2,80 anos), musculação (GM, n=15; idade 

68,93±1,83). Para avaliar a ADM foi utilizado o Flexímetro da marca Sanny, seguindo as pa-

dronizações de Norkin & White (1997) e Leighton (1987). Os movimentos analisados foram: 

flexão e extensão do ombro em ambos hemicorpos (FOD, FOE, EOD, EOE), flexão e extensão 

cervical (FC e EC), flexão cervical lateral ambos os lados (FCLD e FCLE), flexão do quadril (FQ) 

e flexão do joelho direito e esquerdo em ambos os membros (FJD e FJE). Os resultados após 

ANCOVA mostraram diferenças significativas entre o grupo controlo e os grupos de treino nos 

movimentos: FOD, p <0,001; FOE, p<0,061; EOE, p=0,029; FJD, p <0,001; FJE, p<0,001; FQD, 

p=0,025 e FQE, p=0,030. Não encontramos diferença significativa entre grupos nos movimen-

tos: EOD, FC, EC, FCLD e FCLE. Ao analisarmos apenas os grupos de treino (GH, GM e GL), não 

observamos diferenças significativas em nenhum dos movimentosm analisados. Concluindo, 

os nossos resultados sugerem que a prática de EF, independente da modalidade, parece con-

tribuir para a manutenção e aumento da ADM em idosos.

158AUTORES:

Kleber Costa 1

Joana Carvalho 1

1 CIAFEL, Faculdade de Desporto, 
Universidade do Porto, Portugal

Nível da capacidade funcional 

em idosas maiores de 70 anos 

adeptas a Educação Física 

gerontológica

PALAVRAS CHAVE:

Educação física gerontológica. 

Capacidade funcional. Envelhecimento.

RESUMO

O processo de envelhecimento vem modificando-se do início do século XX, pois era uma se-

leção natural de sobrevivência, enquanto nos dias atuais, graças aos processos de medicina, 

pessoas quando diagnosticadas e seguindo tratamento adequado aumentam a sobrevida em 

décadas com doenças crônicas degenerativas. Para responder sobre a funcionalidade de mu-

lheres maiores de 70 anos permanecendo ativas durante no mínimo há dois anos no programa 

Universidade na 3ª. Idade Adulta buscamos investigar o nível da capacidade funcional de aca-

dêmicas da 3ª. Idade Adulta (acadêmicas 3IA), na faixa etária maior de 70 anos, a partir do ins-

trumento de Spirduso (1995) de auto-avaliação da capacidade funcional. O objetivo da pesquisa 

foi investigar o nível da capacidade funcional de idosas acadêmicas do PIFPS-U3IA-FEFF-UFAM 

(Programa Idoso Feliz Participa Sempre-Universidade na 3ª. Idade adulta, Faculdade de Edu-

cação Fisica, Universidade do Amazonas), maiores de 70 anos adeptos a Educação Física Ge-

rontológica (EFG). O estudo foi realizado com 30 acadêmicas 3IA. Os resultados apresentados 

em estatística descritiva, demonstraram que a auto-avaliação da capacidade funcional aferida, 

denota altos percentuais de independência na capacidade funcional de acadêmicas 3IA maio-

res de 70 anos. Com isso, a capacidade funcional influência positivamente na qualidade de vida 

das acadêmicas estudadas. Essa independência pode está associada à Educação Física Geron-

tológica praticada há mais de 2 anos, mesmo não tendo sido ativas na idade adulta, auxiliando 

nas competências da vida diária, é a prática da atividade física, que além de todos os benefícios 

fisiológicos, psicológicos e sociais, reconhecidamente multidimensionais do envelhecimento.
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Estado de sonolência 

em escolares do ensino 

médio da cidade de Fortaleza, 

nordeste do Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Estado de sonolência. Horas de sono. 

Ensino médio.

RESUMO

Foi objetivo do presente estudo verificar os fatores relacionados ao estado de sonolência 

em escolares da cidade de Fortaleza, Ceará. Foi realizado um estudo transversal realizado 

com 1808 escolares (53,8% do gênero feminino; 13-18 anos de idade), matriculados em 19 

escolas da rede pública estadual de ensino da cidade de Fortaleza. O autopreenchimento 

de questionários foi utilizado para obtenção das variáveis sociodemográficas (gênero, fai-

xa etárias, série, turno de estudo, trabalho) e comportamentais (participação nas aulas de 

educação física, prática de atividade física, utilização do celular antes de dormir e horas 

de sono semanais); a Escala de Epworth foi usada para identificar a sonolência diurna ex-

cessiva. Utilizou-se a estatística descritiva, o teste do qui quadrado e a regressão logística 

através do software IBM SPSSR Statistic 21.0. 48,9% dos escolares apresentaram sonolên-

cia excessiva diurna e que escolares com menos de 8 horas de sono [1,33 (1,10 – 1,61)] e 

que não praticavam atividade física [1,44 (1,15 – 1,79)] apresentaram mais chance de ter 

sonolência diurna excessiva. Pode-se identificar relação significativa (p<0,001) do turno 

de estudo como o estado de sonolência. Os resultados demonstraram que os principais 

subgrupos populacionais com maiores possibilidades de apresentarem sonolência exces-

siva diurna foram os escolares que dormem menos de 8 horas e que não praticam ativida-

de física. Sugere-se maiores esclarecimentos em ambiente escolar sobre a importância do 

sono e, com consequências de sua privação. 
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Percepção da imagem 

corporal em escolares 

e sua relação com a zona 

domiciliar

PALAVRAS CHAVE:

Imagem corporal. Zona domiciliar. 

Escolares.

RESUMO

Foi objetivo do presente estudo nalisar os fatores relacionados à percepção da imagem cor-

poral em escolares da cidade de Paraipaba, Ceará. Tratou-se de um estudo transversal rea-

lizado como 211 escolares (52,1% do gênero feminino; 16 a 19 anos de idade), matriculados 

em uma escola da rede pública de ensino estadual da cidade de Paraipaba. O autopreenchi-

mento de questionários foi utilizado para obtenção das variáveis sociodemográficas (gênero, 

idade, nível socioeconômico e localização domiciliar) e comportamentais (pratica de ativi-

dade física); para verificar a imagem corporal utilizou-se a escala de silhuetas proposta por 

Kakeshita (2008), constituída por 24 figuras, sendo 12 masculinas e 12 femininas. Utilizou-

-se o teste do qui quadrado, adotou-se como nível de significância p<0,05. A prevalência de 

insatisfação com a imagem corporal foi de 61,1%. Destes 25,1% estavam insatisfeitos por 

excesso de peso e 36,0% por magreza. Os maiores índices de insatisfação por excesso de 

peso foram encontrados nas moças (34,8%), já os rapazes demonstraram maior insatisfa-

ção pela magreza (44,1%). Não houve diferença significativa (p<0,05) nas variáveis, nível 

socioeconômico, localização domiciliar e prática de atividade física. É necessário maiores 

esclarecimentos em ambiente escolar sobre a importância da autoestima dos escolares, es-

timulando uma maior satisfação com a sua imagem corporal. Sugere-se que outros estudos 

possam investigar as variáveis estudadas com amostras mais significativas. 

167AUTORES:

Francisco Alex Alves Teixeira 1

Felipe Rocha Alves 2

Evanice Avelino de Souza 3

Felipe A dos Santos Cruz 4

Maria Tatiana de Lima Rocha 3

Samuel M de Andrade Viana 1

1 Faculdade Terra Nordeste – FATENE

2 Universidade Estadual do Ceará

3 Universidade Federal do Ceará

4 Faculdade Nordeste Fanor DeVry 
Brasil



129  —  RPCD 16 (S2.R)

Aptidão física, 

sedentarismo, hábitos 

nutricionais e risco 

cardiometabólico 

em crianças portuguesas

PALAVRAS CHAVE:

Risco cardiometabólico. Sedentarismo. 

Aptidão física. Dieta.

RESUMO

Baixos níveis de aptidão física, comportamento sedentário, e hábitos nutricionais têm sido 

reportados como possíveis preditores de risco cardiometabólico em crianças e adolescentes. 

O presente trabalho teve como objetivo investigar a relação entre força muscular, tempo 

despendido em atividades sedentárias, e hábitos nutricionais na expressão do risco car-

diometabólico em crianças. A amostra foi composta por 368 crianças (208 raparigas, 160 

rapazes), de 9-11 anos de idade, da região norte de Portugal que fizeram parte do ISCOLE 

(International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment). A força muscular 

estática foi estimada com o teste de preensão, e o rácio força de preensão/peso foi determi-

nado; o sedentarismo foi avaliado com acelerometria, e a informação nutricional foi obtida 

com um questionário sobre hábitos nutricionais, estimando-se dois scores de alimentação: 

“saudável” e “não saudável”. O risco cardiometabólico foi determinado por um score contínuo 

obtido da soma dos valores estandardizados de cinco indicadores: HDL-colesterol, triglicerí-

deos, glucose, tensão arterial e perímetro da cintura. A análise de regressão linear foi reali-

zada no SPSS 20. Os resultados mostraram que, das variáveis utilizadas, apenas a preensão 

foi um preditor significativo do risco cardiometabólico (β=-8.92, p<0.001), o que significa que 

crianças com mais força muscular tendem a apresentar menor score de risco. Estes resulta-

dos salientam o papel da aptidão física na expressão do risco cardiometabólico em crianças, 

reforçando a necessidade de promoção de estratégias que visem o seu desenvolvimento.
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Associação entre o tempo 

ativo nas aulas de Educação 

Física escolar e os níveis 

de atividade física e atividade 

sedentárias diárias 

de escolares

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Educação Física. Escolares. 

Sedentarismo.

RESUMO

Objetivo: Verificar se há associação entre o tempo despendido em atividade física nas au-

las de Educação Física escolar com os níveis de atividade física e atividade sedentária di-

ária dos escolares. Método: Estudo exploratório de associação composto por 50 escolares 

(x meninos) entre 10 e 12 anos, de duas turmas do 5o ano selecionados por conveniência. 

A atividade física diária e número de passos realizados na aula de Educação Física foram 

avaliados através de pedômetros durante três dias consecutivos. Já o tempo de atividade 

física sedentária foi avaliado com questionário. Os escolares considerados ativos nas aulas 

de Educação Física atenderam o valor de corte de 60 passos/minuto. Na atividade física 

diária considerou-se os pontos de corte de 12.000 e 15.000 passos respectivamente para 

meninas e meninos. Foram classificados como sedentários mais de duas horas em frente 

a televisão e/ou ao computador. Todas as análises foram ajustadas para o sexo. Resultado: 

Verificou-se associação entre aulas de Educação Física e os níveis de atividade física diária 

(p<0.001; r2=0,30; poder do teste: 0,96) nos dias com aula de Educação Física; nos dias sem 

aula de educação física (p=0,03; r2=0,11; poder do teste: 0,58) e com o tempo despendido em 

atividades sedentárias (p=0.03; r2=0,24; poder do teste: 0,58). 90% dos que são inativos nas 

aulas de Educação Física são inativos fora da escola (c2=4,72; p=0,03) e 100% são sedentá-

rios (c2=1,17; p=0,27). Conclusão: Crianças ativas nas aulas de Educação Física parecem ser 

ativas fora da escola e despendem menos tempo em atividade sedentárias.
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Agregação dos fatores de risco 

à saúde cardiometabólica 

e musculoesquelética 

de crianças e adolescentes 

brasileiros

PALAVRAS CHAVE:

Exercício. Saúde. Juventude.

RESUMO

Estudos recentes têm demonstrado associação entre a agregação dos fatores de risco à saú-

de (sobrepeso/obesidade, baixos níveis de aptidões cardiorrespiratória e musculoesquelética) 

com o risco precoce do desenvolvimento de doenças. Desta forma, visamos verificar a ocor-

rência de agregação dos fatores de risco em escolares brasileiros. O Estudo é de caráter trans-

versal realizado com 10.333 crianças brasileiras, com os dados obtidos pelos professores de 

educação física. A aptidão física foi avaliada conforme a bateria de teste do PROESP-Br: força/

resistência abdominal, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e IMC, categorizadas em zona 

de risco e saudável. A agregação dos fatores de risco foi calculada através da soma dos ris-

cos cardiometabólicos (IMC+Aptidão Cardiometabólica) e musculoesqueléticos (ABD+FLEX), 

e após, descritos em 3 categorias cada: risco IMC, risco aptidão cardiorrespiratória e risco 

agregado (saúde cardiometabólica), risco flexibilidade, risco força abdominal e risco agregado 

(saúde musculoesquelética). Aproximadamente 30% dos escolares apresentaram risco à saú-

de cardiometabólica com IMC elevado e 40% risco na aptidão cardiorrespiratória. Dessa ele-

vada ocorrência 15% apresentaram agregação dos dois fatores de risco. Em relação ao risco à 

saúde musculoesquelética a ocorrência avaliada através da flexibilidade e da força/resistência 

abdominal foi de aproximadamente 30%. Desses 30%, 10% apresentaram agregação dos fa-

tores de risco à saúde musculoesquelética. Dentre a elevada ocorrência de baixos níveis de 

aptidão física à saúde dos escolares brasileiros nossos resultados evidenciam a ocorrência de 

15% com mais de um risco à saúde. Dados que apontam um risco de desenvolvimento precoce 

de doenças musculoesqueléticas e cardiometabólicas. 
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Atividade física 

na adolescência: São os 

rapazes fisicamente mais ativos 

do que as raparigas nos diversos 

contextos de prática?

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Desporto escolar. 

Adolescentes. Rapazes. Raparigas.

RESUMO

Apesar dos benefícios da atividade física (AF) na saúde, a maioria dos adolescentes apresen-

ta níveis reduzidos de AF, sobretudo as raparigas. É necessário porém compreender melhor 

quais os níveis de AF nos diversos contextos dos tempos livres dos adolescentes. Foi objetivo 

analisar, numa amostra estudantil, em função do género, o número de sessões semanais de 

AF informal (AFI), formal (AFF), desporto escolar (DE), e total (AFT), assim como o tempo de 

AF de intensidade moderada a vigorosa (AFMV). Responderam ao questionário (Telama et al., 

1997; Martins, 2015) 465 alunos (196 rapazes e 269 raparigas; 15.82±1.34 anos de idade) 

de quatro escolas públicas de Lisboa, do 9º ao 12º ano. As diferenças nos níveis de AFI, 

AFF, DE, AFT (AFI+AFF+DE) e AFMV foram analisadas pelo teste T de student. Globalmente, 

consideraram-se 78.1% das raparigas e 65.3% dos rapazes como inativos (não praticavam 

AF diariamente). Os rapazes revelam praticar mais AF por semana do que as raparigas (AFI: 

2.97±2.25 vs. 2.24±2.16, p<0.001; AFF: 1.92±1.94 vs. 1.29±1.69, p<0.001; AFT: 5.11±3.29 vs. 

3.86±3.15, p<0.001), sem diferenças nas sessões semanais de DE (1.70±0.53 vs. 1.77±0.94; 

p=0.672). Os rapazes também afirmaram despender mais tempo por semana em AFMV 

(3.08±2.38 vs. 1.89±1.96; p=0.000). Os rapazes revelaram-se mais ativos que as raparigas 

nos diversos contextos. Ambos os géneros estão pouco envolvidos no DE, podendo este, pe-

las suas caraterísticas, equilibrar as diferenças e aumentar os níveis de AF. Programas que 

promovam a AF nos adolescentes, em particular nas raparigas, são necessários.

191AUTORES:

Francisco Carvalho 1

João Martins 1, 2

João Costa 1, 2

Lúcia Gomes 1

1 Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias, 
Lisboa, Portugal

2 Laboratório de Pedagogia, 
Faculdade de Motricidade Humana, 
Universidade de Lisboa e UIDEF, 
Instituto de Educação, Universidade 
de Lisboa



133  —  RPCD 16 (S2.R)

O efeito de preditores 

individuais nos níveis 

de aptidão física 

de jovens atletas

PALAVRAS CHAVE:

Jovens atletas. Aptidão física. 

Functional movement screen. Maturação.

RESUMO

O desenvolvimento da performance desportivo-motora de crianças e jovens é um fenómeno 

multidimensional, onde interagem fatores de natureza fisica, psicológica, técnica e tática. Um 

dos fatores basilares está relacionado com a capacidade física, pelo que baixos níveis desta 

capacidade podem afetar a performance e aumentar o risco de lesão. Recentemente tem vindo 

a ser apresentado um conjunto de propostas de avaliação da “qualidade do movimento”, que 

aliadas aos fatores biológicos, podem ser vistas como pressupostos essenciais para o controlo 

do desenvolvimento físico de atletas. O objetivo deste estudo foi identificar os preditores dos 

níveis de aptidão física em jovens atletas. A amostra foi composta por 240 atletas do sexo 

masculino, praticantes de Basquetebol e Andebol, divididos em dois grupos etários (11-12; 

13-14 anos). A maturação somática foi estimada a partir do offset maturacional; a qualidade 

de movimento foi determinada com a bateria Functional Movement Screen (FMS);e um score 

de aptidão física foi estimado com base num conjunto de testes motores. A análise estatística 

foi realizada no SPSS 20. Os resultados da regressão linear mostraram, para ambos os gru-

pos etários, um efeito significativo positivo do score total FMS (11-12 anos: β=0.496, p<0.001; 

13-14 anos: β=0.320, p<=0.001). O efeito significativo e positivo da maturação foi observado 

apenas no grupo 11-12 anos (β=0.238, p=0.005). Este estudo demonstrou que a variação dos 

níveis de aptidão física em jovens praticantes de Basquetebol e Andebol pode ser explicada 

pela combinação do score do FMS e da maturação, sobretudo em idades mais baixas.
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Prevalência da prática 

do Futebol entre adultos 

no Brasil: Um estudo 

de base populacional

PALAVRAS CHAVE:

Futebol. Saúde. Epidemiologia. 

Atividade física.

RESUMO

O futebol é o esporte mais popular do mundo, e no Brasil é considerado uma manifestação cul-

tural e parte importante do lazer da população. O objetivo do presente estudo foi descrever a 

prática do futebol como atividade física de lazer a partir das informações contidas na Pesquisa 

Nacional de Saúde realizada em 2013. A pesquisa contou com uma amostra representativa 

da população adulta brasileira de 60.202 indivíduos. Daqueles que relataram algum exercício 

físico ou esporte, o futebol foi a segunda principal atividade (22,2%, Intervalo de Confiança 

– IC 95% 21,1-23,3), perdendo apenas para a caminhada (32,2%, IC95% 30,9-33,4). A prática do 

futebol foi composta predominantemente por homens (96,5%, IC95% 95,7-97,3). Desses, 59,1% 

(IC95% 56,2-62,1) não conseguiram atingir os níveis mínimos de atividade física preconizados 

pela literatura (ao menos 150 minutos semanais). Essa proporção aumenta nas regiões mais 

desenvolvidas como Sudeste (63,3%, IC95% 56,9-69,6) e Sul (73,0% IC95% 66,3-78,9), e nas fai-

xas etárias entre 30-39 anos (65,9%, IC95% 61,1-70,8), 40-49 anos (72,0%, IC95% 64,9-79,1) e 

acima de 60 anos (69,0%, IC95% 49,0-89,1). Mais da metade dos praticantes de futebol não 

consegue ser ativo com regularidade, sendo que 52,6% (IC95% 49,6-55,6) realizam a atividade 

apenas uma vez na semana. Apesar de ser parte da cultura nacional, considerando a dinâmica 

da prática de futebol, pode-se concluir que a maioria dos praticantes do Brasil se submete 

a um maior risco durante a prática, ampliado ainda mais nas faixas etárias mais avançadas. 

Maior orientação sobre a prática de atividade física regular se faz necessária. 
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A atividade física 

moderada-a-vigorosa 

está associada à variabilidade 

da frequência cardíaca 

independentemente da idade, 

sexo e perímetro de cintura

PALAVRAS CHAVE:

Função autonómica. Atividade física. 

Fatores de risco cardiovascular. Estilos de vida.

RESUMO

A desregulação autonómica cardíaca associa-se com a morbilidade e mortalidade cardio-

vascular. Contudo, a associação entre variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e atividade 

física (AF) diária não está claramente determinada em indivíduos adultos aparentemente 

saudáveis. Foi objetivo examinar a associação entre índices de VFC e a AF diária. O presente 

estudo de natureza transversal incluiu 197 indivíduos adultos (média de idade 47±13 anos; 

58% mulheres). Os índices de VFC (domínio do tempo, da frequência e índices não-lineares) 

foram obtidos, em repouso, a partir do registo dos intervalos R-R. A AF habitual foi avaliada 

por acelerometria e categorizada pelas intensidades moderada-à-vigorosa (AFMV), leve e 

sedentária. Testes de correlação parcial e análise de regressão multivariadas foram usados 

para examinar a associação entre níveis de AF e VFC. AF sedentária e leve não apresentaram 

correlação significativa com os índices de VFC (p>0.05). A AFMV correlacionou-se significati-

vamente com os índices do domínio da frequência [Baixa frequência = r2: -0.17, p<0.05; Alta 

frequência = r2: 0.18, p<0.05; e razão entre Baixa/Alta frequências = r2: -0.18, p<0.05]. A 

AFMV explicou 2.3% da variância da baixa frequência, 2.3% da variância da alta frequência e 

2.7% da variância da razão entre Baixa e Alta frequências. A associação positiva da AFMV com 

índices da VFC do domínio da frequência sugere um efeito cardioprotetor da atividade física, 

independente da idade, sexo e perímetro da cintura.
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Prevalência de factores 

de risco cardiovascular 

em indivíduos adultos 

da região do Porto

PALAVRAS CHAVE:

Epidemiologia. Prevalência. Fatores de risco. 

Estilos de vida. Atividade física. 

Aptidão aeróbia.

RESUMO

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte em Portugal. Foi ob-

jetivo do estudo descrever a prevalência de fatores de risco cardiovascular em indivíduos 

adultos aparentemente saudáveis. A amostra foi constituída por 197 sujeitos com idades 

compreendidas entre os 18 e 65 anos. Foram avaliadas e registadas as características socio-

demográficas (idade, sexo, nível educacional), condições clínicas, medicação, antropometria 

(estatura, peso, índice de massa corporal, perímetro de cintura), tensão arterial, atividade 

física, aptidão cardiorrespiratória, perfil lipídico, glicose em jejum. A síndrome metabólica foi 

avaliada de acordo com os critérios da International Diabetes Federation. A prevalência dos 

fatores de risco cardiovasculares foi: dislipidemia (71%), atividade física insuficiente (51%), 

hipertensão arterial (43%), tabagismo (29%), obesidade (20%), diabetes tipo II (8%) e sín-

drome metabólico (36%). A prevalência dos fatores de risco cardiovascular aumenta com a 

idade, é superior nos homens e em indivíduos com nível de educação mais baixo. Indivíduos 

com níveis de atividade física e aptidão aeróbia mais elevados tendem a exibir menor preva-

lência de fatores de risco e de síndrome metabólico. A prevalência de fatores de risco car-

diovascular é elevada e quando comparada com dados de estudos nacionais e internacionais, 

apresentam-se semelhantes ou mesmo superiores. Finalmente, conclui-se que a medicina 

preventiva deve ser considerada como prioritária na detecção precoce de indivíduos em risco 

elevado de doença cardiovascular e na prevenção e gestão dos fatores de risco.
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Câncer de mama: 

(Re)Olhando o corpo 

feminino na experiência 

do exercício físico

PALAVRAS CHAVE:

Corpo. Câncer de mama. 

Exercício físico. Menopausa

RESUMO

Estima-se que por ano o câncer de mama acomete 22% das mulheres no mundo. Ao passar 

por esta experiência é fato que a doença e o tratamento provocam profundas alterações 

corporais e o exercício físico colabora para atenuar os efeitos deste quadro. O objetivo da 

pesquisa foi relatar a percepção de corpo de mulheres pós menopausa que tiveram câncer 

de mama e são praticantes de exercício físico controlado. Foram entrevistadas 18 mulhe-

res (63,18±8,00) que participam do “Projeto Efetividade do Treinamento Físico na Compo-

sição Corporal, Nível de Atividade Física e Qualidade de Vida de Mulheres Pos Menopausa 

que fazem tratamento para o câncer de mama com inibidores de aromatase”, três vezes 

por semana dentro de um programa de treinamento concorrente (musculação e aeróbio), 

as quais responderam a pergunta geradora: Como você vê o seu corpo hoje?, a qual foi 

interpretada pelo método de Análise de Conteúdo: Técnica de Elaboração e Análise de Uni-

dades de Significado (Moreira, Simões, Porto, 2005). Os resultados mostraram que apesar 

do tipo de tratamento as percepções foram positivas em relação a: autoestima (67%), ca-

pacidade funcional (56%); bem-estar (50%); disposição (45%); sentir-se diferente (28%); 

estar sem dores (22%); estar sem sintomas depressivos (17%); relacionamento social 

(11%) e motivação para o exercício físico (11%) e não houve relatos negativos. Concluímos 

que a experiência no programa promoveu novas percepções no corpo das mulheres que 

vivenciaram o câncer de mama, nos âmbitos físico, emocional e social, contribuindo para 

ressignificar o olhar sobre o seu corpo e minimizar os efeitos do tratamento.
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Risco de queda em idosos 

institucionalizados com 

demência. Efeito de um 

programa de equilíbrio

PALAVRAS CHAVE:

Idosos. Demência. Treino equilíbrio.

Institucionalizados. Queda.

RESUMO

Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de um programa de treino de equilíbrio, na 

força dos membros inferiores, no equilíbrio corporal e mobilidade funcional em idosos insti-

tucionalizados com demência, enquanto importantes fatores de risco de queda. Quarenta e 

dois idosos com demência (Mini-Exame do Estado Mental e Escala de Avaliação de Demência 

Clínica) foram divididos aleatoriamente em 2 grupos: grupo experimental (GE, n = 21, média 

de idade=73,33 ± 6,92 anos), submetido a um programa de treino bissemanal de equilíbrio 

com a duração de 6 meses e o grupo controlo (GC; n=21; idade média= 77,21 ± 7,49 anos), 

que manteve as suas rotinas diárias. Antes e após o treino foi avaliado: o equilíbrio corporal 

através da Berg Balance Scale (BBS), a força muscular dos membros inferiores pelo 5 Times 

Sit-to-Stand Test (5-TSS) e a mobilidade funcional através do Timed Up and Go (TUG). Os re-

sultados mostraram a existência de diferenças significativas após 6 meses de treino de equi-

líbrio na percentagem de alteração entre os dois grupos no BBS (p = 0,006), 5-TSS (p = 0,001) 

e TUG (p = 0,042), apresentando o GE melhorias significativas. Concluindo, o programa treino 

de equilíbrio parece ser um instrumento promissor viável para reduzir o risco elevado de 

quedas em idosos institucionalizados com demência na medida em que melhora o equilíbrio, 

a força muscular dos membros inferiores e a mobilidade funcional.
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Exercício combinado 

x exercício de relaxamento: 

Comparação dos 

parâmetros metabólicos 

em diabéticos tipo 2

PALAVRAS CHAVE:

Exercício físico. Diabetes mellitus. 

Glicemia.

RESUMO

O estudo objetivou comparar o efeito de dois métodos de treinamento, combinado e de 

relaxamento, nos parâmetros metabólicos de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2. O es-

tudo caracteriza-se como pré-experimental, onde dez diabéticos tipo 2 realizaram sessões 

de exercícios combinados e de relaxamento. A intervenção foi realizada durante 12 sema-

nas, três vezes por semana. Foram coletados antes e após cada sessão, valores de pressão 

arterial sistólica e diastólica, frequência cardíaca e glicemia capilar. A normalidade dos da-

dos foi testada por meio do teste de Shapiro Wilk, em seguida o teste não-paramétrico de 

Wilcoxon para comparação das médias pré e pós sessão intragrupos e o teste de Kruskal-

-Wallis para comparação das médias pré e pós sessão intergrupos. Adotou-se um nível de 

significância p≤0,05. Comparando os grupos, a frequencia cardíaca reduziu mais no grupo 

relaxamento (75,7 ± 10,0 versus 81,9 ± 9,5; p< 0,00). Valores de pressão arterial foram 

menores no grupo combinado (Pressão arterial sistólica: 125,7 ± 17,0 versus 132,1 ± 15,8; 

p<0,02; Pressão arterial diastólica: 71,8 ± 8,7 versus 75,0 ± 7,7; p<0,03). Apesar de o grupo 

combinado reduzir mais a glicemia capilar (103,2 ± 21,5 versus 132,8 ± 46,3; p<0,00), o 

grupo relaxamento também apresentou reduções significativas em relação ao momento 

pré-intervenção (180,0 ± 57,2 versus 132,8 ± 46,3; p<0,00). Assim,o grupo combinado 

foi mais eficaz no controle metabólico, entretanto, o grupo relaxamento também mostrou 

reduções significativas na glicemia capilar, que pode ser prescrito como um método alter-

nativo para o controle glicêmico de indivíduos com diabetes tipo 2.
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Análise da qualidade 

do sono de idosas diabéticas 

Tipo 2 participantes 

de um programa de exercício 

físico supervisionado

PALAVRAS CHAVE:

Qualidade do sono. Idosas. 

Exercício Físico.

RESUMO

O sono tem sido definido como um estado fisiológico complexo altamente regulado e contro-

lado, que ocorrem alterações dos processos fisiológicos e comportamentais. A maioria dos 

idosos tem queixas relacionadas ao sono decorrentes de mudanças fisiológicas específicas 

do processo de envelhecimento ou de doenças, como a diabetes, podendo causar distúrbios 

secundários do sono. Privar-se do sono pode comprometer seriamente a saúde uma vez que 

é durante o ciclo sono-vigília que são produzidos alguns hormônios que desempenham pa-

péis vitais no funcionamento do organismo. Estudos reforçam a ideia que a prática regular 

de exercício físico influencia positivamente a qualidade e quantidade de sono em pessoas 

idosas diabéticas e verificou que a prática de exercício físico diminui o tempo de latência do 

sono e em outros aspectos da vida, pode ter efeito positivo no transtorno de humor. Foi obje-

tivo analisar a qualidade do sono de idosas diabéticas do tipo 2 participantes de um grupo de 

exercício físico supervisionado. Tratou-se de um estudo descritivo realizado com 18 idosas 

diabéticas tipo 2 participantes do Programa de Exercício Físico Supervisionado para Diabé-

ticos, utilizando questionário de Pittsburgh. Os dados foram tabulados utilizando-se medida 

de frequência relativa e absoluta. Componentes com as pontuações mais elevadas foram: 

latência do sono (média 1,61), duração do sono (média 1,61) e distúrbios do sono (média 

1,39). Observou-se também que a soma dos componentes do questionário obteve média de 

8,06. Com os resultados encontrados no estudo, a qualidade do sono das idosas diabéticas 

foi ruim, possuindo um score global (8,09) acima do desejado (<5).
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Atividade motora 

e a independência funcional 

de adultos com acidente 

vascular encefálico 

e traumatismo crânio 

encefálico

PALAVRAS CHAVE:

Atividades motoras. Deficiência.

Independência funcional.

RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi verificar a independência funcional de adultos que sofreram 

Acidente Vascular Encefálico e Traumatismo Crânio Encefálico, considerados hoje das 

maiores causas de morte em adultos jovens, provocando na maioria dos casos deficiência 

e dependência para a realização das atividades de vida diária. A amostra foi constituída por 

39 voluntários de ambos os gêneros, com idade média de 48,5 (21-76 anos), praticantes 

de atividades motoras. Como instrumento de avaliação foi utilizada a Escala de Medida de 

Independência Funcional, que emprega uma escala de 7 pontos para avaliar 18 itens em 

áreas de cuidados pessoais, controle dos esfíncteres, mobilidade, locomoção, comunica-

ção e cognição social. Os dados foram tabulados e tratados estatisticamente através do 

Microsoft Excel e revelaram que 51,28% dos indivíduos da pesquisa apresentaram depen-

dência modificada e necessitam de assistência em até 25% nas tarefas avaliadas, e 46,15% 

dos indivíduos apresentam independência completa/modificada. Desta forma, é possível 

inferir que os indivíduos da pesquisa possuem um nível de dependência ou assistência leve 

na realização das atividades da vida diária.
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Atividade física 

no lazer: Uma interação 

entre gosto e preferência 

pelo comportamento 

ativo em adolescentes 

do sul do Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Atividade motora. Interação. 

Aspectos psicossociais. Adolescentes. 

Estudos transversais.

RESUMO

Testar a interação entre aspectos psicossociais (gosto e preferência) com a realização da ati-

vidade física no lazer. Análise secundária do projeto “Comportamento do Adolescente Catari-

nense (COMPAC)”, realizado em 2011 (n=6.529). As informações foram coletas por questionário 

padronizado. O desfecho foi a atividade física no lazer. Verificou-se a interação a partir do teste 

de multiplicação de fatores e, como houve significância (p<0,05), os termos de interação fo-

ram avaliados por meio de regressão logística binária (expressa em odds ratio). As variáveis de 

ajuste estavam relacionadas às características sociodemográficas e de percepção de saúde da 

amostra. Para a interação, considerou-se três categorias: 1ª) aqueles que gostam e preferem 

atividade física, 2ª) aqueles que gostam de atividade física, mas preferem outras atividades e 3ª) 

os que não gostam deste comportamento, independente da preferência por atividades de lazer, 

sendo esta última a de referência para as análises. Os adolescentes que gostavam e preferiam 

atividade física tiveram odds 12,55 (IC95%: 9,91; 15,90) vezes maior de realizar este compor-

tamento no lazer em relação àqueles que não gostam de atividade física, independentemente 

da sua preferência. Para aqueles que gostavam de atividade física, mas relataram preferir outra 

atividade no lazer, a odds de realizar o comportamento ativo foi 3,41 (IC95%: 2,79; 4,17) vezes 

maior. Observou-se efeito adicional positivo entre os aspectos psicossociais para a realização 

de atividade física no lazer, de forma a evidenciar o fato de que atitudes positivas voltadas à prá-

tica de atividade física podem influenciar e condicionar o comportamento ativo do adolescente.
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Associações 

entre atividade física, 

índice de massa corporal 

e comportamento sedentário 

em adolescentes

PALAVRAS CHAVE:

Sobrepeso. Obesidade. Atividade física. 

Tempo de tela. Estudantes.

RESUMO

Determinar associação entre índice de massa corporal, nível de atividade física e comporta-

mento sedentário em adolescentes espanhóis. Este é um estudo de corte transversal com 

participação de 360 estudantes (54,7% meninos, 11-16 anos de idade) de escolas públicas e 

privadas de Cáceres, Espanha. Dados do nível de atividade física e comportamento sedentário 

foram obtidos por meio de questionário. Participantes foram considerados insuficientemente 

ativos caso não acumulassem pelo menos 300 min/semana de atividades físicas moderadas 

ou vigorosas. Considerou-se comportamento sedentário o tempo de tela ≥ 2 h/dia (Σ do tempo 

frente à TV e computador/games). A massa corporal e a estatura foram obtidas para o cálculo 

do Índice de massa corporal. Sobrepeso/obesidade (excesso de peso corporal) foram clas-

sificados de acordo com os pontos de corte ajustados propostos por Cole et al. (2000). Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os sexos para prevalência de excesso de 

peso corporal [27,9% (meninos) vs. 22,7% (meninas), p<0,313] e nível de atividade física insu-

ficientemente ativo [38,9% (meninas) vs. 31,3% (meninos), p<0,213]. Por outro lado, o com-

portamento sedentário foi mais prevalente entre os meninos (22,3% vs. 7,5%, p<0,001). Ainda, 

não foram encontradas associações entre índice de massa corporal, nível de atividade física e 

comportamento sedentário (p>0,05), em ambos os sexos. Meninos apresentaram maior pre-

valência de comportamento sedentário. No entanto, não houve associações entre índice de 

massa corporal, nível de atividade física e comportamento sedentário, em ambos os sexos.

Agradecimentos: à CAPES, Brasil pelas bolsas de Doutorado Pleno – Ciência sem Fronteiras.
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Prevalência e fatores 

associados à síndrome 

metabólica em adolescentes 

da Espanha

PALAVRAS CHAVE:

Síndrome metabólica. Estado nutricional. 

Obesidade abdominal. Escolar.

RESUMO

Objetivo: Estimar a associação da síndrome metabólica com fatores sociodemográficos, biológi-

cos e comportamentais. Métodos: Estudo transversal, com amostra de 360 escolares (11 a 16 

anos), do ensino secundário, escolas públicas e privadas, em Cáceres, Extremadura, Espanha. 

Variáveis investigadas: síndrome metabólica diagnosticada por meio do critério adaptado do Third 

Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and 

Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP–ATP III); sexo, idade, dependência admi-

nistrativa da escola, estatura, massa corporal, índice de massa corporal, e perímetro de cintu-

ra. Foi utilizado questionário elaborado por Moraes (2011), traduzido e validado para o espanhol, 

para obtenção de dados sociodemográficos e comportamentais. Foram analisadas as variáveis 

explicativas de interesse e síndrome metabólica, empregou-se os testes estatísticos: Kolmogo-

rov-Smirnov, Levene, Qui-quadrado, Correlação de Pearson e Odds Ratio com um Intervalo de 

Confiança de 95%, para um p<0,05. Resultados: Prevalências encontradas: síndrome metabólica 

3,0%; excesso de peso (sobrepeso e obesidade) 25,6%; obesidade abdominal 8,6%; pouco ativos 

34,7%; comportamento sedentário 15,5%. A síndrome metabólica apresentou associações fracas 

positivas com a obesidade abdominal (r=0,34; p= 0,00) e com o índice de massa corporal (r= 0,46; 

p= 0,00). Escolares com obesidade abdominal apresentam 22,5 vezes mais probabilidade de sín-

drome metabólica em relação àqueles que não apresentam este fator de risco. Conclusão: Entre 

os fatores de risco de síndrome metabólica, a obesidade abdominal foi o único que apresentou 

correlação com esta enfermidade e representa um importante problema de saúde pública entre 

escolares. Agradecimento: CAPES-Brasil, pelas bolsas de Doutorado – Ciência sem Fronteiras.
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O perfil dos usuários 

das academias ao ar livre

PALAVRAS CHAVE:

Saúde. Qualidade de vida. 

Academias ao ar livre. Usuários.

RESUMO

As Academias ao Ar Livre (AAL) criadas em 2011 fazem parte de uma política pública que 

objetiva melhorar as condições físicas, a qualidade de vida e saúde das pessoas, entretanto 

pouco se sabe da sua efetividade sobre esses parâmetros. O objetivo dessa pesquisa é veri-

ficar o perfil de usuários das Academias ao Ar Livre (AAL) da cidade de Carmo do Rio Claro, 

Minas Gerais. Das sete AAL da cidade foram aleatoriamente sorteadas quatro para compor 

a amostra. Os participantes encontrados praticando a AAL responderam ao questionário 

IPAQ versão longa e perguntas adicionais. Foi realizado a estatística descritiva e distribuição 

de frequência absoluta e relativa. Todas as análises foram realizadas no STATA versão 12.0. 

Participaram do estudo 10 adultos com média de idade de 45 anos (DP=9,8), sendo que 70% 

eram do sexo feminino, média do IMC de 26,4 (DP=3,02kg/m2); todos casados, 60% com 

ensino médio completo, 60% classificaram sua saúde como muito boa. Os participantes em 

1 dia da semana passaram em média 4,5 horas (DP=2,21 horas) realizando algum compor-

tamento sedentário e a média de atividade física no lazer foi de 281min/semana (DP=181,1). 

Tanto mulheres quanto homens têm o tempo de comportamento sedentário de um dia próxi-

mo do tempo de comportamento ativo no lazer de uma semana. Com isso, é importante criar 

estratégias que sejam capazes de aumentar a participação de ambos, com prevalência de 

indivíduos masculinos, e conscientizar sobre os malefícios do comportamento sedentário.

246AUTORES:

Jean A Coelho Guimarães 1

Priscila Missaki Nakamura 1

1 Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, 
Brasil

Comparação do consumo 

máximo de oxigénio (VO2
Max) 

entre teste laboratorial 

e de terreno em indivíduos 

idosos ativos. Estudo piloto

PALAVRAS CHAVE:

Idosos ativos. Consumo de oxigenio. 

Protocolo terreno. Teste labotoriais.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo identificar a exequibilidade de um teste simples de terreno 

para avaliar a capacidade aeróbia em idosos ativos. Foram recrutados aleatoriamente 9 ido-

sos (idade média=71,2± 4,4 anos; 6 homens) participantes regulares (> 5 anos) do programa 

de exercício físico (2xsem; 50min). Na avaliação do VO2
max/L.mim cada sujeito foi submetido a 

3 teste de avaliação com oxímetro portátil breath-by-breath (K4 b2, Cosmed, Itália): i) teste 

em tapete rolante pelo Protocolo de Bruce para determinar o patamar, ii) teste progressivo 

em tapete rolante pelo Protocolo de Noacks e iii) Université de Montreal Track Test (UMTT) 

Adaptado, realizado numa pista sintética de 400 metros iniciando a 4km/h e incrementando, 

com auxilio de sinais sonoros, 1km/h a cada patamar de 25 metros (marcado com cones) o 

teste era interrompido apenas se não conseguisse acompanhar o ritmo ou por interrupção 

voluntaria do sujeito. Os dados foram tratados no SPSS versão 2.0 para comparação dos va-

lores foi utilizado o Teste T de amostra independentes, mantendo-se o nível de significância 

de p<0.05. Comparando o teste laboratorial protocolo de Noackes (VO2
max L.mim Mas. 6; Mé-

dia 25,90±4,84; Valor do teste 1,49; /Fem 3; Média 21,30±2,70; valor do teste 1,82) p=0,636 

e o protocolo terreno protocolo terreno (VO2
max L.mim Mas 6; Média 26,09±12,93; valor do 

teste 0,737/Fem 3; Média 20,33±3,11; valor do teste 1,03) p=0,185 não houve diferenças 

significativas. Desta forma os resultados do nosso estudo sugerem que o UMTT adaptado 

parece ser um teste de terreno passível de avaliar a capacidade aeróbia de idosos ativos.
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Treino da força 

e da potência muscular 

em jovens adolescentes 

no contexto escolar

PALAVRAS CHAVE:

Treino de força. Educação Física. 

Aptidão física. Adolescentes.

RESUMO

O Treino da Força (TF) numa perspetiva de melhoria da aptidão física parece-nos dever ser 

uma abordagem essencial dos programas de EF. Isto porque sem o seu desenvolvimento, 

para além do incremento das habilidades motoras, muito dificilmente se pode assegurar par-

ticipação na atividade física e desportiva futura, com o prejuízo que daí advém para a saúde, 

bem-estar, confiança e vigor da nossa juventude. A Escola é o espaço ideal de desenvolvi-

mento deste objetivo, por ser o local universal por onde passam todas as nossas crianças e 

jovens e reunir condições excecionais (instalações e materiais para a sua prática e especia-

listas, que asseguram a elevada qualidade de conceção e supervisão dos programas de trei-

no). Participaram neste estudo 123 alunos do 12º ano [grupo controlo (n=31) experimental 

(n= 92)]. Foram realizados os seguintes testes: push-up 60”, curl-up 30”, lançamento BM2kg, 

sêxtuplo, impulsão e 30m sprint. O programa de TF era constituído: elevação gémeos, afun-

dos, semi-agachamento, supino, butterfly, remo vertical, burpees, kettlebell, abdominais e 

lombares (2x15 repetições ca.60% 1 RM, durante 30” e 60” descanso). O programa de TF teve 

a duração de 9 semanas com 2 UT. Ambos os grupos melhoraram os seus valores médios 

em relação ao 1º momento da avaliação. Somente o grupo experimental apresentou ganhos 

significativos em 4 dos 6 testes: push-up, lançamento BM, impulsão vertical e sêxtuplo. O 

estudo evidencia que as aulas de EF com um enfoque na aplicação de um programa de TF, 

induzem a ganhos e daí que seja importante a sua implementação no contexto escolar.
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Exercício 

de alta intensidade 

na perda de gordura 

e emagrecimento

PALAVRAS CHAVE:

Alta intensidade. Perda de peso. 

Obesidade.

RESUMO

O conhecimento dos riscos para a saúde associados ao excesso de peso e obesidade, tem 

despertado consciências e incentivado a procura de soluções para emagrecer. No mercado 

têm proliferado ofertas de métodos de treino altamente eficientes na perda de peso. Um 

dos métodos é o treino intervalado de alta intensidade que promete resultados mais efica-

zes, com menor volume, que o treino de moderada intensidade. Este estudo teve como ob-

jetivo avaliar o exercício físico de três indivíduos do género feminino, com excesso de peso, 

nos primeiros seis meses de um programa de perda de peso. Foram registados os dados 

de treino no total de 240 sessões. As variáveis registadas foram: hora e volume da sessão, 

sensação de cansaço, frequência cardíaca inicial, frequência cardíaca média, frequência 

cardíaca máxima, minutos na zona fitness, kcalorias e peso. Dos resultados obtidos, através 

de análise de regressão linear, há evidência significativa (ρ<0,001) de que volume e frequência 

cardíaca média são as variáveis que mais influenciam o consumo de energia e responsáveis 

por 98,9% das Kcalorias consumidas durante o treino. Nos primeiros meses o défice calórico 

necessário à perda de peso foi obtido à custa de mais volume e menor intensidade. Em apenas 

8% das sessões foi possível atingir 80% da frequência cardíaca máxima com volume inferior a 

60 minutos. A aptidão física destes indivíduos com excesso de peso não lhes permite, na fase 

inicial do processo, corresponder aos objetivos do HIIT, mais indicado para alteração da com-

posição corporal do que para perda de peso.
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Aptidão cardiorrespiratória 

de adolescentes tendo 

em conta recomendações 

de atividade física e estatutos 

de adiposidade

PALAVRAS CHAVE:

Adolescentes. Aptidão cardiorrespiratória. 

Atividade física. Adiposidade.

RESUMO

Os níveis de aptidão cardiorrespiratória (ACR), atividade física e adiposidade são reconheci-

dos como factores que influenciam o estado de saúde geral. Com este trabalho pretendeu-se 

verificar se existiam diferenças nos níveis de aptidão cardiorrespiratória de adolescentes 

com diferentes estatutos de adiposidade, tendo em conta o cumprimento, ou não, das re-

comendações de 60 min/dia de atividade física de intensidade moderada a vigorosa (AFMV). 

Um estudo transversal com 593 adolescentes (301 raparigas, 292 rapazes) com média de 

idades de 14.07±1.68 anos, foi realizado em cinco escolas do norte e centro de Portugal. 

Peso, estatura e perímetro da cintura foram medidos, e o índice de massa corporal e a re-

lação cintura/estatura foram posteriormente calculados. A percentagem de massa gorda 

total foi estimada por bioimpedância (Tanita InnerScan BC532). A ACR foi estimada através 

do teste de vaivém 20 metros e a atividade física objectivamente medida por acelerometria. 

As diferenças entre os grupos foram verificadas através de análise de variância univariada. 

Para cada sexo, os adolescentes classificados nas categorias desfavoráveis de adiposidade, 

cumprindo ou não as recomendações de 60 min/dia em AFMV, não apresentaram diferen-

ças estatisticamente significativas nos níveis de ACR. Quando classificados em categorias de 

adiposidade consideradas normais, verificou-se a mesma tendência para os rapazes; já nas 

meninas, as que cumpriram as recomendações de 60 min/dia de AFMV apresentaram uma 

ACR significativamente mais elevada. A prevenção precoce de um estatuto desfavorável de 

adiposidade pode ser importante na facilitação de aquisição de valores mais elevados de ACR, 

através do cumprimento das recomendações de AFMV diária.
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Proposta de treino 

multicomponente para núcleos 

públicos de atividade física: 

Estudo de caso para aumento 

da funcionalidade de idosos 

e prevenção de agravos de saúde

PALAVRAS CHAVE:

Atividade motora. Aptidão física. 

Saúde. Política pública.

RESUMO

Devido ao envelhecimento populacional e decorrente aumento da prevalência de doenças 

crônicas e incapacidade, políticas e programas de saúde pública para idosos tem sido desen-

volvidas no mundo inteiro. Este estudo objetiva avaliar a efetividade de um programa de exer-

cícios multicomponente desenvolvido em um dos núcleos de atividade física do município de 

Maceió-AL, Brasil, para aumentar a funcionalidade e prevenir surgimento e/ou agravamento de 

doenças crônicas associadas ao envelhecimento (Ex.: Hipertensão e obesidade). Vinte idosas 

inscreveram-se no programa no ano de 2013 e foram seguidas até novembro de 2015. Antes 

e após dois anos de implantação do programa, quinze idosas aderentes tiveram sua pressão 

arterial, frequência cardíaca, perímetro abdominal, IMC e aptidão funcional (testes de sentar 

e levantar 30seg.,flexão de antebraço sobre o braço 30seg., alcançar atrás das costas, sen-

tado e alcançar e Up & GO adaptado) avaliados. Após dois anos do programa, não foram ob-

servadas diferenças significativas para pressão arterial, frequência cardíaca, IMC ou perímetro 

abdominal, ao contrário observou-se melhoria nos seguintes testes de aptidão física: sentar e 

levantar (M1=12±4reps, M2=14±4reps; p=0.007), alcançar atrás das costas (M1=-6,1±8,6cm, 

M2=-3,2±8,5cm; p=0.03), sentado alcançar (M1=2,9±11,0cm, M2=11,3±13,2cm; p=0.002) e Up 

& Go (M1=6,03±1,52seg., M2=5,37±1,61seg; p=0.001). Os resultados demonstram que o pro-

grama de treino multicomponente foi capaz de aumentar a aptidão funcional de idosas e evitou o 

aumento da pressão arterial, IMC e perímetro abdominal que comumente são observados com 

o avançar da idade. Espera-se que os resultados deste estudo piloto incentivem os gestores 

públicos implementarem programas semelhantes em outros núcleos de atividade física.
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Aptidão cardiorrespiratória 

e agregação de fatores 

de risco metabólico 

em adolescentes

PALAVRAS CHAVE:

Aptidão cardiorrespiratória. 

Fatores de risco cardiovascular. Adolescentes.

RESUMO

Doenças crônico-degenerativas são responsáveis pela maior parcela de mortes em países 

desenvolvidos. A adolescência apresenta-se como uma fase da vida de suma importância 

para a consolidação de hábitos que tendem a ser mantidos até a vida adulta. O objetivo deste 

estudo foi investigar as associações entre a aptidão cardiorrespiratória e a agregação de fa-

tores de risco metabólico em adolescentes portugueses independentemente do IMC (índice 

de massa corporal), estágio maturacional, estatuto socioeconómico e nível de adesão à Dieta 

Mediterrânica. Fizeram parte da amostra 529 adolescentes (267meninas) de 12 a 18 anos do 

Norte de Portugal. Aptidão cardiorrespiratória foi avaliada através do teste vai-e-vem de 20 

metros. Calculou-se Escores Z para cada fator de risco, ajustados por idade e sexo (pressão 

arterial sistólica, triglicerídeos, rácio do colesterol total/HDL, HOMA-IR e gordura corporal). 

A soma destes escores categorizou o Escore de Risco Metabólico. Na avaliação do nível de 

adesão à Dieta Mediterrânica foi utilizado o KIDMED – Mediterranean Diet Quality Índex. Re-

gressões lineares mostraram que a aptidão cardiorrespiratória (unstandardized β=-0.458; 

p <0.001) esta negativamente associada com Escore de Risco Metabólico independente do 

IMC, estágio maturacional, estatuto socioeconómico e aderência a dieta mediterrânia. O pre-

sente estudo demonstrou uma associação inversa entre a aptidão cardiorrespiratória e o Es-

core de risco metabólico, mesmo quando ajustada pelo IMC, estágio maturacional, estatuto 

socioeconómico e adesão à dieta mediterrânia em adolescentes.
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Ocorrência de risco 

metabólico em escolares 

através de indicador não 

invasivo: Relação cintura 

e estatura

PALAVRAS CHAVE:

Escolares. Antropometria. Saúde.

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi descrever a ocorrência de risco metabólico utilizando 

marcador não invasivo em escolares, estratificados por sexos. Trata-se de um estudo des-

critivo com abordagem quantitativa, com amostra aleatória de 174 escolares (70 meninos 

e 104 meninas) de 10 escolas estaduais de ensino médio na cidade de Passo Fundo-RS-

-Brasil. A estatura (centímetros) foi verificada de acordo com os procedimentos do Projeto 

Esporte Brasil e, a circunferência da cintura (centímetros) foi mensurada com uma fita 

métrica flexível e inelástica. A partir disso foi calculada a razão entre cintura e estatura, 

que leva em conta a proporção de gordura abdominal pela estatura do indivíduo, consi-

derando o ponto de corte de Ashwell & Hsieh (2005). Para análise de dados utilizou-se 

estatística descritiva e qui-quadrado. Os resultados indicaram que o risco metabólico dos 

escolares foi de 13,8%, quando estratificado por sexo, 11,4% dos meninos e 15,4% das 

meninas estavam na zona de risco, porém não houve diferença significativa entre os sexos 

(c2= 0,54; p= 0,45). Conclui-se que a utilização de marcadores não invasivos para o diag-

nóstico de risco metabólico indicou uma ocorrência elevada em escolares, sendo que as 

meninas apresentaram maior risco. Destaca-se a importância da utilização desse método 

pois possibilita a avaliação de maior número de escolares e a identificação precoce do ris-

co à saúde. Além de ser um método de baixo custo e de fácil aplicabilidade.

290AUTORES:

Ariele Fernandes Dias 2 

Silvia Bandeira da Silva-Lima 1 

Vanilson Batista Lemes 2

Caroline Brand 2

Walcir Ferreira-Lima 1

Flavia Évelin Bandeira-Lima 3

Adroaldo César Araújo Gaya 2

Anelise Reis Gaya 2 

1 Universidad de Extremadura, Espanha

2 Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Brasil

3 Universidade Estadual do Norte 
do Paraná, Brasil



153  —  RPCD 16 (S2.R)

Fatores relacionados 

ao nível de atividade física 

em universitários

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Universitários. Saúde.

RESUMO

Foi objetivo deste estudo investigar o nível de atividade física em universitários e fatores as-

sociados. Tratou-se de um estudo de natureza quantitativa e caráter transversal, realizado 

com 1265 universitários de 17 a 56 anos de idade de uma faculdade particular da cidade de 

Caucaia, Ceará. O NAF foi verificado através do International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ, versão 8, forma curta). Utilizou-se a estatística descritiva e o teste do qui-quadrado, 

adotando como nível de significância p<0,05. Identificou-se diferença significativa no tempo 

de caminhada semanal entre os gêneros (418,2 ± 714,0 vs 297,8 ± 586,8; p = 0,001), mascu-

lino e feminino, respectivamente. Em relação ao tempo despendido em atividades físicas mo-

derada, também houve diferença significativa (p<0,001) entre praticantes e não praticantes 

de atividade física (473,5 ± 663,2 vs 304,1 ± 668,6) e universitários da área da saúde (445,6 

± 753,5) e exatas (227,9 ± 479,1). Contudo, ainda foi encontrado diferenças (p<0,001) em 

relação a média do tempo semanal de atividade física vigorosa nos estratos gênero (114,2 

± 153,6 vs 71,3 ± 135,8), masculino e feminino, respectivamente, turno de estudo (127,5 ± 

176,5vs 62,7 ± 136,5 vs 82,9 ± 134,2), manhã, tarde e noite respectivamente, e nos prati-

cantes de atividade física (117,4 ±177,2 vs 51,4 ± 107,4). Dos que foram considerados ativos 

(26,3%) eram do sexo masculino, (33,4%) eram do turno da noite e (33,4%) pertenciam à 

área da saúde. Sugere-se intervenções em ambiente acadêmico, com objetivo de desenvol-

ver hábitos de vida mais ativo em universitários.
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Morfologia e aptidão física 

da força destacada da unidade 

especial de polícia da polícia 

de segurança pública

PALAVRAS CHAVE:

Aptidão física. Morfologia. 

Composição corporal. Forças de segurança.

RESUMO

O objetivo central deste estudo foi caracterizar a morfologia e a aptidão física de elemen-

tos da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia da Polícia de Segurança Pública. 

A amostra foi constituída por 117 elementos de uma população total de 218, com idades 

compreendidas entre os 28 e os 53 anos. Foram medidas variáveis morfológicas (altura, 

peso, perímetros, diâmetros e pregas de adiposidade subcutânea); de composição corpo-

ral (IMC, percentagem de massa gorda e gordura visceral); e de aptidão física (potência 

aeróbia, força explosiva dos membros superiores e inferiores, força de preensão manual, 

força máxima dos membros superiores e força resistente dos membros superiores e dos 

abdominais). Dos elementos avaliados resultaram os seguintes valores médios: altura de 

175,9±4,8 cm, peso de 82,3±9,8 kg, IMC de 26,6±2,8 kg/m2, percentagem de massa gor-

da de 21,6±4,3, nível de gordura visceral de 11,8±2,6 e somatótipo de 4,0-6,3-1,3. Nas 

variáveis de aptidão física apresentaram uma potência aeróbia de 50,1±5,9 ml/kg/min, 

33,3±24,6 cm no squat jump, 5,4±0,7 m no lançamento da bola medicinal 3 kg, 53,9±7,6 kgf 

na força de preensão manual da mão direita e 51,8±7,1 kgf na mão esquerda, 93,0±18,6 kg 

no teste de 1RM no supino plano, 49,3±12,2 extensões de braços no solo, 10,7±5,0 flexões 

de braços na barra, 62,8±12,5 abdominais no solo, e 30,8±7,6 cm no Sit-and-Reach. Con-

clui-se que, a amostra apresenta uma caracterização morfológica bastante homogénea e 

adequada às exigências da profissão. Na aptidão física destacam-se os valores elevados 

e superiores a outras populações congéneres, da potência aeróbia e da força resistente.

304AUTORES:

Alfredo Araújo 1

Luis Paulo Rodrigues 1, 2

1 Escola Superior de Desporto 
e Lazer, Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo, Portugal

2 Centro de Investigação em Desporto 
Saúde e Desenvolvimento Humano 
(CIDESD), Portugal



155  —  RPCD 16 (S2.R)

Modelação longitudinal 

dos níveis de atividade física 

de adolescentes Portugueses: 

Oporto Growth Health and 

Performance Study

PALAVRAS CHAVE:

Mudança longitudinal. Atividade física.

Aptidão física. Ambiente construído. 

Adolescência.

RESUMO

Este trabalho investiga as mudanças na atividade física total (AFTotal) de adolescentes em fun-

ção da maturação biológica (MB), estatuto ponderal (EP) e socioeconômico (ESE), aptidão física 

(AptF), tempo de sono, consumo de frutas e vegetais e ambiente construído. A amostra contém 

7315 adolescentes portugueses (3621 meninos) divididos em 4 coortes (10, 12, 14 e 16 anos), 

acompanhados durante 3 anos no Oporto Growth Health and Performance Study. A AFTotal foi 

estimada com questionário; a MB com o offset maturacional; o EP com valores de corte por ida-

de e sexo; o ESE considerou a classificação das escolas portuguesas; a AptF foi avaliada com 

a Fitnessgram; as informações do tempo de sono, consumo de frutas e vegetais e indicadores 

do ambiente construído foram obtidas via questionários. A análise multinível foi realizada no 

SuperMix v.1. Aos 10 anos a AFTotal de uma menina foi de 7.27 pontos (amplitude possível: 3 

a 15); os meninos são mais ativos (β=0.85, p<0.001); houve declínio da AFTotal com a idade 

(β=-0.07±0.03, p=0.022) nos dois sexos. Os adolescentes mais aptos são, também, mais ativos 

(β=0.29±0.039, p<0.01); os locais facilitadores de prática estão positivamente associados à 

AFTotal ao longo da idade (β=0.06±0.02, p<0.01; β=0.09±0.02, p<0.01; β=0.07±0.02, p<0.01); 

e o avanço maturacional está marginalmente associado à AFTotal (β=0.07±0.04, p=0.074). Não 

houve efeito significativo dos outros preditores. Estes resultados mostram o declínio da AFTotal 

durante a adolescência; destacam a importância da AptF como marcador de saúde, bem como 

a necessidade de ambientes favoráveis de vizinhança na promoção de AFTotal nos adolescentes.
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Efeito do exercício físico 

com Wii (exergames) 

no desempenho funcional 

de idosos institucionalizados

PALAVRAS CHAVE:

Idoso. Atividade física. Realidade virtual. 

Capacidade funcional.

RESUMO

O sedentarismo durante o envelhecimento agrava o declínio das qualidades físicas (velocidade, 

força e potência, equilíbrio), o que reduz a autonomia funcional do idoso. Objetivo: Revisar sis-

tematicamente a literatura sobre o efeito dos exergames no desempenho funcional de idosos 

institucionalizados. Método: Utilizou-se a base de dados PubMed para buscar os artigos rela-

cionados ao assunto, publicados até Setembro de 2015, no idioma inglês. Combinações das se-

guintes palavras-chave foram utilizadas: Wii AND institutionalized older; Wii AND nursing home; 

Wii AND long term care; Wii AND frail older. Apenas os estudos que apresentaram no mínimo 

duas palavras-chave no título foram selecionados para a revisão. As variáveis consideradas 

força, equilíbrio, velocidade da marcha e realização de atividades diárias (AVDs). Calculou-se o 

tamanho do efeito intragrupos (TE) para essas variáveis. Resultados: Após identificação de 21 

artigos, 16 foram eliminados, restando cinco estudos para a análise, dos quais o TE foi calcula-

do para quatro estudos (um deles não apresentou dados suficientes). O TE variou de pequeno 

(0,38) a moderado (0,69) para o equilíbrio, pequeno (0,28) para força, pequeno (0,26) a grande 

(1,5) para a velocidade da marcha e trivial (0,19) a pequeno (0,21) para AVDs. Os resultados fo-

ram superiores quando comparados aos resultados de grupos controle (inativos) porém, simi-

lares a grupos que realizaram outros exercícios. Conclusão: Os exercícios com Wii apresentam 

um efeito clínico positivo no desempenho funcional semelhante a outras formas de exercício, 

sendo uma perspectiva de intervenção para idosos institucionalizados. Contudo, estudos com 

maior rigor metodológico devem ser realizados para confirmar os resultados obtidos.
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Lutas/artes marciais 

e mulheres atletas: 

Uma revisão sistemática 

acerca dos impactos 

da prática na saúde

PALAVRAS CHAVE:

Mulheres. Lutas. Artes marciais. Saúde.

RESUMO

Em uma sociedade de gênero, os indivíduos são constantemente demarcados em com-

portamentos e discursos sobre o ser homem e ser mulher. Essa é uma situação presente 

também no contexto esportivo e um exemplo bem marcante são os esportes de combate 

em que as mulheres ao romperem com algumas amarras sociais adquiriram o direito de 

os praticar. Este estudo consiste numa revisão sistemática para caracterizar o estado da 

arte na produção do conhecimento acerca dos impactos da prática de lutas/artes marciais 

na saúde das mulheres praticantes. Para isso foram identificados, selecionados e analisa-

dos criticamente estudos contidos em bases de dados como PubMed, Scientific Electronic 

Library Online (ScieELO), CAPES, BIREME, dentre outras. Vale ressaltar que dentro dessa 

relação mulheres e esportes de combate, focaremos também no Mixed Martial Arts (MMA), 

um esporte socialmente construído como masculino, mas que ao ser praticado por mu-

lheres viu seremsubvertidas as normas que até então o sustentava e legitimava. Foram 

consideradas características gerais do presente estudo: (1) a relação lutas e artes mar-

ciais, (2) a inserção das mulheres nos esportes de combate, (3) o espaço que o MMA ocupa 

nesse universo esportivo e a percepção dos impactos das lutas/artes marciais na saúde 

das mulheres praticantes.
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Avaliação do desempenho 

motor de idosos residentes 

em áreas rurais

PALAVRAS CHAVE:

Atividade motora. População Rural. 

Envelhecimento.

RESUMO

O envelhecimento está intimamente associado à redução da massa, força, potência e re-

sistência muscular, fatores diretamente relacionados à maior prevalência de incapacidade 

e dependência funcional entre idosos. Os testes de desempenho motor são utilizados na 

detecção de declínios físicos e dependência funcional entre os idosos, além de nortearem 

a criação de estratégias efetivas de intervenção que visem à melhoria da autonomia fun-

cional. Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho motor entre idosos residentes 

em áreas rurais. Estudo transversal, realizado no distrito de Itajurú, zona rural do município 

de Jequié-BA, Brasil com população de 102 idosos. Os dados foram coletados por meio de 

questionário padronizado, seguido de avaliação do desempenho motor, através dos testes 

de Levantar da cadeira em 30 segundos, Marcha estacionária de dois minutos e teste de 

levantar e caminhar e analisados em função do sexo e idade. Para análise dos dados foram 

utilizados o software Epidata, versão 3.1b e do pacote estatístico SPSS 18.0. Adotou-se para 

análise e interpretação dos dados, intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 

5%. O desempenho motor dos avaliados nos testes utilizados, em geral, foi classificado como 

satisfatório. Identificou-se um melhor desempenho dos homens (p ≤ 0.05) em todos os tes-

tes. Com relação à diferença entre faixa etária, observou-se uma diferença estatisticamente 

significativa apenas para o teste de levantar e caminhar. Os resultados apresentam carac-

terísticas de uma população pouco estudada no país. Nesse sentido, podem ser informações 

importantes no planejamento de ações direcionadas a essa população.
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A influência do exercício 

aeróbio nos biomarcadores 

da imunidade e na aptidão 

física em idosas

PALAVRAS CHAVE:

Aptidão Física. Idosos. Marcadores 

antimicrobiais. Exercício Físico.

RESUMO

O exercício físico é um importante modulador das características do sistema imune sobre-

tudo do comportamento da imunoglobulina A salivar e da lisozima, componentes funda-

mentais na proteção contra infeções bacterianas. Este estudo teve como objetivo verificar 

o efeito do exercício aeróbio nos níveis de imunoglobulina A salivar e Lisozima salivares, 

e sua relação com a aptidão física funcional de idosos institucionalizados. A amostra foi 

constituída por 29 mulheres (81,5±7,5 anos) divididas em dois grupos: exercício aeróbio 

(n=18) e grupo controlo (n=11). Todos os idosos foram avaliados antes e após o programa. 

O grupo exercício aeróbio fez caminhadas, 2-3 vezes por semana, por um período de 28 

semanas, com intensidade de 60-65% da frequência cardíaca máxima e o grupo contro-

lo, não foi submetido ao exercício. Foram recolhidas amostras de saliva para análise das 

concentrações dos biomarcadores da imunidade e a aptidão física funcional foi avliada 

através da bateria de testes desenvolvida por Rikli & Jones (2001). Não foram encontradas 

diferenças nos níveis de Lisozima comparado os momentos pré e pós-exercício. Todavia, 

houve um decréscimo da concentração de imunoglobulina A salivar em ambos os grupos. 

Verificaram-se alterações positivas na aptidão física após a passagem pelo programa. O 

protocolo de exercício não foi capaz de promover um aumento dos índices de imunoglobu-

lina A salivar e Lisozima salivares na população estudada.
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Efeitos da estimulação 

cognitiva em aspectos 

motores e cognitivos 

de idosas hígidas

PALAVRAS CHAVE:

Estimulação cognitiva. Aptidão física. 

Neuropsicologia. Avaliação motora. 

Envelhecimento.

RESUMO

A estimulação cognitiva provoca respostas adaptativas neuroprotetoras que promovem be-

nefícios inclusive em habilidades motoras, além de aprimorar habilidades de cognição que 

são recrutadas durante a execução de movimentos. O objetivo do presente trabalho é avaliar 

os efeitos de um protocolo de estimulação cognitiva no equilíbrio dinâmico, agilidade e força 

de membros inferiores, além da memória, função executiva e sintomas depressivos de ido-

sas hígidas. Realizou-se um estudo longitudinal, controlado e randomizado. Participaram 60 

idosas, sendo 30 grupo controle e 30 grupo experimental, com idade média 70,65 ± 5 anos. 

As avaliações ocorreram antes e após 12 semanas, com 24 sessões de estimulação cogniti-

va para treinamento de memória, cálculo e função executiva. Os instrumentos foram: timed 

up and go, sentar e levantar, escala geriátrica de depressão, mini exame do estado mental, 

memória lógica, aritmética e dígitos da escala Weschler, blocos de Corsi, e o teste Wisconsin 

considerado padrão-ouro para função executiva. O tratamento estatístico foi realizado com 

auxílio do programa SPSS e o nível de significância adotado foi de 95%. A verificação do efeito 

da estimulação cognitiva foi obtida utilizando o teste não paramétrico U de Mann – Whitney. 

O tamanho do efeito foi calculado utilizando o escore-z. Os resultados obtidos mostraram 

efeito da intervenção em todas as variáveis dependentes (p<0,05). E os tamanhos de efeitos 

foram de moderado a grande com valores entre 0,40 e 0,73. Conclui-se que a estimulação 

cognitiva foi efetiva para promover melhoras cognitivas e na aptidão física de idosas hígidas.
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Influência do índice 

de massa corporal 

na velocidade de marcha 

em mulheres

PALAVRAS CHAVE:

Idosos. Antropometria. Índice de massa 

corporal. Velocidade da marcha.

RESUMO

A obesidade está relacionada a comprometimentos no aparelho locomotor, dificuldade de 

equilíbrio e inabilidade funcional. O excesso de peso corporal afeta negativamente a mo-

bilidade e a qualidade de vida, especialmente em idosos. Este estudo objetivou comparar 

o impacto do grau do excesso de peso na velocidade da marcha (VM) de mulheres. Foram 

avaliadas 111 mulheres aparentemente saudáveis entre 45 e 80 anos de idade. O Índice de 

Massa Corporal (IMC) foi calculado para distribuição dos grupos: G1=eutrófico (23,35kg/

m²); G2=sobrepeso (27,47kg/m²); e G3=obeso (33,62kg/m²). A Velocidade de Marcha foi 

avaliada a partir do teste de 6minutos: G1=5,1 m/s; G2=4,40 m/s; G3=4,44 m/s. Para análi-

se dos dados foi utilizado estatística descritiva e análise de variância ANOVA one-way, com 

post hoc de Bonferroni, adotando-se um nível de significância de p<0,05. Os resultados 

demonstraram uma tendência com o aumento do IMC na redução da VM. Pode-se observar 

que o G1 obteve melhor desempenho no teste de VM. Conclui-se que o IMC teve impacto no 

desempenho da VM entre mulheres eutróficas, sobrepeso e obesas, indicando que a obesi-

dade pode influenciar o desempenho funcional das mulheres.
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Efeito de um programa 

de treinamento de força 

na composição corporal, perfil 

lipídico e estresse nitrosativo 

de mulheres hipertensas 

na pós-menopausa

PALAVRAS CHAVE:

Hipertensão. Composição corporal. 

Perfil lipídico. Estresse nitrosativo. 

Treinamento de força.

RESUMO

O objetivo do estudo foi verificar o efeito de um programa de treinamento de força na com-

posição corporal, perfil lipídico e estresse nitrosativo de mulheres hipertensas na pós-

-menopausa, com idade média de 56 anos.Estudo quase experimental, onde 22 mulheres 

foram estratificadas por conveniência em grupo experimental, praticantes de treinamento 

de força e grupo controle, mulheres sedentárias. O treinamento de força foi realizado du-

rante 12 semanas, com frequência de três sessões semanais. Foram avaliadas a compo-

sição corporal (massa, estatura, índice de massa corporal, circunferência da cintura, per-

centual de gordura e massa magra), o perfil lipídico (colesterol total, HDL e triglicerídeos) 

e os níveis de nitrito/nitrato (NOX). Para a análise dos dados utilizou-se ANOVA mista a fim 

de verificar a interação entre tempo e grupo, havendo interação recorreu-se a um teste 

“t” de Student independente. Foi encontrada interação entre tempo e grupo apenas nas 

variáveis do perfil lipídico e NOX: HDL (p. 0,04; n2 0,18; 1-β 0,52), triglicerídeos (p.0,01; n2 

0,44; 1-β 0,96) e NOX (p< 0,001; n2 0,49; 1-β 0,98). Ao comparar os valores do delta entre o 

grupo controle e experimental verificou-se: HDL Δ. 10,02; p. 0,04; triglicerídeos Δ. 23.85; p. 

0,01; NOX Δ. 2,36; p< 0,001. Conclui-se que o programa de treinamento de força mostrou-

-se efetivo na melhora do perfil lipídico e estresse nitrosativo de mulheres hipertensas na 

pós-menopausa, exercendo um efeito baixo a moderado sobre o HDL, triglicerídeos e o NOX, 

variáveis relacionadas ao desenvolvimento e a progressão da hipertensão arterial.
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Composição corporal 

de mulheres em diferentes 

faixas etárias: Análise 

a partir da absortometria 

radiológica de duplo feixe

PALAVRAS CHAVE:

Composição corporal. Absortometria 

adiológica de dupla energia. Massa magra. 

Massa gorda. Massa óssea.

RESUMO

Os componentes da composição corporal como a massa magra (MM), a massa gorda (MG) 

e a massa óssea (MO) possuem funções essenciais para o funcionamento do organismo. 

Evidências científicas apontam que a composição corporal se modifica com o avanço da 

idade, essas alterações representam um importante fator de risco para a saúde. Este es-

tudo tem como objetivo analisar a modificação da composição corporal com o avanço da 

idade. Trata-se de um estudo descritivo correlacional, onde foram avaliadas 132 mulheres 

aparentemente saudáveis, divididas em grupos etários: G1= ≤ 60 anos (n=29); G2= entre 

60 e 67 anos (n=42); G3= 67 a 72 anos (n=29); G4= ≥ 72 anos (n=32). A Absortometria 

Radiológica de Dupla Energia (DEXA) foi utilizada para a estimativa da composição corporal 

(total e segmentar). Para análise dos dados foi utilizado estatística descritiva e análise 

de variância ANOVA one-way (p< 0,05). Os resultados demonstraram que em relação a 

composição corporal não houve diferenças significativas nos componentes da composição 

corporal (MG, MM e MO) com o avanço da idade nas mulheres do presente estudo. Apesar de 

não ter apresentado diferenças estatísticas significativas, os achados corroboram com as 

evidências clinicas que apontam a importância na preservação da MM e da MO, bem como, 

uma redução da MG para redução de riscos à saúde.
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Efeito de uma intervenção 

multicomponente sobre 

a aptidão física e marcadores 

de risco metabólico 

em crianças e adolescentes: 

Um estudo piloto

PALAVRAS CHAVE:

Aptidão física. Marcadores metabólicos.

Crianças e adolescentes.

RESUMO

Foi objetivo do estudo avaliar a efetividade de uma intervenção piloto multicomponente na 

melhoria da aptidão física e de marcadores de risco metabólico de crianças e adolescen-

tes; e analisar se alterações na aptidão física estão associadas a possíveis alterações nos 

marcadores de risco metabólico na amostra estudada. Foi realizada uma intervenção de 12 

semanas composta por sessões de exercício físico de 60 minutos, duas vezes por semana e 3 

eventos de educação alimentar. Participaram do estudo crianças e adolescentes (7-13 anos) 

divididos em grupos intervenção (n=17) e controle (n=18), submetidos a dois momentos de 

avaliação. Foram realizadas análises de colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia, 

insulina, aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. A atividade física foi ava-

liada através de acelerometria (Actigraph, GT3-X, Florida). Componentes da aptidão física 

foram avaliados a partir de testes propostos internacionalmente. O consumo alimentar foi 

avaliado por recordatório de 24 horas. O General Linear Model (GLM) de medidas repetidas 

e regressões lineares foram utilizadas para comparar os dados e avaliar possíveis associa-

ções entre os desfechos estudados. O grupo intervenção apresentou melhorias significati-

vas (p<0,001) na aptidão física, perfis glicídico e hepático. Foram observadas associações 

negativas (p<0,05) entre aptidão física, perfil glicídico e perfil hepático após ajustes para 

atividade física moderada a vigorosa, comportamento sedentário, ingestão total e estágio 

maturacional. A intervenção multicomponente promoveu efeitos positivos sobre a aptidão 

física e marcadores de risco metabólico em crianças e adolescentes e as mudanças na ap-

tidão física estiveram inversamente associadas a marcadores de risco glicídico e hepático.
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Análise das variáveis 

antropométricas durante 

o ciclo menstrual

PALAVRAS CHAVE:

Ciclo menstrual. Composição corporal. 

Estradiol. Mulheres. Progesterona.

RESUMO

O presente estudo teve o objetivo de analisar as variáveis antropométricas ao longo do ci-

clo menstrual. A amostra foi constituída por 15 universitárias eutróficas e eumenorréicas 

(22±4 anos; 60,0±6,8 Kg; 163,6±6,0 cm). As variáveis mensuradas foram: massa corporal 

total, estatura, perímetros corporais centrais (tórax, cintura, abdômen e quadril) e dobras 

cutâneas centrais (axilar média, suprailíaca, abdominal e subescapular). O ciclo menstrual 

foi dividido em quatro fases (menstrual, folicular, periovulatória e lútea) e as medidas de 

todas as variáveis foram realizadas em cada uma dessas fases. A normalidade dos dados 

foi testada por meio do teste de Shapiro-wilk, em seguida, foi aplicada a ANOVA de Friedman 

para verificar as possíveis diferenças nas variáveis entre as fases do ciclo menstrual. Como 

análise adicional, realizou-se o delta de variação e da mudança mínima detectável. A partir 

da análise do delta de variação constatou-se que as dobras cutâneas apresentaram delta de 

variação percentual de mínima de 1,85% e máxima de 40% nas dobras cutâneas, uma média 

de 8,70%, ao comparar a fase menstrual com as demais fases do ciclo menstrual. Além de 

uma mudança mínima detectável de 1,89Kg (no peso corporal), 3,31, 8,27, 4,62 e 3,92mm 

(nas dobras cutâneas axilar média, supra-ilíaca, abdominal e subescapular, respectivamen-

te); e 3,03, 1,88, 2,94 e 2,00cm (nos perímetros do tronco, da cintura, do abdômen e do qua-

dril, respectivamente). Assim, sugere-se que as avaliações sejam sempre realizadas na fase 

menstrual, quando as dobras cutâneas sofrerão menos influência hormonal.
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Razão cintura/estatura 

entre crianças brasileiras 

e portuguesas

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade abdominal. 

Razão cintura/estatura. Crianças.

RESUMO

A obesidade infantil é um importante desafio para saúde pública do século XXI. Acumulação 

excessiva de gordura subcutânea central e visceral emergiu como preditor para complica-

ções metabólicas e efeitos adversos para a saúde de jovens. Foi objetivo do estudo comparar 

a razão cintura/estatura (RCE) e verificar diferenças entre jovens escolares brasileiros e por-

tugueses do 1° ciclo do ensino básico. Estudo transversal de base escolar, com 199 meninos 

(RCE: 0,442 ± 0,057 cm) e 223 meninas brasileiras (RCE: 0,446 ± 0,071 cm) e 183 meninos 

(RCE: 0,488 ± 0,063 cm) e 175 meninas portuguesas (RCE: 0,492 ± 0,059 cm) com média 

de 9,60 ± 0,47 anos de idade. O ponto de corte de ≥0.5cm para a RCE foi utilizado para de-

terminar obesidade abdominal. Foi realizada análise qui-quadrado para verificar diferenças 

entre proporções e one-way ANCOVA, ajustada pela idade, para comparar RCE entre cidades 

(p<0,05). Prevalência para ausência e risco de obesidade abdominal foram de 83,4% e 16,6% 

na cidade brasileira e 61,2% e 38,8% na portuguesa, respectivamente. Teste qui-quadrado 

revelou associação entre RCE e cidades (χ2 = 48,836; p = 0,001). RCE diferiu entre crianças 

brasileiras e portuguesas entre meninos [F1, 379 = 54,008; p = 0,001; η2 = 0,125] e meninas 

[F1, 395 = 29,942; p = 0,001; η2 = 0,070]. Crianças portuguesas apresentaram maior risco de 

obesidade abdominal. Mais pesquisas são necessárias para confirmarem esses dados.
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Análise multivariada 

do estilo de vida e da aptidão 

funcional na qualidade de vida 

relacionada com a saúde 

em adultos idosos residentes 

na comunidade

PALAVRAS CHAVE:

Qualidade de vida. Aptidão funcional. 

Estilo de vida. Envelhecimento.

RESUMO

O papel dos preditores de natureza física e mental da qualidade de vida relacionada com a 

saúde (QVrS) em idades mais avançadas está ainda em debate. Os objetivos deste estudo 

foram: (1) identificar os preditores da QVrS, e (2) investigar se as relações diferem em fun-

ção da idade (idosos vs. muito idosos) e/ou subdomínios (físico vs. mental). Este estudo de 

natureza transversal, incluiu 802 adultos idosos residentes na comunidade (dos 60 aos 79 

anos de idade). A QVrS foi determinada através do questionário SF-36. A aptidão funcional 

foi investigada utilizando a bateria de testes Senior Fitness Test. O nível de atividade física 

foi estimado através do questionário de Baecke. A informação demográfica e a história ge-

ral de saúde foram obtidos através de questionários. As análises multivariadas mostraram 

que o índice de massa corporal, a força muscular e a resistência aerobia estavam positiva-

mente relacionadas com a QVrS, enquanto os sintomas depressivos, as quedas e viver sozi-

nho estavam negativamente relacionados. Uma relação positiva entre a QVrS e a atividade 

física foi mais elevada nos muito idosos, comparativamente, aos idosos. A relação entre a 

resistência aerobia e a QVrS foi significativamente mais elevada para a componente física 

(em comparação com a componente mental), enquanto o viver sozinho foi mais elevado 

para a componente mental (em comparação com a componente física). Este estudo sugere 

diferentes padrões de preditores da QVrS nos muito idosos, e sublinha a importância da 

manutenção da atividade física, sobretudo na população muito idosa. 
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Avaliação dos efeitos do treino 

dos músculos do pavimento 

pélvico em mulheres idosas 

com incontinência urinária: 

Uma revisão sistemática

PALAVRAS CHAVE:

Exercício. Incontinência urinária. 

Manometria. Mulheres idosas. 

Pavimento pélvico. Teste de Oxford.

RESUMO

A Incontinência Urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina, que 

afeta predominantemente mulheres idosas. Existem evidências que o programa de treino 

dos músculos do pavimento pélvico (TMPP) é efetivo no tratamento das disfunções do pa-é efetivo no tratamento das disfunções do pa-pa-

vimento pélvico (PP), sendo assim considerado uma terapia de primeira linha. A avaliação 

da função e força dos músculos do pavimento pélvico (MPP) é fundamental para podermos 

validar a efetividade do protocolo de treino instituído na diminuição da IU. Na literatura, 

os Testes de Oxford e Manometria são considerados fundamentais para compreender e 

avaliar a atividade do PP. O objetivo deste estudo é sistematizar as evidências científicas 

sobre os efeitos do TMPP em mulheres idosas, avaliando a função e a força dos MPP através 

do Teste de Oxford e Manometria. Foi efetuada uma pesquisa de ensaios clínicos nas bases 

de dados da Pubmed, Medline e PEDro realizados a partir de 2003. Os critérios de inclusão 

são: mulheres idosas, TMPP, IU, escrita em inglês, qualidade metodológica avaliada pela 

Escala de PEDro com classificação superior a quatro. Os critérios de exclusão são: estu-

dos que incluíssem intervenções cirúrgicas. No total, vinte estudos foram identificados 

dos quais onze selecionados e analisados na íntegra. Dos estudos analisados (n=11) cinco 

foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão, dos restantes seis estudos 

apenas quatro foram classificados como de alta qualidade metodológica. Conclui-se que o 

TMPP parece ser efetivo no tratamento da IU em mulheres idosas. Porém, serão necessá-

rios estudos de alta qualidade metodológica para confirmar estes resultados.
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Sessão de treinamento 

funcional em ambiente virtual 

proporciona tendência 

de hipotensão pós-exercício 

em adultos normotensos

PALAVRAS CHAVE:

Pressão arterial. Jogos de vídeo. 

Exercício físico.

RESUMO

Intervenções com videogames ativos se aproximam da realidade de atividades como o trei-

namento funcional (ex.: Nike Kinect Training), contudo, as evidências científicas são escassas, 

especialmente relacionadas à hipotensão pós-exercício. Portanto, verificou-se o efeito de uma 

sessão de videogames ativos na pressão arterial de adultos jovens normotensos. Em delinea-

mento pré-pós teste, adultos saudáveis fisicamente inativos de ambos os sexos (n=8; 23±5 

anos; 23,7±1,9 kg/m2) foram submetidos a uma sessão do Nike Kinect Training (30 minutos), 

com intensidade medida entre 53-82% da frequência cardíaca máxima (220−Idade). A pressão 

arterial foi medida em repouso, aos 10, 20 e 30 minutos após o exercício, com o indivíduo sen-

tado, usando-se tensiômetro digital. Utilizou-se uma ANOVA de medidas repetidas e post hoc de 

Newman-Keuls (p<0,05). A pressão sistólica no 10º (Δ= −6,4 mmHg), 20º (Δ= −3,4 mmHg) e 

30º (Δ= −3,8 mmHg) minutos não apresentaram diferença em relação ao repouso (108,5±13,1 

mmHg; p>0,05). A pressão diastólica no 10º (Δ= −7,3 mmHg) e 30º (Δ= −5,1 mmHg) minutos 

foram similares ao repouso (71,4±8,6 mmHg; p>0,05), com redução significativa apenas no 20º 

minuto (Δ= −6,6 mmHg; p=0,047; Cohen’s d=0,86). Corroborando com a literatura, apresentou 

redução (sistólica/diastólica) análoga ao treinamento funcional na praia (−5,6/−3,6 mmHg), ae-

róbio (−8,6/−4,6 mmHg) e com pesos (−5,6/−3,6 mmHg). Assim, mesmo com pressão arterial de 

repouso mais baixa que 120/80 mmHg, verificou-se tendência à hipotensão diante realização da 

sessão de treinamento funcional virtual, semelhante a outros contextos reais. Neste sentido, é 

possível aumentar as possibilidades de intervenção que proporcionam o benefício da hipotensão.
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A prática de atividade 

física regular em mulheres 

pós-menopáusicas 

reduz a perda da DMO 

– Estudo Piloto

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Pós-menopáusicas.

Osteoporose. DMO.

RESUMO

A diminuição da perda da densidade mineral óssea (DMO) na população sénior está asso-

ciada à redução da prática de atividade física regular ao longo da vida da mulher. É objetivo 

deste estudo demonstrar que as seniores do género feminino pós-menopáusicas aderen-

tes às recomendações para a prática de atividade física pós rastreio da osteoporose pas-

sado um ano apresentam um decréscimo na diminuição da DMO. Sessenta e seis mulheres, 

entre 48 e os 84 anos, divididas em dois grupos aderentes e não aderentes às recomenda-

ções pós rastreio para a prática de atividade física regular. A DMO foi avaliada num rastreio 

de saúde. O equipamento utilizado foi um Hologic – Sahara que permite a quantificação 

da densidade mineral óssea através do calcâneo por ultrassons em g/cm2, a classifica-

ção da osteoporose foi de acordo com a estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. 

Aplicou-se questionário sobre atividade física, hábitos alimentares, doenças, medicação e/

ou suplementos alimentares. Foram avaliadas a estatura, massa corporal e idade da me-

nopausa. A percentagem de desmineralização após um ano foi maior no grupo de mulheres 

sedentárias do que no grupo de mulheres ativas (p <0,05). As mulheres ativas na sua gran-

de maioria mantém os T-Scores próximos de -1 (osteopenia), por outro lado as sedentárias 

aproximam-se de -2,5 (osteoporose). A maioria das seniores perdeu massa óssea de um 

ano para o outro, contudo aquelas que mantiveram estilos de vida saudáveis com a prática 

de exercício físico regular apresentam valores de DMO mais elevada.
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Sarcopénia, incapacidade 

funcional e indicadores 

sociodemográficos em idosos 

residentes na comunidade

PALAVRAS CHAVE:

Sarcopénia. Idosos. Incapacidade funcional. 

Indicadores sociodemográficos.

RESUMO

A prevalência da sarcopénia e a incapacidade funcional apresentam implicações para o or-

çamento da saúde pública e pode estar associada a fatores sociodemográficos. O objetivo 

desse estudo foi avaliar a associação entre sarcopénia e incapacidade funcional em idosos 

residentes em comunidades. Tratou-se de um estudo epidemiológico de corte transversal, 

com amostra composta por 310 idosos residentes e cadastrados na Estratégia de Saúde 

da Família (USF) do município Ibicuí Bahia. A coleta de dados foi realizada por meio do Ins-

trumento de Avaliação de Saúde do Idoso, onde foi realizado recolha de informações sócio-

demográficas; avaliação da incapacidade funcional, índice de sarcopénia através do cálculo 

da massa muscular esquelética e no índice de massa muscular. Foi identificado que 49,6% 

da população estudo apresentam sarcopénia e 29% dependentes funcionalmente. A inca-

pacidade funcional foi significativamente maior entre os idosos com elevado índice de sar-

copénia, longevos e não alfabetizados (≤ 0,05). Esses resultados indicam a importância do 

planejamento de ações direcionadas a prevenção da sarcopénia relacionada à incapacidade 

funcional em idosos, especialmente em indivíduos com idade avançada e não alfabetizados.
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Concepções 

e autopercepção da saúde: 

Um olhar sobre os relatos 

dos idosos

PALAVRAS CHAVE:

Idosos. Saúde. Autopercepção. 

Grupo de convivência.

RESUMO

Foi objetivo conhecer as concepções e a autopercepção de saúde de idosos que participam 

de um grupo de convivência da cidade de Macapá – AP. Foi realizado um estudo de natu-

reza qualitativa, com fins descritivos e exploratórios, e teve como participantes 20 idosos 

de ambos os sexos, com média de idade de 67.7 anos. O grupo era formado pela maioria de 

mulheres (80%), com baixa renda e grau de escolaridade. Para a busca das informações 

utilizou-se um formulário sociodemográfico e foi realizada uma entrevista semiestrutura-

da. A técnica de análise e categorização de conteúdo foi baseada em Bardin (2009). Foram 

identificadas duas categorias temáticas: 1) Saúde – sendo esta composta duas subcatego-

rias: Saúde física e funcional e Saúde, bem-estar com a vida e participação nas atividades 

do grupo de convivência; e 2) Ideia positiva da própria condição de saúde. Percebeu-se 

que a concepção de saúde dos idosos está relacionada à manutenção da independência e 

capacidade de desenvolver tarefas do dia-a-dia, bem como à sensação de pertencimento a 

um grupo. Além disso, maior parte dos entrevistados reconhece a importância de partici-

par do grupo de convivência e da prática de atividade física para a manutenção e melhoria 

da própria saúde. Os idosos possuem uma ideia positiva da sua condição de saúde. A par-

ticipação no grupo de convivência parece ter exercido impacto positivo na vida social dos 

idosos entrevistados, por conseguinte, as atividades realizadas no grupo de convivência se 

constituem como um mecanismo para a melhoria da autopercepção de saúde.
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Rigidez arterial 

está associada ao sexo 

em idosos

PALAVRAS CHAVE:

Rigidez arterial. Velocidade da onda de pulso. 

Doenças cardiovasculares. Idosos.

RESUMO

Estudos epidemiológicos têm mostrado que a velocidade de onda de pulso carótida-femoral 

(VOP c-f) é um fator de risco independente para eventos cardiovasculares. Este estudo tem 

como objetivo identificar a associação entre a VOP c-f e sexo em idosos. Este estudo tem um 

delineamento transversal, com amostra de 147 idosos (72,11% mulheres), com média de 

72,05 ± 8,80 anos de idade. A VOP c-f foi medida sucessivamente sobre as artérias carótida e 

femoral através da tonometria de aplanação com o equipamento Shygmocor (Atcor, Sidnei, 

Austrália). Utilizou-se o ponto de corte de 10 m/s classificar a rigidez arterial enquanto fator 

de risco cardiovascular (rigidez arterial normal <10m/s, rigidez arterial acrescida ≥10m/s) 

Foi realizado teste de qui-quadrado para verificar diferenças entre as proporções nas cate-

gorias de VOP c-f e sexo. O nível de significância foi estabelecido em 5%. A prevalência da 

rigidez arterial acima do ponto de corte foi de 56,6% nas mulheres e de 78,0% nos homens. 

A associação entre a VOP c-f e o sexo foi significativa (χ2 = 5,80; p = 0,01). Idosos do sexo 

masculino, comparativamente às mulheres, apresentam maior prevalência de rigidez arte-

rial acrescida, o que condiciona um risco acrescido de evento cardiovascular.
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Associações entre 

indicadores de aptidão 

física funcional e fragilidade 

no idoso: Um estudo

exploratório

PALAVRAS CHAVE:

Idoso-frágil. Atividade física. Aptidão física.

RESUMO

Um estilo de vida pouco ativo ao longo da vida está associado a fragilidade no idoso. Além 

disto, surgem evidências que relacionam os indicadores de fragilidade-traço e aptidão física 

funcional em populações idosas. O objetivo deste estudo foi explorar as associações entre 

aptidão física funcional e os indicadores de fragilidade em idosas institucionalizadas. Estudo 

carácter transversal realizado na cidade de Coimbra, Portugal. Participaram do estudo 102 

(82,07±0,69) idosas recrutadas a partir de quatro centros sociais da cidade de Coimbra, Por-

tugal. Os participantes preencheram um questionário de avaliação da saúde global e foram 

analisadas as medidas antropométricas, aptidão física funcional (força e resistência muscular, 

agilidade mobilidade, flexibilidade e composição corporal) e ainda, os indicadores de fragili-

dade-traço (autorrelato de perda de peso não-intencional e de exaustão, fraqueza muscular 

(preensão manual), lentidão da marcha (teste de caminhar 4,6 metros) e nível de atividade 

física (IPAQ). Este é o primeiro estudo que procurou avaliar a incidência de fragilidade-traço 

numa população de idosos em Portugal. Os resultados demonstraram que os indicadores 

fragilidade-traço denominados ‘exaustão’ e ‘níveis de atividade física’ estão significativamente 

associados com os todos testes aptidão física (0.05). A baixa aptidão física também pode ter 

um potencial efeito sobre a predição da condição frágil em idosos, hipótese confirmada pela 

regressão linear múltipla para nas participantes idosas. Proceder a uma avaliação no sexo 

masculino poderão fornecer pistas para a direção mais promissora em relação a confirmação 

do potencial dos testes de aptidão física para predição da fragilidade-traço. 
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Prevalência de níveis 

insuficientes de actividade 

física e factores associados: 

Um estudo com adolescentes 

do norte do Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Níveis insuficientes de actividade física. 

Factores de risco. Adolescência.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de níveis insuficientes de actividade física 

e identificar factores associados. A amostra foi composta por 200 adolescentes escolares 

do Município de Macapá-AP/Brasil de ambos os sexos entre 10 e 15 anos de idade. Os ní-

veis insuficientes de actividade física foram mensurados com o Pedômetro Eletrônico Yamax 

Digi-Walker CW-700 e definidos como executar menos de 13.000 passos diários para o sexo 

masculino e 11.000 passos diários para o sexo feminino. As informações sobre os fatores 

associados foram obtidos através de uma entrevista. A análise estatística foi realizada pela 

regressão logística multivariável para identificar os factores associados aos níveis insufi-

cientes de actividade física. A prevalência de níveis insuficientes de actividade física nos ado-

lescentes de ambos os sexos foi de 72,2% (IC95%=69,5-74,9). Os factores associados aos 

níveis insuficientes de actividade física foram residir em casas construídas em madeira, es-

tudar no turno vespertino, morar apenas com mãe e jogar vídeo game por um tempo superior 

a 1 hora/dia. Concluiu-se que a prevalência de níveis insuficientes de actividade física foi alta 

e parece sofrer influência dos fatores socioculturais e socioambientais.
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Percepções de idosos 

sobre a prática da capoeira: 

O cenário antes e depois 

das aulas de Capoeira 

Gerontológica

PALAVRAS CHAVE:

Idosos. Percepções. Saúde. Capoeira.

RESUMO

Objetivo: Conhecer as percepções de idosos (antes e depois da participação nas aulas) sobre 

a capoeira como parte da cultura e da história brasileira, bem como sua prática por esse 

público. Métodos: Estudo de natureza qualitativa, com fins descritivos e exploratórios. Teve 

como participantes 25 idosos de ambos os sexos, que foram convidados a participar das 

aulas de Capoeira Gerontológica por um período de três meses. O grupo é formado por maio-

ria mulheres, com baixa renda e grau de escolaridade. Para a busca de informações foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas (antes e após da participação dos idosos na prática 

da capoeira). Nas entrevistas, além das perguntas para caracterização demográfica, buscou 

verificar que conhecimentos e percepções dos idosos sobre: 1) A capoeira como uma prática 

corporal da cultura brasileira e 2) Prática de capoeira por idosos e possíveis benefícios para 

a saúde. Resultados: os idosos desconheciam a prática da capoeira como uma atividade que 

pudesse melhorar sua saúde e seus conhecimentos históricos, culturais e sociais. Muitos 

conheciam a capoeira apenas como uma luta movimentos acrobáticos, que era praticada 

por jovens. Após as atividades práticas realizadas constatou-se que houve assimilação do 

conhecimento teórico e prático a respeito da capoeira, bem como a mudança de concepção 

em relação à possibilidade de prática da capoeira por idosos. Conclusão: A capoeira é uma 

arte pouco difundida entre o público idoso. No entanto, ela pode servir como mais uma pos-

siblidade de atividade lúdica e de socialização para a população idosa.
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Perfil antropométrico 

e percentual de gordura 

das praticantes 

de hidroginástica do projeto 

de extensão universidade 

olímpica da Universidade 

Federal do Maranhão

PALAVRAS CHAVE:

Antropometria. Composição corporal. 

Mulheres. Hidroginástica.

RESUMO

A avaliação física consiste em um meio para diagnosticar, determinar o desempenho e o pro-

gresso dos praticantes, além de ser instrumento de segurança nas prescrições de exercícios. 

Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil antropométrico e percentual de gordura das 

praticantes de hidroginástica do projeto de extensão universidade olímpica da UFMA. Carac-

terizou-se como uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa. A amostra foi composta 

por 17 mulheres de 18 a 63 anos de idade. O perfil antropométrico foi delimitado pela altura, 

massa corporal e circunferência do abdômen. Essas medidas foram utilizadas para o cálculo 

do índice de massa corporal (IMC) e para obter o percentual de gordura foi realizado o teste 

de dobras cutâneas de Jackson e Pollock (1978) e a equação de Siri (1962). Os resultados 

encontrados para o IMC foram: 29,5 % eutróficas, 35% com sobrepeso, 29,5% com obesi-

dade I, 6% com obesidade II. Para a classificação através da circunferência abdominal os 

resultados foram: 12% baixo risco, 18% risco moderado e 70% substancialmente aumentado. 

Para o percentual de gordura as classificações foram: 6% bom, 12% regular, 29% dentro da 

média e 53 % apresentam alto percentual de gordura. A maior parte da amostra possui IMC, 

circunferência da cintura e percentual de gordura fora dos padrões considerados adequados, 

o que gera grande preocupação quanto às condições de saúde das mesmas, uma vez que 

esses indicadores têm relação com o aparecimento de agravos crônicos não transmissíveis, 

podendo assim prejudicar a qualidade de vida das participantes. 
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Risco cardiometabólico, 

atividade física, sedentarismo, 

e aptidão física em jovens 

portugueses e moçambicanos

PALAVRAS CHAVE:

Risco cardiometabólico. Atividade física. 

Aptidão física. Portugal. Moçambique.

RESUMO

Níveis de atividade física moderada-a-vigorosa (AFMV), atividade sedentária (ASed), aptidão car-

diorrespiratória (ApCr) e força muscular (FM), bem como características socioeconómicas, têm 

sido referidos como possíveis preditores de risco cardiometabólico (RCM) em jovens. Este traba-

lho investiga a relação entre AFMV, ASed, ApCr e FM com o RCM em jovens Portugueses e Moçam-

bicanos. A amostra contém 290 jovens (173 Portugueses, 117 Moçambicanos), dos 10-15 anos 

de idade, de ambos os sexos. A AFMV e ASed foram medidas com acelerometria, a FM estática 

com o teste de preensão (rácio força de preensão/peso), e a ApCr com a prova de corrida/marcha 

da milha, classificando-se os sujeitos como “aptos” ou “não-aptos”. Um score contínuo de RCM foi 

obtido da soma dos valores estandardizados (ajustados para sexo, idade e maturação biológica) 

da tensão arterial, glicose, trigecéridos, HDL-colesterol, perímetro da cintura. A regressão linear 

foi realizada no SPSS 20. Os resultados mostraram um efeito significativo do país de origem, ApCr 

e FM na expressão do RCM: jovens Portugueses (β=2.183, p<0.001), aqueles com maior FM re-

lativa (β=-6.902, p<0.001), e aptos na ApCr (β=-1.003, p=0.002) têm menor score de RCM com-

parativamente aos Moçambicanos, com menor FM relativa, e classificados como não-aptos na 

ApCr, respectivamente. Não foram observados efeitos significativos (p>0.05) para AFMV ou ASed. 

Estes resultados revelam a existência de diferenças, consoante país de origem, na expressão do 

RCM em jovens, e reforçam o papel da aptidão física na sua expressão, sublinhando a relevância 

do desenvolvimento de estratégias para sua promoção e incremento junto à população jovem.
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Influência de um programa 

de treino multicomponente 

no perfil de humor 

de indivíduos idosos

PALAVRAS CHAVE:

Estados de humor. Idosos. 

Treino multicomponente.

RESUMO

O processo de envelhecimento é caracterizado por diversas alterações físicas, fisiológicas 

e psicológicas que interferem na capacidade funcional dos idosos e dificultam a realização 

das tarefas diárias. Foi objetivo do presente estudo verificar a influência de um progra-

ma de treino multicomponente nos perfis de estados de humor de idosos. Participaram 

no estudo um grupo de 29 idosos. Treze destes 29 participam num programa regular de 

exercício físico composto por 3 sessões semanais de treino multicomponente com dura-

ção de 60 minutos durante 6 meses (GP); os outros 16 não praticam exercício físico (GNP). 

Foi utilizado o questionário POMS para avaliar os diferentes estados de humor dos idosos. 

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas para 5 das 7 dimensões de esta-

dos de humor: depressão (GP=10 e GNP=87, p=0,001), tensão (GP=42 e GNP= 131, p=0,008), 

fadiga (GP=36 e GNP= 113, p=0,001), raiva (GP=15 e GNP= 72, p=0,004) e confusão (GP=23 

e GNP= 102, p=0,001). Na totalidade das dimensões, ou seja, no resultado global do tes-

te POMS verificaram-se também diferenças significativas entre GP e GNP (12 e 23 valo-

res, respetivamente, p=0,007). Verificou-se a existência de diferenças significativas entre 

os idosos que praticam atividade física regular comparativamente aos que não praticam. 

Os praticantes de atividade física regular apresentam valores mais baixos de depressão, 

tensão, fadiga, raiva e confusão do que aqueles que não praticam. Desta forma, pode-se 

concluir que o treino multicomponente influenciou positivamente o estado de humor dos 

indivíduos idosos que participam neste programa. 
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Relação entre aptidão 

cardiorrespiratória e atividade 

física com a composição 

corporal em idoso

PALAVRAS CHAVE:

Idosos. Aptidão cardiorrespiratória. 

Atividade física. Obesidade.

RESUMO

Níveis adequados de aptidão cardiorrespiratória e atividade física são apontados como fa-

tores de proteção para diversas doenças e incremento da qualidade de vida. Contudo a re-

lação entre aptidão cardiorrespiratória, baixos níveis de atividade física e composição cor-

poral em idosos tem-se mostrado complexa, não existindo um consenso acerca da direção 

da mesma. Com o propósito de avaliar a relação destas variáveis realizamos o presente 

estudo com delineamento transversal. A amostra foi composta por 50 idosos portugueses, 

de ambos sexos, com idades entre 65 e 80 anos. A atividade física foi estimada a partir de 

acelerómetro; a composição corporal foi determinada através de densitometria de dupla 

energia (DEXA), e a aptidão cardiorrespiratória foi avaliada através de ergoespirometria no 

tapete rolante (protocolo de Bruce). A análise de regressão linear múltipla foi realizada no 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0. Os resultados mostraram 

uma relação significativa entre aptidão cardiorrespiratória e a percentagem de massa gor-

da (β = -0,310); e entre a atividade física leve e andróide (β = -0,546); idosos com melhores 

níveis de aptidão cardiorrespiratória apresentam menor percentual de gordura, e aqueles 

com maiores níves de atividade física leve apresentam menor composição andróide. Con-

clui-se que a aptidão cardiorrespiratória, bem como a atividade física apresentam-se como 

preditores relevantes da composição corporal de idosos.

445AUTORAS:

Yanina Surichaqui Araujo 1, 2

Adjane Pontes 1, 3

Joana Carvalho 1

1 CIAFEL, Faculdade de Desporto, 
Universidade do Porto, Portugal

2 Building Academic Bonds between 
Europe and Latin America (BABEL), 
Programa Erasmus Mundus

3 Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba, Brasil



181  —  RPCD 16 (S2.R)

Comportamento sedentário 

em universitários da área 

de saúde e exatas

PALAVRAS CHAVE:

Universitários. Celular.

Comportamento sedentário. 

RESUMO

Foi objetivo investigar a relação do comportamento sedentário entre acadêmicos da área 

da saúde e exatas. Realizou-se um estudo de natureza quantitativa e caráter transver-

sal, realizado com 1265 universitários (55,5% do gênero feminino; 17 a 56 anos de idade), 

matriculados nos cursos da saúde (28,8% enfermagem e 32,2% educação física) e exatas 

(27,9% administração, 11,1% engenharia) de uma faculdade particular da cidade de Cau-

caia, Ceará. O comportamento sedentário foi investigado através das horas despendidas 

vendo televisão, utilizando computador e celular, além do tempo sentado em um dia da se-

mana e aos finais de semana. Utilizou-se a estatística descritiva e o teste do qui-quadrado, 

adotando como nível de significância p<0,05. Identificou-se uma diferença significativa 

no percentual de universitários que usavam o computador por mais de três horas durante 

o dia (15,3% vs 12,6%; p<0,001) entre os indivíduos matriculados em cursos da área de 

exatas e saúde, respectivamente. Por outro lado, a frequência de indivíduos que ficavam 

sentados por mais de três horas diárias foi superior em universitários da área de saú-

de (46,1%) quando comparados aos da exata (33,8%). Contudo, ainda foi encontrado uma 

prevalência (34,0%) de universitários que utilizam celular mais de quatro horas diárias, 

independente do curso. Sugere-se intervenções em ambiente acadêmico, com objetivo de 

diminuir o comportamento sedentário e proporcionar um estilo de vida mais ativo.
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Aptdão física e risco 

metabólico em jovens 

portugueses

PALAVRAS CHAVE:

Aptidão física. Risco metabólico. Jovens.

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi analisar a relação entre risco metabólico (RM) e ApF em jo-

vens portugueses. A amostra contém 206 jovens (107 raparigas, 99 rapazes), com idade en-

tre 10 e 18 anos, da região norte de Portugal. A ApF foi avaliada com a bateria FITNESSGRAM: 

aptidão aeróbica (teste da milha), aptidão muscular (curl-up e push up) e flexibilidade (trunk 

lift); os sujeitos foram classificados como “aptos/não-aptos”; o percentual de gordura foi es-

timado por impedância biolétrica. O escore de RM foi construído a partir da soma dos valores 

estandardizados dos triglicerídeos, HDL-colesterol, glicose, pressão arterial e perímetro da 

cintura, ajustados para idade e sexo (score do HDL-colesterol foi previamente multiplicado 

por -1). A análise estatística envolveu o uso da regressão linear realizada no SPSS 20. As 

raparigas apresentam maior percentual de gordura, enquanto os rapazes tiveram melhor de-

sempenho no curl-up e no push up. Não foram encontradas diferenças significativas (p>0.05) 

entre rapazes e raparigas no teste da milha, trunk lift e no score de RM. Os resultados da 

regressão linear mostraram que a aptidão aeróbica (β=0,16; p=0,028) e o percentual de gor-

dura (β=0,20; p=0,004) foram preditores significativos do risco metabólico. Conclui-se que 

jovens com menor aptidão aeróbica (não aptos) e aqueles com maior percentual de gordura, 

tendem a apresentar um pior perfil cardiometabólico. Este grupo de risco deve ser monitori-

zado, bem como envolvido em programas adequados de exercício físico.
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Associação entre o nível 

de actividade física 

e o rendimento académico 

em adolescentes: 

Resultados preliminares 

do Viseu Adolescent Lifestyle 

Study (VALs)

PALAVRAS CHAVE:

Rendimento académico. Inatividade. 

Adolescência. Atividade física.

RESUMO

A investigação recente tem enfatizado o efeito positivo da prática regular de actividade física 

(AF) na função cognitiva do cérebro humano. No entanto, não existe investigação deste fenó-

meno desenvolvida em adolescentes da região interior de Portugal, com densidades popula-

cionais baixas. Neste contexto, o objectivo deste estudo foi analisar o efeito da atividade físi-

ca moderada a vigorosa (AFMV) no desempenho académico de adolescentes. A amostra foi 

constituída por 143 adolescentes (82 raparigas) dos 15-18 anos. A massa corporal, estatura 

e o IMC foram determinados. A AFMV e o sedentarismo (i.e. tempo de ecrã) foram avaliados 

com o recurso a um diário de AF de 3 dias validado para a população adolescente (Machado-

-Rodrigues e col, 2011). A regressão logística binomial foi utilizada para testar a hipótese de 

estudo, com controlo para a idade cronológica, o sexo, o IMC e o nível de instrução dos pais. 

Os resultados desta pesquisa revelaram não haver uma associação positiva entre a AFMV e 

o rendimento académico. No entanto, depois de terem sido controladas algumas variáveis 

concomitantes, o modelo final de regressão evidenciou que ter um estatuto ponderal normal 

foi significativamente associado a um elevado desempenho académico (OR = 8.21, 95% CI: 

2.91to23.21, p<0.001). O estudo revelou que a AFMV não está significativamente associada 

ao desempenho académico destes estudantes do distrito de Viseu. Futuros estudos deverão 

estender esta abordagem analítica a outros contextos geográficos, com um indubitável be-

nefício para as estratégias de intervenção em contexto escolar.
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Qualidade de vida e atividade 

física em adultos jovens 

estudantes da FCDEFUC

PALAVRAS CHAVE:

Qualidade de vida. Atividade física. 

SF-36. Universitários.

RESUMO

A prática de atividade física tem vindo a ser associada com melhoria da qualidade de vida 

(QOL) em adultos e idosos, saudáveis e com doenças específicas. No entanto, a associação 

está menos compreendida em jovens estudantes universitários. Foi objetivo comparar a 

qualidade de vida entre estudantes universitários ativos e inativos da Faculdade de Ciên-

cias do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEFUC). A amostra foi 

composta por 198 estudantes universitários (135 homens e 63 mulheres) do 1º Ciclo da 

FCDEFUC. O nível de atividade física foi determinado indiretamente por questionário auto-

-reportado, baseado na classificação utilizada pela OMS, após o que foram constituídos 2 

grupos: ativos (N=114) e inativos (N=84). A QOL foi determinada pelo questionário SF-36, 

versão 2. O teste estatístico utilizado foi a MANOVA, com o nível de significância de p<0.05. 

Os estudantes ativos, comparativamente com os inativos, revelaram melhor QOL, espe-

cificamente nos domínios: função física (P=0.005); desempenho físico (P<0.001); saúde 

geral (P<0.001); vitalidade (P=0.013); desempenho emocional (P<0.001); componente de 

saúde física (P<0.001); componente de saúde mental (P=0.005); total do SF-36 (P<0.001). 

Nos domínios de dor física, função social e saúde mental não foram observadas diferenças 

entre os grupos. A prática de atividade física parece exercer uma influência positiva na 

qualidade de vida dos estudantes universitários. 
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Efeitos de um programa 

de treino multicomponente 

em idosos com demência

PALAVRAS CHAVE:

Demência. Idosos. 

Treino multicomponente.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa de treino multicomponente 

sobre a qualidade de vida de idosos institucionalizados com demência. Sessenta e quatro 

idosos com demência (Mini-Exame do Estado Mental e Escala de Avaliação de Demência Clí-

nica) foram divididos aleatoriamente em 2 grupos: grupo experimental (GE, n = 38, média de 

idade=77,29 ± 8,60 anos), submetido a um programa de treino multicomponente, bisemanal, 

durante 6 meses e o grupo controlo (GC; n=26; idade média=80,15 ± 7,80 anos), que manteve 

as suas rotinas diárias. A Qualidade de Vida foi avaliada, antes e após os 6 meses de trei-

no, através da Escala QoL-AD. Esta escala permite avaliar dimensões da qualidade de vida 

consideradas importantes para pessoas com demência, sendo constituida por uma parte 

aplicada ao doente, outra ao seu cuidador e outra resultante da pontuação combinada entre 

as duas partes. Os resultados mostraram a existência de diferenças significativas após 6 

meses de treino multicomponente na percentagem de alteração entre os dois grupos no Qol-

-AD doente (p = 0,001), Qol-AD Cuidador (p = 0,048) e Qol-AD Total (p = 0,001), apresentando 

o GE melhorias significativas. De acordo com os resultados concluimos que o programa de 

treino multicomponente pode contribuir significativamente para a manutenção/melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes com demência.
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Atividade física de intensidade 

leve atenua o aumento 

da rigidez arterial em adultos 

do sexo masculino

PALAVRAS CHAVE:

Rigidez arterial. Velocidade de onda de pulso. 

Atividade física.

RESUMO

As doenças cardiovasculares (DCV) são uma das principais causas de morte no mundo. A 

rigidez arterial (RA) é indicador da saúde vascular e a atividade física (AF) atua na prevenção 

e tratamento da DCV. Foi objetivo avaliar a associação da AF com a RA em adultos do sexo 

masculino. Este estudo tem delineamento transversal, envolvendo 98 homens com média 

de idade 55,32 ± 7,31. Foram efetuadas medidas antropométricas através de estadiómetro 

com escala padrão e balança SECA 108,avaliou-se a pressão arterial sistólica (PAS) e dias-

tólica (PAD) por monitor de pressão arterial digital automático, o tempo diário passado em 

AF sedentária, AF leve e AF moderada-vigorosa (AFMV) por aceletrometria e um indicador de 

RA, a Velocidade de Onda de Pulso carótida femoral (VOP-cf), por tonometria de aplanação. 

Para a análise dos dados recorreu-se à estatística descritiva, às correlações bivariadas e 

à regressão linear múltipla (Stepwise). A VOP correlacionou-se positivamente com a idade 

(r=0,43; p<0,001) e PAS (r=0,22; p<0,05) e negativamente com a AF leve (r=-0,24, p<0,05) e 

AFMV (r=-0,20 p<0,05); Idade (Ð=0,09; p<0,01), AF leve (β =-0,14; p<0,05) e PAS (β=0,02; 

p<0,05) foram os preditores independentes da VOP-cf, explicando 25% da sua variação. A AF 

leve explicou 5% (R2=0,5 de incremento). A AF de intensidade leve parece atenuar o aumento 

da RA associado ao envelhecimento, em homens adultos.
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A mulher no mundo 

da capoeira

PALAVRAS CHAVE:

Capoeira. Mulheres. Mundo. 

Qualidade de vida.

RESUMO

A capoeira vem ganhando cada vez mais espaço em escolas, academias, áreas de lazer e 

assim traduz uma expressão corporal de suas praticantes. Atualmente as mulheres vêm 

conquistando cada vez mais espaço na sociedade e na capoeira não podia ser diferente, 

apesar de que por muitos anos este universo foi dominado pelos homens.No mundo da 

capoeira existem mestras, contramestras e professoras no Brasil e no exterior desenvol-

vendo trabalhos de qualidade. Este trabalho tem o objetivo de evidenciar a mudança na 

qualidade de vida das mulheres com a prática da capoeira bem como os benefícios da prá-

tica da capoeira na vida cotidiana dessas guerreiras. Esta pesquisa busca uma abordagem 

bibliográfica através de um enfoque nos principais fatores influenciadores na aderência da 

prática da capoeira por mulheres. Atualmente a capoeira é praticada por ambos os sexos, 

mas as mulheres têm cada vez mais conquistado o seu espaço não apenas na capoeira, 

lutam pelos seus direitos e buscam uma melhor qualidade de vida. E devido à grande diver-

sidade de movimentos é possível adquiri condicionamento físico, flexibilidade, aumento da 

auto-estima e a estética corporal. Para estudos futuros recomendamos uma análise de da-

dos sobre grupos onde encontramos a participação maciça feminina nas rodas da capoeira.
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Associação entre rigidez 

arterial e perímetro de cintura 

em adultos do sexo masculino

PALAVRAS CHAVE:

Rigidez arterial. Velocidade de onda de pulso. 

Perímetro de cintura.

RESUMO

A obesidade abdominal e a rigidez arterial (RA) são fatores de risco independentes para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares, mas a associação entre ambos não está 

estabelecida. Foi objetivo descrever e comparar os valores de RA em função da obesida-

de abdominal e avaliar a associação entre a obesidade abdominal e RA. Este estudo tem 

delineamento transversal. A amostra foi constituída por 98 homens saudáveis com média 

de idade 55±7 anos. O perímetro de cintura (PC), foi avaliado por fita métrica (ponto médio 

entre a última costela e crista ilíaca) classificado como “normal” ou “elevado” de acordo 

com o valor critério ≥102 cm. A RA foi avaliada por Velocidade de Onda de Pulso carótida-

-femoral (VOP-cf) através da tonometria de aplanação. Na análise estatística utilizou-se 

teste-t para grupos independentes e regressão linear múltipla. O valor médio do PC foi 81,5 

± 11,2 cm e da VOP-cf 10,10 m/s. Trinta e sete tiveram PC acima do ponto de corte e nestes 

a média da VOP-cf foi 10,62 m/s. Sessenta e um tiveram PC abaixo do ponto de corte e a 

média da VOP-cf foi de 9,78 m/s. A VOP-cf foi estatisticamente diferente entre os grupos 

(p<0,05). O PC e VOP-cf correlacionaram-se positivamente (r=0,28; p<0,05) e o PC foi pre-

ditor independente da VOP-cf(β=0,03;p<0,05), explicando 5% da sua variação após ajustes 

para idade e tensão arterial sistólica. A obesidade abdominal é preditor independente da 

RA em adultos. Implementar intervenções com base no exercício físico e dieta podem ter 

efeitos positivos sobre a saúde cardiovascular. 
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Aspectos psicomotores 

do Futebol para as crianças 

com síndrome de Asperger

na educação infantil

PALAVRAS CHAVE:

Asperger. Futebol. Psicomotor. 

Educação infantil.

RESUMO

Introdução:A Síndrome de Asperger é um transtorno invasivo do desenvolvimento que inter-

fere nas habilidades e na interação social da criança.Este estudo vem demonstrar os aspectos 

psicomotores utilizados pelo futebol, por ser um esporte bastante conhecido e dinâmico con-

correndo a grandes superações.Objetivos: Apontar os benefícios biopsicosocial com as práti-

cas educativas do futebol para essas crianças.Apresentar aspectos psicomotores do futebol 

como atividade motivadora para a qualidade de vida para crianças com problemas de isola-

mento social na educação infantil. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual 

foi realizado um levantamento e análise dos artigos científicos dos bancos de dados Scielo, 

Biblioteca virtual do Unidesc, PortalProquest relacionados à temática. Conclusão e Considera-

ções finais: Apesar do difícil diagnóstico e pouco conhecimento sobre a Síndrome de Asperger, 

sabemos que através de práticas psicomotoras amenizamos as consequências dessa doença. 

Proporcionar uma vida melhor através de movimentos para que esses indivíduos tenha melho-

ra significativa no que tange a interação, comunicação e socialização. Na utilização dos fun-

damentos e movimentos que são realizados no Futebol, pode-se notar uma excelente terapia 

psicomotora, por ser uma atividade motivadora, esportiva/educativa com grande aceitação e 

prática popular mundialmente, além de sua forma atraente de disputa. Por ser uma modalida-

de de esporte atrativa, as crianças são induzidas a participarem das atividades na educação 

infantil.Tendo em vista que o Futebol é um esporte coletivo, colabora para que crianças com 

Síndrome de Asperger se relacionem com outras crianças melhorando de forma significativa 

sua socialização, que é um dos maiores problemas que afetam a vida dessas crianças.
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Perceção do profissional 

de Educação Física escolar 

sobre a sua intervenção 

na saúde. Um estudo de caso

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física escolar. Saúde. 

Desenvolvimento profissional. 

RESUMO

A atividade física das crianças e jovens está a decrescer progressivamente devido às gran-

des alterações dos hábitos de vida da população. Este trabalho teve como principal intuito 

descrever e comparar as perceções de professores de educação física acerca das suas 

práticas para a prevenção de doenças e promoção da saúde em escolas inseridas em dois 

concelhos socialmente carenciados da Ilha de São Miguel. Na metodologia adotada, de 

natureza quantitativa e qualitativa, foram elaborados e aplicados dois instrumentos de 

pesquisa, um questionário dirigido aos professores de educação física do estudo e uma 

entrevista semi-estruturada aplicada aos Coordenadores/Representantes da disciplina de 

educação física das escolas do nosso estudo. Os resultados do estudo permitiram concluir 

que os professores de educação física, independentemente de serem ou não coordenado-

res/ representantes da disciplina na escola, são unânimes em considerar a escola como 

um local privilegiado para realizar e desenvolver a prevenção e promoção da saúde e da 

atividade física desportiva, através de uma intervenção centrada essencialmente na di-

mensão curricular e extracurricular. Para tal, é urgente (re)pensar as práticas nas escolas, 

havendo necessidade de um maior envolvimento das autarquias na disponibilização de me-

lhores recursos (instalações e equipamento) e uma melhoria da oferta atual da formação 

continua aos profissionais da educação física.
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A atividade física na infância. 

O que nos diz a família?

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Educação infantil. 

Envolvimento parental.

RESUMO

A atividade física (AF) proporciona às crianças benefícios para a sua educação e os pais são 

chamados a ter um maior papel nesse processo. No presente estudo, realizado em contexto 

de estágio, foi nosso objetivo saber qual a adesão das crianças à prática de AF, organizada 

e livre, e associar o envolvimento da sua família (encarregados de educação/ pais). Partici-

param neste estudo os familiares de 35 crianças, do pré-escolar e 1.º ciclo, de uma escola 

dos Açores. Utilizou-se um inquérito por questionário para recolher os testemunhos e os 

dados foram analisados no SPSS 15.0, com recurso à estatística descritiva (frequência e 

percentagem) e correlacional (r de Bravais-Pearson). Dos familiares inquiridos, embora 60% 

tenha referido ter praticado AF na sua infância, sobretudo em clubes, só 31.4% mencionou 

ter prática regular de AF. A maioria (88.6%) diz ter uma ação ativa junto dos seus educandos 

observando-se uma associação positiva entre o seu envolvimento com: a) as suas vivências 

anteriores (r= .482 a p =.027); b) o tempo que dizem que os seus filhos passam em AF (na 

semana: r= .447 a p =.042; no fim de semana: r=.351 a p =.039). A maioria refere que os 

seus educandos durante a semana praticam mais AF organizada e, ao fim de semana, mais 

atividade ao ar livre. Da observação dos dados conclui-se que os pais com mais habilitação e 

alguma vivência desportiva relevam mais o papel da AF escolar no desenvolvimento dos seus 

educandos, evidenciando ainda a sua importância na saúde e educação desportiva.
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Influência do treinamento 

concorrente na capacidade 

força e no risco de quedas 

em idosas ativas brasileiras

PALAVRAS CHAVE:

Treinamento concorrente. Força. 

Endurance. Idosas. Brasil. 

RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar a influência do treinamento resistido e de endurance, 

combinados ou não, sobre a força e o risco de quedas em idosas ativas Brasileiras. A amos-

tra foi composta por 24 idosas participantes do Programa de Esporte e Lazer da Cidade do 

departamento de Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho, Brasil, divididas nos grupos: Endurance, For-

ça, Força+Endurance e Mix (que realizou o treinamento de força e endurance na mesma 

sessão, mas de maneira intercalada), durante 3 semanas. Para mensuração da força má-

xima utilizou-se o teste de 1 RM; para o Pico de Torque (PT), um dinamômetro isocinético e 

para o Risco de Quedas (RQ), a Biodex Balance System. Os dados foram analisados através 

do Wilcoxon, Kruskal-Wallis e U de Mann-Whitney (p<0,05). O grupo Força e Mix aumen-

taram significativamente a força (1RM) para os membros superiores. Para os membros 

inferiores os grupos que obtiveram um aumento significativo desta variável foram: Força; 

Força+Endurance e Mix. O PT aumentou significativamente na extensão de joelho no grupo 

Força, nas velocidades de 60º/s e 120º/s e o no grupo Mix em 120º/s e 210°/s. Além disso, 

houve redução significativa no RQ no grupo Endurance (1,25 – 0,95) e grupo Mix (1,15 – 

0,8). Concluímos que o protocolo utilizado pelo grupo Mix foi o mais efetivo para aumentar 

a força dos membros superiores, inferiores, pico de torque em 120º e 210º/s e consequen-

temente, reduzir o risco de quedas em idosas.

557AUTORES:

Letícia A Calderão Sposito 1 

Lucas Fernandes de Souza 1 

Leandro Donizete de Araújo 1 

Gisele Petreca Leal 1

Henrique Franco Ferreira 1 

Tamires Fernanda da Silva 1 

Matheus Pastore 1 

Diego Alfeu dos Santos 1

Stefani A Marcolino dos Reis 

Amanda Cardozo Prodócimo 1 

Camilla Lie Higa 1

Wagner Zeferino de Freitas 1

Elisângela Silva 1

1 Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais, Câmpus Muzambinho, Brasil 



193  —  RPCD 16 (S2.R)

O impacto do exercício 

físico regular na composição 

corporal de idosos

PALAVRAS CHAVE:

Avaliação Física. Exercício Físico. 

Composição Corporal. IMC. Saúde.

RESUMO

A prática regular de exercícios físicos por Idosos não impacta de maneira efetiva em sua 

composição corporal (IMC), para que um programa de exercícios físicos seja eficaz, antes 

de iniciá-lo e, durante seu desenvolvimento, esses Idosos têm de ser avaliados. Este es-

tudo teve como objetivo avaliar à condição funcional e a composição Corporal (IMC), em 

Idosos da Região Metropolitana do Recife-PE. Grupo composto por Cinquenta (50) Idosos, 

de ambos os gêneros, 88% Mulheres, com uma faixa etária variando entre de 60 a 94 anos 

de Idade, com uma concentração destes entre 60 e 70 anos (72% da amostra), onde 42 

deles, 84% da amostra, estavam inseridos em uma rotina de Atividade ou Exercício Fí-

sico regular por um período maior que um (01) ano, porém, 82% dos Avaliados, não se 

encaixa dentro de um padrão associado à Saúde de acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), ou seja, apresentam um IMC Superior a 24,9 Kg/m2. Tais resultados de-

monstram que, apenas inserção dos Idosos em uma prática regular de exercícios físicos, 

é insuficiente, para impactar na composição corporal desses, tornando-se, fundamental, 

uma intervenção Nutricional, colocando-os, dentro de um padrão relacionado à Saúde, no 

concerne à proporção de Peso para a Estatura (IMC), fato este, que podemos relacionar as 

alterações Metabólicas características da Idade, desta forma, ratificamos a importância 

de Equipes Multidisciplinares para acompanhar esses Gerontes.
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Ginástica laboral: 

Impacto do número 

de sessões diárias 

sobre o estresse

PALAVRAS CHAVE:

Ginástica laboral. Sessões diárias. 

Trabalhador. Estresse. Brasil.

RESUMO

Atualmente a saúde do trabalhador vem sendo prejudicada por doenças decorrentes da 

jornada monótona, repetitiva e estressante de trabalho. Assim, o objetivo do presente es-

tudo foi identificar e comparar o impacto de uma, duas ou três sessões diárias de Ginástica 

Laboral (GL), no nível de cortisol salivar em servidores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho, Brasil. A amostra foi 

composta por 50 servidores com média de 35,9+9,9 anos e massa corporal de 71,8+14,5 

kg, sendo 30 mulheres e 20 homens, com uma jornada de trabalho de seis a oito horas 

diárias. Os indivíduos foram divididos em 4 grupos: Grupo 1: realizou somente uma sessão 

diária de GL; Grupo 2: realizou duas sessões diárias de GL; Grupo 3: realizou três sessões 

diárias de GL e Grupo Controle: não realizou nenhuma sessão de GL. Para a medida do cor-

tisol salivar fez-se uso do analisador Cobas e411 (Roche Diagnostic, EUA). A análise esta-

tística foi realizada através dos testes de Shapiro Wilk, t student, ANOVA, post hoc de Sheffe, 

Wilooxon e Kruskal-Wallis no SPSS-21, adotando-se p<0,05. Os resultados demonstraram 

que o Grupo Controle não sofreu nenhuma alteração no cortisol. Contudo, duas e três ses-

sões diárias de Ginástica Laboral foram capazes de promover redução significativa nos 

níveis de cortisol salivar (p<0,05). Portanto, sugerimos à implementação de programas 

com duas ou três sessões de GL em empresas públicas ou privadas, a fim de reduzir os 

níveis de cortisol e preservar a saúde do trabalhador.
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Será a promoção 

da prática recreativa 

de Futebol uma estratégia 

capaz de prevenir 

a obesidade em crianças?

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade. Futebol recreativo. Adolescentes. 

Fatores de risco cardiometabólicos.

RESUMO

A obesidade e a comorbilidade cardiometabólica que lhe está associada tornam-na num 

grave problema de saúde pública. A atividade física é uma estratégia eficaz na sua pre-

venção e tratamento. Objectivo: examinar o efeito de um programa baseado na prática 

recreativa de futebol, durante 6 meses, na obesidade e comorbilidade cardiometabólica de 

crianças obesas. Quarenta rapazes (8-12 anos; IMC>2 desvios-padrão segundo pontos de 

corte da OMS) participaram num dos seguintes grupos: futebol recreativo (GF) e controlo 

(GC). O programa de futebol consistiu em 3 sessões de treino por semana, 60-90min cada 

sessão e intensidade >70-80%FCmax. As avaliações foram realizadas no baseline e após 

os 6 meses e incluíram a altura, peso, IMC, perímetro da cintura (PC), razão cintura/altura 

(RCA), composição corporal [percentagem de gordura (%MG) e de massa livre de gordura 

(%MLG)], pressão arterial [sistólica (PS) e diastólica (PD)], perfil lipídico [LDL-c, HDL-c, 

colesterol total (CT), triglicerídeos (TG)], glucose e insulina. A atividade física e o consumo 

alimentar foram igualmente avaliadas. No grupo de crianças participantes no programa 

de futebol observou-se uma melhoria significativa no IMC, PC, %MG, %MLG, PD, CT, TG, LDL-

-c e HDL-c comparativamente ao GC. Após a intervenção, registou-se no GF uma melhoria 

significativa das prevalências de diversas variáveis (RCA normal: 30 vs. 5%, p=0.037; PS: 

90 vs. 55%, p=0.039; TC: 80 vs. 65%, p=0.035; LDL-c: 90 vs 75%, p=0.012). O programa de 

futebol recreativo mostrou ser uma estratégia eficaz na melhoria do estado nutricional, 

composição corporal e perfil lipídico de crianças obesas.
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O Futebol recreativo 

como uma nova abordagem 

terapêutica para a obesidade 

em crianças e adolescentes: 

Uma revisão sistemática

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Obesidade. Crianças.

RESUMO

O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade tem-se tornado um grave problema de 

saúde pública. No Brasil dados recentes sugerem que o sobrepeso atinge mais de 30% das 

crianças entre os cinco e os nove anos de idade e cerca de 20% da população entre os 10 e os 

19 anos. A atividade física é considerada uma importante ferramenta para a prevenção e tra-

tamento da obesidade infantil. O futebol, um dos desportos mais populares no mundo, tem 

sido considerado uma abordagem importante e eficaz para a promoção da saúde através da 

atividade física. O objetivo do presente estudo foi revisar o estado atual do conhecimento 

sobre a influência de programas de futebol recreativo (PFR) na prevenção e tratamento da 

obesidade e suas comorbidades associadas em crianças e adolescentes. Uma extensa pes-

quisa em bases de dados eletrônicas online foi realizada na Medline, ScienceDirect, LILACS, 

Scholar Google, Scopus e SPORTDiscus. Nove estudos preencheram todos os critérios de in-

clusão, com um total de 214 participantes que completaram seus respectivos programas 

de futebol recreativo. Embora um pequeno número de estudos tenha sido encontrado, os 

resultados reportados sugerem que a participação nos PFR pode melhorar a composição 

corporal, fatores de risco metabólicos e variáveis do bem-estar psicológico de crianças com 

sobrepeso e obesidade. Encontramos evidências de que a prática do futebol recreativo pode 

representar uma opção eficaz e acessível para a prevenção e tratamento da obesidade e 

suas comorbilidades associadas em crianças e adolescentes.
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Diminuição do desempenho 

no teste de caminhada 

de 6 minutos correlaciona-se 

com aumento dos níveis 

de gordura corporal total, 

por seguimento 

e de glicose em mulheres

na pós-menopausa

PALAVRAS CHAVE:

Mulheres. Caminhada. 

Distribuição de gordura corporal. 

Aptidão física.

RESUMO

Achados recentes apontam que a composição corporal pode ser um dos determinantes para 

as diferenças na funcionalidade em mulheres na menopausa. Especialmente em mulheres na 

pós-menopausa, determinar se a funcionalidade se correlaciona com valores aumentados de 

gordura corporal e níveis lipídico/glicêmico torna-se relevante. 104 mulheres na pós-meno-

pausa foram avaliadas quanto a composição corporal (dexa), níveis lipídico/glicêmico e funcio-

nalidade (teste de 6 minutos=6MWT). Através do teste de correlação de Sperman, verificou-se 

correlação negativa entre as variáveis de composição corporal e desempenho no 6MWT e glice-

mia e desempenho no 6MWT. Com base no desempenho do 6MWT, as sujeitas foram divididas 

em dois grupos: um grupo cujas voluntárias obtiveram um desempenho superior (566,8 (28,6) 

metros; 58.1 (4.1) anos) e outro grupo composto com as voluntárias de desempenho inferior 

(480,1 (34,8) metros; 59.3 (4.9). Verificou-se que o grupo desempenho inferior no 6MWT era 

significativamente diferente quando comparado ao grupo desempenho superior no 6MWT para 

as variáveis Gordura de Tronco (%)= 49,9 (5,2) vs 46,4 (6,1) (p=0.007); Gordura de Tronco (kg) 

= 17,8 (4,1) vs 15,2 (4,3) (p=0.011); Gordura Androide (kg) = 3,0 (0,9) vs 2,5 (0,8) (p=0.006); 

Gordura androide (%) = 53,0 (5,9) vs 49,0 (6,4) (0.004); Gordura Total (%) = 46,6 (6,1) vs 42,9 

(5,6) (0.020); Gordura Total (kg) = 33,9 (9,2) vs 28,9 (7,5) (0.003). O presente estudo demos-

trou que as variáveis gordura corporal total, gordura de tronco e gordura androide (% e em 

kg), são significantemente diferentes quando comparamos mulheres na pós-menopausa com 

desempenho inferior e desempenho superior no 6MWT.
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Efeito do treinamento 

combinado sobre 

a composição corporal 

de mulheres pós-menopausa 

com câncer de mama

PALAVRAS CHAVE:

Composição corporal. Treinamento combinado. 

Inibidores de aromatase.

RESUMO

O câncer de mama acomete 22% das mulheres no mundo e a gordura corporal é conside-

rada como fator de risco. O exercício físico é considerado um comportamento saudável que 

colabora para prevenção desta doença, além de contribuir com diversos benefícios durante 

seu tratamento. Foi objetivo analisar o efeito do treinamento combinado sobre a composi-

ção corporal de mulheres pós menopausa que usam inibidores de aromatase (IA) para o 

tratamento do câncer de mama. A amostra foi composta por 79 mulheres, entre 50 e 80 

anos (62,52±8,11), residentes em Presidente Prudente, SP, divididas em quatro grupos: GTC 

= Grupo treinamento combinado com o uso IA (n=20); GSC= Grupo sedentário com o uso 

IA (n=13); GTN= Grupo treinamento sem câncer de mama (n=31); GSS= Grupo sedentário 

sem câncer de mama (n=15). A composição corporal foi estimada por meio do DEXA (Dual-

-Energy X-Ray Absorptiometry). O treinamento consistiu de musculação seguido de aeróbio, 

três vezes por semana, durante seis meses. Para tratamento estatístico, foi realizada análise 

descritiva, média e desvio padrão. Para comparação dos grupos usou o teste t pareado, pelo 

SPSS, 18.0, com p<5%. Nos grupos GTC e GTN houve uma diminuição significativa da gordura 

total, gordura de tronco e do percentual de gordura, sendo p= 0,002; 0,000 e 0,007 (GTC) e 

0,005; 0,055 e 0,004 (GTN) respectivamente. Os grupos controles não apresentaram dife-

rença estatística. O treinamento combinado foi eficaz para a redução da gordura corporal de 

mulheres que fazem o uso de IA para o tratamento do câncer de mama.
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Perfil dos frequentadores 

e padrão de uso 

das academias ao ar livre 

da Universidade Federal 

de Juiz de Fora

PALAVRAS CHAVE:

Academia de ginástica. Atividade física. 

Exercício físico. Sedentarismo. 

Estilo de vida. Saúde pública.

RESUMO

O objetivo do estudo foi identificar o perfil dos frequentadores e padrão de uso da aca-

demia ao ar livre da Universidade Federal de Juiz de Fora-Minas Gerais. Para isso, foram 

entrevistados 179 usuários ao longo de 11 semanas, entre outubro e dezembro de 2014. 

Utilizou-se um questionário composto por perguntas fechadas abordando variáveis socio-

econômicas e comportamentais, nível de atividade física e dados relacionados a saúde 

dos usuários. Os resultados demonstram que o perfil dos praticantes de atividade física 

da academia ao ar livre da universidade, em sua maioria, são jovens adultos, saudáveis, 

com bom grau de escolaridade, residem próximo ao local, se exercitam em média 1 hora 

principalmente pela manhã, visam a obtenção de qualidade de vida e optam pelo local por 

conta do ambiente agradável e por causa da supervisão de professores de educação física 

no local. É importante que as políticas de incentivo e gestão da prática de atividade física 

em locais públicos municipais se atentam ao perfil dos praticantes de locais públicos de 

prática de exercícios a fim de intervir adequadamente nas estratégias de contemplação 

das características e diversidade dos usuários desses espaços, aumentando assim a práti-

ca de atividade física e inclusão social do exercício físico, esporte e lazer.
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Características morfofuncionais 

em adultos e idosos após 

um programa comunitário 

de atividade física

PALAVRAS CHAVE:

Adultos. Idosos. Atividade física comunitária. 

Indicadores morfofuncionais.

RESUMO

O envelhecimento é caracterizado como um processo natural, progressivo e irreversível, 

provocando modificações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas no organismo. A prática 

da atividade física auxilia na manutenção de indicadores morfofuncionais, proporcionando 

uma melhora na autonomia funcional dos indivíduos. Objetivou-se analisar as característi-

cas morfofuncionais em adultos e idosos após um programa comunitário de atividade físi-

ca. Foram realizadas avaliações morfológicas: circunferência de cintura, dobras cutâneas, 

índice de conicidade. Testes funcionais relacionados à resistência muscular localizada de 

membros inferiores: marcha estacionária, levantar e caminhar, sentar e levantar em 30 se-

gundos. A amostra foi constituída por um grupo de 64 sujeitos, incluindo adultos e idosos. 

Utilizou-se programa estatístico para análise dos dados com nível de significância de 5%. 

Os procedimentos realizados respeitaram as normas internacionais de experimentação 

com humanos (Declaração de Helsínquia-1975). Quanto aos indicadores antropométricos 

houve melhora na classificação geral da circunferência de cintura, com pré-teste 81,3% 

muito alto, e pós-teste 76,6% muito alto, apresentando uma redução do risco cardíaco. O 

programa surtiu maior efeito nos indicadores funcionais, como o equilíbrio estático, com 

pré-teste 32% muito fraco e pós-teste 9% muito fraco; e força de membros inferiores com 

pré-teste 27% muito fraco e pós-teste 7% muito fraco. Concluiu-se que as atividades reali-

zadas durante a intervenção promoveram melhoras nos níveis morfofuncionais de adultos 

e idosos após um programa comunitário de atividade física.
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Avaliação dos efeitos 

de um programa de exercício 

físico na aptidão física 

e na qualidade de vida 

de sobreviventes do cancro 

da mama – Estudo piloto: 

Implementação do programa 

MAMA_MOVE

PALAVRAS CHAVE:

Cancro da mama. Exercício físico 

supervisionado. Aptidão física. 

Qualidade de vida.

RESUMO

Recentemente, o tratamento do cancro da mama obteve progressos substanciais, com con-

sequente aumento de sobreviventes. Porém, estes tratamentos provocam efeitos colaterais 

a nível físico, como: fadiga, diminuição da força muscular, da amplitude do movimento, da 

qualidade de vida, alteração da composição corporal, da densidade óssea e da capacidade 

aeróbia. Vários estudos referem que o exercício físico desempenha um papel fundamental, 

como coadjuvante terapêutico, na melhoria da funcionalidade/aptidão física e na qualidade 

de vida. Baseada nesta hipótese, foi criado o programa piloto MAMA_MOVE que integra 3 ses-

sões semanais de treino combinado, supervisionado, específico, orientado para mulheres 

sobreviventes de cancro da mama, com intensidade progressiva, decorrendo durante 4 me-

ses na Universidade da Beira Interior. Este estudo engloba 3 avaliações (inicial, decorridos 

2 e 4 meses), tendo sido medida indiretamente a força muscular dos membros inferiores 

pelo sit-stand test, a força de preensão por um dinamómetro manual, a capacidade aeróbia 

pelo protocolo de Blake modificado e a qualidade de vida pelo European Organisation for 

Research and Treatment Cancer Core Quality of Life Questionary C30.Esta investigação teve 

como objetivo avaliar os efeitos do treino combinado na aptidão física e qualidade de vida em 

sobreviventes de cancro da mama. Onze formaram o grupo experimental, que participaram 

no MAMA_MOVE, enquanto oito formaram o grupo de controlo. Decorridos dois meses, foram 

verificadas, pelo grupo experimental, melhorias significativas (p<0.05) nas variáveis apre-

sentadas. Estes resultados mostram que a atividade física exerce papel determinante na 

melhoria da aptidão física e qualidade de vida em sobreviventes de cancro da mama.
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Cultura corporal e o lugar 

do corpo de carregadores 

bananeiros, peixeiros 

e açougueiros do mercado 

e da feira Manaus Moderna-

Manaus, Am.Br

PALAVRAS CHAVE:

Cultura corporal. Corpo. Movimentos. 

Carregadores de bananas. 

Peixeiros e açougueiros.

RESUMO

O estudo refere-se à cultura corporal dos carregadores de bananas, peixeiros e açougueiros 

do mercado e de uma feira em Manaus, Am.Br. Analisamos a influência que o movimento 

corporal desses trabalhadores exerce sobre o corpo em relação ao seu labor e os aspec-

tos socioculturais que contribuíram para a construção do corpo em nosso sistema de vida. 

A justificativa consiste em fazermos uma reflexão sobre o corpo e sobre os movimentos 

que aqueles trabalhadores realizam diariamente em seu local de trabalho. Organizamos as 

argumentações a partir dos sujeitos aqui eleitos, por serem os principais autores deste tra-

balho para saber como eles se apropriam dos seus corpos durante a realização dos seus 

movimentos Os procedimentos metodológicos foram a técnica da entrevista e a observação 

direta das atividades dos trabalhadores. Os resultados da análise mostram que os corpos 

destes sujeitos são usados como ferramentas de seu trabalho para limpar e cortar os peixes, 

realizar os cortes das peças de carnes e organizar as bananas, indo além dos limites físicos. 

Esse processo anuncia que mesmo sendo um trabalho rotineiro, torna-se criativo e interes-

sante, já que os movimentos repetitivos demonstram que o corpo possui destreza, rapidez e 

bom desempenho nas sequências das ações. Entretanto, não se pode esquecer que além do 

cansaço diário, os movimentos corporais repetitivos poderão ocasionar problemas de ordem 

física e psicológica, prejudicando suas funções e capacidades físicas.
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Prevalência da síndrome 

metabólica e associação 

com a atividade física 

no pessoal que trabalha 

na Universidade Peruana 

União, Tarapoto – 2015

PALAVRAS CHAVE:

Síndrome metabólica. Atividade física. 

Universidade.

RESUMO

Foi objetivo determinar a prevalência da Síndrome Metabólica e associação com a atividade 

física no pessoal que trabalha na Universidade Peruana Union sede Tarapoto – 2015. O es-O es-

tudo foi desenvolvido no departamento de San Martín; foram incluídas 54 pessoas entre 

os 22 e 60 anos. Se realizaram medições da circunferência abdominal, pressão arterial, 

assim como análise dos triglicerídeos, colesterol HDL e glicose em jejum. Foram utiliza-

dos os critérios da síndrome metabólica da National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III (ATP III) e as recomendações da Associação Latino-Americana de 

Diabetes (ALAD). Foi utilizado o questionário de atividades física IPAQ, forma curta. Foi 

utilizado o SPSS 20.0 e correlação Spearman. De acordo com a ALAD, a circunferência 

abdominal mostrou 30 sem risco (55.6%) e 24 com risco (44.4%). De acordo com os 

critérios da ATP III, 48 sem risco de pressão arterial sistólica (88.9%), 6 com risco (11.1%); 

24 sem risco de triglicerídeos (44.4%), 30 com risco (55.6%); 19 sem risco de colesterol 

HDL (35.2%), 35 com risco (64.8%); 49 sem risco de glicose (90.7%), 5 com risco (9.3%). 

Se diagnosticaram 18 trabalhadores com síndrome metabólica (7F-11M) que representam 

o 33.3%. Finalmente, existiu associação com a circunferência abdominal-IPAQ (-0.370), 

Triglicerídeos-IPAQ (-0.269), IPAQ-Hora sentado (-0.549). A síndrome metabólica é 

predominante no gênero masculino exceto na glicose onde as mulheres conseguem dados 

superiores, também aqueles com baixa atividade física apresentam valores elevados na 

circunferência abdominal, colesterol e nas horas sentados.
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Efeito de diferentes 

intensidades de exercício 

aeróbio prévio, sobre 

a curva lipêmica, inflamação 

e hemostasia de sujeitos 

jovens saudáveis submetidos 

à refeição hiperlipídica

PALAVRAS CHAVE:

Inflamação. Hemostasia. Exercício físico.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito subagudo de duas sessões com intensidades dife-

rentes de exercício aeróbio na curva lipêmica, inflamatória e de hemostasia em jovens saudá-

veis submetidos à refeição hiperlipídica. Onze homens com 23±3 anos participaram do estudo 

com três protocolos randomizados com dois dias consecutivos cada. No dia 1 os sujeitos re-

alizavam um dos três protocolos: exercício de baixa intensidade, exercício de moderada in-

tensidade e repouso. No dia dois 12h após os sujeitos consumiam uma refeição hiperlipídica. 

Foram realizadas coletas de sangue para triglicerídeos, no basal e a cada hora de 1 à 5h após 

refeição e para ativador de plasminogênio, inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, fator 

de necrose tumoral, e Interleucina 10 no basal, 1h, 3h e 5h. Os protocolos de exercício reduzi-

ram os triglicerídeos em relação ao Con. A baixa intensidade reduziu o inibidor do ativador de 

plasminogênio 1 em comparação ao outros dois protocolos p<0,05 e incrementou o ativador 

de plasminogênio em relação ao controle p<0,05. No Fator VII, os protocolos de exercício re-

duziram em relação ao controle 1h após a refeição p<0,05. O moderada intensidade reduziu o 

fator de necrose tumoral no momento 1h e aumentou a interleucina 10 em todos os momentos 

comparado aos outros protocolos p<0,05. A refeição hiperlipídica aumenta inflamação e des-

regula a coagulação e fibrinólise, o exercício atenua os triglicerídeos e o fator VII e quando 

realizado em baixa intensidade melhora a relação de coagulação e fibrinólise e em moderada 

intensidade diminui inflamação e aumenta a anti-inflamação.
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Preensão manual 

de adolescentes 

com Síndrome de Down 

e crianças sem Síndrome 

de Down: Um estudo 

comparativo

PALAVRAS CHAVE:

Síndrome de Down. Preensão manual. 

Aptidão física.

RESUMO

A aptidão física é um importante indicador de saúde. Na literatura é reportado que pes-

soas com Síndrome de Down (SD) possuem menores escores de aptidão física quando 

comparadas com pessoas sem a síndrome (sSD). Uma possível explicação será a reduzida 

participação de pessoas SD em atividades físicas de intensidade moderada/vigorosa. O 

objectivo deste estudo foi comparar a força de preensão manual de crianças sSD com 

adolescentes com SD. Participaram neste estudo comparativo de corte transversal 22 

voluntários divididos em dois grupos: G1 [adolescentes SD (n=11, 15,3±2,6 anos)] e G2 

[crianças sSD (n=11, 7,2±1,2 anos)]. A avaliação da preensão manual (PM) foi realizada com 

dinamômetro manual com resistência ajustável (TKK 5101, Tokio Japão), de forma gradual 

durante dois segundos, na mão dominante. O teste foi realizado duas vezes e registrado 

o valor máximo atingido, em quilogramas. Para a análise dos dados, utilizou-se o teste t 

de Student para amostras independentes. Foram assinados o termo de assentimento e 

consentimento, norma 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Comparativamente ao G1, 

o G2 apresentou valor médio significativamente mais elevado no teste PM (p=0.03) e média 

de idade mais baixa (p=0,01). É de se esperar que adolescentes possuam mais força do 

que crianças, no entanto, os dados do presente estudo mostraram que adolescentes com 

SD possuem valores de força de preensão manual mais baixos do que crianças sSD.
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Uma nova estratégia 

de prescrição do treinamento 
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RESUMO

Considerando os benefícios de cargas autoajustadas nas respostas afetivas, ainda não se 

explorou a sua aplicação na configuração do treinamento intervalado. Foi objetivo comparar 

as respostas perceptivas e de frequência cardíaca entre uma sessão contínua autoajustada 

e uma sessão intervalada com intensidade média equivalente à sessão autoajustada. Doze 

idosos do sexo masculino (71,0±4,2 anos, 64,6±6,6 kg, 163,0±0,1 cm) foram submetidos à 

três visitas, com sete dias de intervalo entre elas. (1) Foi realizado um teste de potência ae-

róbia máxima e após 10 min de repouso a identificação da demanda metabólica equivalente 

à carga autoajustada em uma caminhada na esteira; nas visitas (2) e (3), realizadas em or-

dem aleatória, os idosos foram submetidos à sessão contínua autoajustada e intervalada [10 

x (1min – carga autoajustada+35% / 1min – carga autoajustada-35%)]. A comparação das 

médias foi realizada por um teste t pareado, com significância de p<0,05 complementada 

pelo cálculo do tamanho do efeito (TE). Foram observadas pequenas diferenças (Intervalado 

– contínuo), sem significância estatística, para frequência cardíaca (TE=0,41;p=0,773), per-

cepção de esforço (TE=-0,44; p=0,766;), e divertimento (TE=-0,30;p=0,830). Foi observado 

para o afeto melhores respostas para a atividade intervalada, com efeito classificado como 

Grande, porém sem significância estatística (TE=1,70;p=0,253). A configuração de cargas 

intervaladas com base no autoajuste da intensidade se apresenta como uma promissora 

estratégia de prescrição de treinamento para idosos, tanto numa perspectiva afetiva, quanto 

fisiológica. Outros estudos devem testar a efetividade da configuração de treino intervalado 

aqui sugerido além de testar outras amplitudes de intensidade.
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Análise da flexibilidade 

nos membros inferiores 

de idosos integrados 

num programa de exercício 

de manutenção
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RESUMO

Com o envelhecimento ocorrem perdas funcionais, músculo-esqueléticas e amplitude de 

movimento, propiciando a um maior risco de quedas, menor capacidade funcional, levando 

à na diminuição da qualidade de vida. Torna–se imperativa a avaliação e manutenção destas 

capacidades em idosos. Programas de exercício em comunidade apresentam benefícios em 

idosos, dado adotarem um estilo de vida mais ativo. Pretende-se analisar os valores da am-

plitude articular máxima em flexão. A amostra foi composta por 19 Sujeitos (16 mulheres e 

3 homens) escolhidos aleatoriamente, com idades médias 77,36 ± 4,37 anos, participantes 

num programa de manutenção (2x semanais – 50mim). Procedeu-se à medição das ampli-

tudes articulares máximas da anca e joelhos, utilizando um flexómetro Sanny®. A análise 

estatística foi realizada no SPSS versão 2.2 e comparou-se médias através do teste T student, 

exceto na média do joelho esquerdo, onde foi utilizado o teste de Wilcoxon. A diminuição dos 

valores de amplitude articular máxima foi significativa em todas as medições, verificando-

-se maior diminuição na anca direita com média de 71,84º (t= -17,66) e esquerda de 78,84º 

(t=-13,46), comparando com o valor normativo de 135º. No joelho a média obtida foi 98,4º 

(t= -9,58) para ambos, comparando com o valor normativo de 140º. Apesar de estes idosos 

serem fisicamente ativos constata-se a necessidade de englobar exercícios de flexibilidade 

nos programas de treino, focando os membros inferiores, de modo a, prevenir e retardar as 

perdas na amplitude máxima de movimento. Dada a inexistência de valores de amplitudes 

médias esperadas em idosos, é fundamental mais investigação nesta área.
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RESUMO

O objetivo deste estudo é verificar se a atividade física moderada-vigorosa AFMV está asso-

ciada com diferentes atributos ambientais de parques urbanos. Participaram deste estudo 

326 adolescentes (60,1% do sexo feminino). A AFMV foi avaliada através de acelerômetros 

actigraph GT3X. A percepção de distância foi avaliada através do questionário neighborhood 

walkability scale-youth (NEWS-Y) e a distância objetiva foi medida através do sistema de in-

formação geográfica (SIG). O total de 63 parques foram georreferenciados, e auditados utili-

zando o Public Open Space Tool (POST). Foram considerados quatro domínios abrangidos pelo 

POST: presença de espaços desportivos, qualidade ambiental, conforto e segurança. Para 

calcular a disponibilidade e a média das características dos parques, raios de 1600 metros 

(mts) foram gerados considerando o endereço de residência dos participantes. Regressão 

linear foi utilizada para verificar a associação entre a AFMV e as características de qualidade 

dos parques urbanos. Foram verificados associações estatisticamente significativas entre 

a média diária de AFMV e a quantidade de parques num raio de 1600 mts (p= 0.003), assim 

como, entre a presença de espaços desportivos (p=0.04), a qualidade ambiental (p=0.006), 

o conforto (p=0.01) e a segurança (p=0.007). Entretanto todas essas associações significa-

tivas, foram observadas apenas nas raparigas. Estudos futuros considerando a auditoria de 

parques devem ser realizados para melhor entender essa relação.
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Interferon-gama, qualidade 

de vida e equilíbrio de homens 

idosos com baixa densidade 

mineral óssea praticantes 

de Tai Chi Chuan
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RESUMO

Tai Chi Chuan é um exercício largamente praticado na China há séculos. O propósito deste 

estudo foi avaliar o efeito do Tai Chi Chuan no interferon-gama, qualidade de vida e equilí-

brio de homens idosos com baixa densidade mineral óssea. Completaram este estudo quasi-

experimental, controlado e cego, 41 voluntários idosos, divididos em 2 grupos: experimental 

que se exercitou com Tai Chi Chuan 2 vezes por semana, durante 12 semanas (n = 20; idade 

= 69,20±6,19 anos) e controle; n = 21; idade = 69,00±5,67 anos). A densidade mineral óssea 

(coluna lombar e colo do fêmur) foi avaliada por meio de absorciometria por dupla emissão 

de raios-X. Interferon-gama foi avaliado por Imunoensaio enzimático – ELISA. Qualidade de 

vida foi avaliada através do Questionário SF-36. Também foram aplicados testes para equi-

líbrio estático, equilíbrio dinâmico e foi calculado o índice de possibilidade de quedas. Nas 

comparações utilizaram-se análise de variância, testes t de Student, Mann-Whitney e Wilco-

xon, adotando-se p < 0,05 para o nível de confiança. Não houve diferenças significativas nos 

níveis de interferon-gama e no índice de possibilidade de quedas entre os grupos, entretanto, 

o grupo experimental apresentou valores significativamente melhores para qualidade de 

vida (p=0,04) e equilíbrio dinâmico (p=0,01). Estes resultados sugerem que o Tai Chi Chuan 

é eficaz na melhora relativa de equilíbrio e qualidade de vida em homens idosos com baixa 

densidade mineral óssea, porém não altera os níveis de interferon-gama e risco de quedas.
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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi descrever o perfil sociodemográfico, condição de saúde e 

capacidade funcional de um grupo de idosos participantes de um Programa de atividade física 

regular. Selecionou-se uma amostra de 113 idosos de ambos os sexos (Idade ≥ 60 anos), onde 

o perfil sociodemográfico foi obtido pelo “Questionário de Vigilância de Fatores de Risco e Pro-

teção para Doenças Crônicas – “VIGITEL”, as condições de saúde pelos registros de anamnese 

e a capacidade funcional pelos resultados de uma bateria de testes adaptados para idosos que 

incluem o teste de Sentar/Alcançar, Equilíbrio Unipodal, Timed Up and Go, Dinamometria Ma-

nual, Sentar/Levantar e Marcha Estacionária. Os resultados apontaram, em relação ao perfil 

sociodemográfico, que o número de mulheres foi significativamente maior (p=0,01) todos os 

idosos se encontraram com sobrepeso; eram aposentados (p=0,001), curso superior completo 

(p=0,001), casados e possuíam plano de saúde. Em relação às condições de saúde verificou-se 

a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tanto nas mulheres (problemas visuais, 

osteopenia e hipertensão arterial) nos homens (problemas visuais, hipertensão arterial e pro-

blema auditivo), todos faziam uso contínuo de medicamentos. Já em relação à capacidade fun-

cional não foram encontradas diferenças significativas por faixa etária entre os homens e mu-

lheres, só foram encontradas diferenças significativas, por faixa etária, nos testes de equilíbrio 

estático (9,24±6,90; p=0,001) e dinâmico (5,42±0,73; p=0,001) no grupo feminino. Conclui-se 

que, apesar da presença de comorbidades e do uso contínuo de medicamentos, é possível que 

idosos participantes de um grupo de Atividade Física regular apresentem boa condição física.
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