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APRESENTAÇÃO

Ao longo do ano de 2021 os organizadores desta obra atuaram como pro-

fessores universitários. O docente Galdino atuou com as disciplinas de Traba-

lho de Conclusão de Curso (TCC) I e II do curso de bacharelado em Educação 

Física da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor), em Minas Gerais e o pro-

fessor Walk na orientação de diversos TCCs na Associação Vitoriana de Ensino 

Superior (FAVI), no Espírito Santo. Em parceria com professores dos cursos de 

ambas instituições apresentamos neste livro nossas produções junto aos nossos 

orientandos. Os trabalhos de conclusão de curso são fundamentais para que os 

estudantes se aproximem da pesquisa na graduação, caminhando em direção ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão da universidade 

(BRASIL, 1988).

Assim, nos primeiros artigos, o professor Anderson Massahud discute com 

seus orientandos e orientandas temas como: a dor crônica e as possíveis rela-

ções com o treinamento físico; o treinamento resistido com oclusão vascular em 

relação ao duplo produto (DP) e a hipotensão pós-exercício; as contribuições 

que o treinamento resistido proporciona a saúde da mulher e do feto no período 

gestacional; os efeitos do isolamento social na pratica de exercícios físicos e na 

qualidade de vida das mulheres e possíveis relações do treinamento resistido na 

prevenção e no tratamento de pessoas com depressão.

Nos trabalhos seguintes, o pesquisador Galdino Rodrigues de Sousa                  

apresenta, com seus orientandos, temas ligados: a influência do exercício físico 

no tratamento de idosos com depressão, principalmente no aspecto psicológico e 

a importância do professor de Educação Física no tratamento de indivíduos com 

doença cardiovasculares ou predispostos. Helder Francis Lima Araújo nos traz 

um trabalho que compara os efeitos dos exercícios físicos aeróbicos e resistidos 

em pessoas com diagnostico de Parkinson. 

O docente João Marcelo de Souza Ribeiro, preocupado com a prática de 

atividades físicas da população idosa como forma de atenuar consequências do 



envelhecimento, enfatiza o treinamento de força para pessoas idosas em um dos 

capítulos. O professor João Paulo Soares, por sua vez, problematiza os conhe-

cimentos dos profissionais da Educação Física em primeiros socorros. O profes-

sor Júlio César Enézio, preocupado com o contexto pandêmico ocasionado pela 

COVID-19, tensiona os fatores motivantes para a procura de treinamento perso-

nalizado nesse período. 

O educador Wagner Vinhas e seus orientandos questionam como pode ser 

melhorado o desempenho do indivíduo no exercício shuttle run no teste de apti-

dão física? Além disso, em outros dois artigos, descrevem a importância do exer-

cício físico regular para gestantes de alto risco e trazem entendimentos sobre a 

hérnia de disco lombar, descrevendo sobre o que seria essa patologia, procuran-

do ver também suas causas e diversas variáveis alcançadas para seu tratamento 

via treinamento físico. O professor Valmir Flores Domingues nos brinda com uma 

investigação voltada para a prática de ciclismo e suas motivações.

Por fim o investigador Walk Loureiro traz, junto aos seus ex-orientandos e 

ao coorientador Lucas Borges Soeiro, potentes discussões teóricas acerca da vi-

gorexia, de aspectos técnicos psicológicos e biomecânicos do basquete e sobre 

a importância da atividade física para pessoas com câncer ou em fase de recu-

peração dessa doença.

Desejamos uma boa leitura!

Prof. Dr. Galdino Rodrigues de Sousa. 
Professor e orientador do Mestrado Profissional em Gestão, 

Planejamento e Ensino da Unincor.
Professor da Faculdade de Educação da UFJF

Prof. Ms. Walk Loureiro
Professor do Curso de Bacharelado em 

Educação Física da FAVI
Professor da Rede Municipal de Vitória-ES
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1. INTRODUÇÃO

“A dor é uma percepção subjetiva, desagradável e vital. A interpretação do 

estímulo nocivo protege o organismo através desse sinal de alarme denomina-

do dor’’ (SOUZA, 2009, p. 145). Para o mesmo autor, a dor pode ser pontuada 

em duas vertentes, dor aguda e crônica. Segundo Dellaroza, Pimenta e Matsuo 

(2007), normalmente a dor aguda está ligada a lesão do organismo, em um curto 

período. Entretanto a dor crônica é persistente e nem sempre estará ligada a uma 

lesão no organismo. Alguns fatores como: depressão, incapacidade física, afas-

tamento social entre outros, diversas vezes encontra-se associado a dor crônica.

A dor crônica como doença pode ter efeitos negativos na qualidade de vida, 

fatores como: depressão, afastamento social, desesperança entre outros. Esses 

aspectos normalmente estão associados ao quadro de dor crônica. O fato de não 

poder controlá-la traz sempre o desequilíbrio emocional e físico. Portanto, esses 

aspectos podem aumentar a morbidade dos indivíduos. (DELLAROZA; PIMEN-

TA, 2012). 

A prática de exercício físicos tem sido pauta de políticas públicas e progra-

mas na área de saúde, pelo fato de promover uma vida saudável e com qualida-

de, principalmente se forem bem estruturadas em um programa de treinamento 

(FERRATI et al., 2019). O exercício traz diversos benefícios ao praticante, que 

vão desde aspectos fisiológico até mesmo na saúde mental. Há diversos fatores 

físicos e psicológicos que afetam diretamente na qualidade de vida e consequen-

temente gera uma melhora no desempenho e produtividade dos indivíduos que 

têm uma rotina de treinamento ativa (SILVA et al., 2007).

Diante disso, essa pesquisa nos remete a seguinte questão problema: 

“Como o treinamento físico pode impactar a vida das pessoas com dor crôni-

ca?”. Acerca disso formulamos tais hipóteses: “O exercício físico não tem efeito 

na analgesia em pessoas com dores crônicas” e “O exercício físico tem efeito 
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analgesia em pessoas com dores crônicas”. Desse modo, temos por objetivo 

geral identificar o efeito do treinamento físico em indivíduos com dores crônicas 

e como objetivo secundário avaliar os efeitos secundários do treinamento físico 

em indivíduos com dor crônica. 

Contudo, Estudo sobre a temática de treinamento físico para indivíduos 

com dor crônica, é pouco discutido na literatura. De certa maneira, a dor pode im-

pactar em diversos aspectos no dia a dia dos indivíduos que a possuem. Portanto 

trazer esse assunto para o centro das discussões é de extrema importância, uma 

vez que, um programa de treinamento bem elaborado pode trazer como benefí-

cio, efeitos analgésicos para aqueles que sofrem de dor crônica, melhorando a 

saúde e qualidade de vida desses indivíduos. 

Portanto, este artigo será apresentado em mais três capítulos e as con-

siderações finais. No capítulo dois, traremos a revisão bibliográfica, abordando 

os seguintes aspectos “A dor crônica” “Qualidade de vida e treinamento físico” 

e “Dor crônica: intervenção através do treinamento físico”. No terceiro capítulo, 

iremos apresentar a metodologia na qual irá mostrar os critérios para elaboração 

da pesquisa. E no quarto capítulo, faremos as discussões dos dados juntamente 

com o resultado da pesquisa que foi feita no Município de Varginha e por fim, 

traremos as considerações finais onde faremos um apanhado geral do que foi 

discutido no trabalho. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A DOR CRÔNICA

Podemos dizer que a dor crônica é um problema de saúde pública nos dias 

atuais tem sido um desafio para os profissionais lidar com as pessoas que pos-

suem essa agravante. A dor crônica pode ser compreendida como uma entidade 

nosológica específica, tornando-se única, pois possui uma relação de retroali-

mentação que a dor tem de si própria (LIMA; TRAD, 2007). 
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Em 2020 o conceito de dor foi revisado para “uma experiência sensitiva 

e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma 

lesão tecidual real ou potencial” e esta nova proposta foi aceita pelo conselho da 

IASP (RAJA et al., 2020). 

Independentemente da patologia, a presença da dor crônica tem efeito em 

implicações na saúde dos indivíduos. E com isso, a dor crônica não consegue 

manter a homeostase e perde a função de ser sinal de alerta, comprometendo 

a capacidade funcional, causa sofrimento, incapacidade progressiva e custo so-

cioeconômico (DELLAROZA et al., 2008).

Uma pesquisa mundial apresentou resultados revelando que a dor crônica 

está associada a alterações na saúde mental e ligada ao sexo feminino. Na maior 

parte dos indivíduos, a dor crônica afeta diversos aspectos tais como: sono, ca-

pacidade de se exercitar e manter um estilo de vida independente (SOUZA; HA-

FELI; SIQUEIRA, 2019). 

Nesse modo, podemos apontar algumas patologias que são consideradas 

como dor crônica, sendo elas: cefaleia, hérnia de disco lombar, lombalgias, reu-

matismo, fibromialgia etc. E na tentativa de controlar essa vertente, utiliza-se me-

dicação como por exemplo analgésico (BASTOS et al., 2007). A dor pode variar 

em diversos aspectos quanto a qualidade, intensidade, duração e possui vários 

mecanismos e significados. Sendo assim, é um grande desafio trazer uma defini-

ção de dor de uma forma concisa e precisa (RAJA et al., 2020).

2.2 QUALIDADE DE VIDA E TREINAMENTO FÍSICO

Sabemos que a qualidade de vida possui diversas definições, porém ne-

nhuma é amplamente aceita ou “completa”, pois a qualidade de vida vai muito 

além do que apenas fatores relacionados a saúde, mas também outros elemen-

tos que são importantes e fazem parte do cotidiano das pessoas como, família e 

trabalho. Logo o conceito de qualidade de vida é muito vasto, devido aos diversos 
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fatores que podem influenciar para uma melhora ou piora desse aspecto (PEREI-

RA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).

O treinamento físico é uma área de atuação profissional da Educação Físi-

ca e do Esporte, sendo de extrema importância, pois visa a obtenção da melhoria 

do desempenho físico através de um processo organizado e sistemático de exer-

cícios físicos (ROSCHEL; TRICOLI; UGRINOWITSCH, 2011). Segundo Silva et 

al. (2007), a prática de exercício físico auxilia na saída da rotina estressante do 

trabalho e do estudo, sendo assim uma maneira de proporcionar lazer e saúde. 

Sabe-se que o exercício físico proporciona ao praticante diversos benefí-

cios através do reconhecimento científico e do auxílio terapêutico. E na dor crôni-

ca as utilizações de exercícios podem ser efetivas na prevenção e tratamento 

dessa doença. Por isso, consta no plano do ministério da saúde a promoção da 

prática esportiva para a população (SOUZA; HAFELI; SIQUEIRA, 2019).

Portanto, a atividade física pode ser associada a qualidade de vida, propor-

cionando benefício e melhora na qualidade de vida em diversas faixas etárias, 

vale ressaltar que essa associação é divergente nas populações. Conclui-se que 

há uma relação positiva na prática de atividade física e qualidade de vida, sendo 

assim, deve-se priorizar o estilo de vida saudável para enfatizar os benefícios 

dessa relação (PUCCI et al., 2011).

2.3 DOR CRÔNICA: INTERVENÇÃO ATRAVÉS DO TREINAMENTO FÍSICO

Normalmente a dor crônica não possui uma origem clara, e se faz neces-

sário atacar os sintomas. O uso do medicamento é o mais comum nesses casos, 

utilizando de analgésicos, psicotrópicos e bloqueio analgésico para controlar a 

dor (BASTOS et al., 2007). Mas nos últimos anos tem sido observado que o 

treinamento físico pode contribuir para a redução dessa problemática, o fator da 

analgesia induzida pelo exercício físico é sobretudo apresentado em atletas (OLI-

VEIRA; FERNANDES; DAHER, 2014).



16

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

Exercícios isométricos, contra resistidos são capazes de diminuir edemas e 

processos inflamatórios, gerando uma melhora nas condições circulatórias, auxi-

liando na capacidade funcional e promovendo um alívio na dor (OLIVEIRA; FER-

NANDES; DAHER, 2014). O incentivo a prática de atividade física tem sido pauta 

de políticas públicas e programas da área da saúde, de modo geral o sedentaris-

mo está associado com o aumento da dor crônica, mas o hábito de se exercitar 

está relacionada positivamente com a diminuição do aumento da intensidade da 

dor (FERRETTI, et al., 2019). 

Além dos benefícios voltados para a dor crônica, o exercício físico também 

podemos trazer efeitos positivos crônicos ou agudos, dentre eles são: diminuição 

da perda óssea e muscular, aumento da força e redução da incapacidade fun-

cional levando em consideração a intensidade frequência e duração do exercício 

físico (NOGUEIRA, et al., 2012).

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Este estudo trata-se de uma pesquisa clínica e prospectiva realizada no 

município de Varginha-MG, através do Projeto Varginha Sem Dor, da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer junto com a Secretaria Municipal de Saúde, com 

os coordenadores do projeto, Anderson Ranieri Massahud e Hélder Francis Lima 

Araújo. É válido frisar, que o projeto do trabalho foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética, sob o número do CAAE: 50881021.7.0000.5158 (Anexo I ).

Sessenta pessoas de ambos os sexos, e idade a partir de 50 anos, com 

queixa de dores crônicas foram pré-selecionadas. Uma avaliação foi realizada 

pré-participação e outra avaliação foi realizada após oito semanas para fins de 

comparação. 

Teste SF36

Segundo Larguardia, et al. (2013, p. 890) “É uma medida de qualidade de 

vida, relacionada à saúde, amplamente utilizada”. Para os mesmos autores esse 

teste é um importante instrumento na avaliação de qualidade de vida. A finalidade 
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dessa ferramenta é detectar diferenças clínicas e sociais da população geral que 

possuem alguma enfermidade. 

Diante disso, vamos apresentar as 11 questões que compõe o questionário 

SF-36:

1- Em geral você diria que sua saúde é:

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em 

geral, agora?

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atual-

mente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para 

fazer estas atividades? Neste caso, quando?

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes proble-

mas com seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de 

sua saúde física?

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes proble-

mas com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de 

algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou pro-

blemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação 

à família, amigos ou em grupo?

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 

normal (incluindo o trabalho dentro de casa)?

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acon-

tecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê 

uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação 

às últimas 4 semanas.
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física 

ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visi-

tar amigos, parentes, etc)?

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?

TUG – Timed Up and Go

Outro fator que foi utilizado como avaliação é o teste “Timed “Up and Go” 

(TUG), que tem como função de avaliar as modificações no equilíbrio de indivíduos 

ao decorrer de seus afazeres. O TUG tem sido muito utilizado como ferramenta 

de avaliação de mobilidade funcional, equilíbrio dinâmico e riscos de quedas. O 

teste consiste em mensurar o tempo em segundos, na qual uma pessoa levanta 

de uma cadeira padrão e caminha uma distância de três metros, retornando para 

a cadeira e sentando-se novamente (NICOLLINI-PANISSON; DONADIO, 2013).
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Desenho da pesquisa
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o período de treinamento, foi realizado a reavaliação dos indivíduos 

para observar os efeitos que atividade física no controle da dor crônica. Em 

relação ao questionário SF-36, avaliou as seguintes variáveis: Aspectos Sociais 

(gráfico 1), Aspectos Emocionais (gráfico 2), Saúde Mental (gráfico 3), Capacidade 

Funcional (gráfico 4), Aspectos Físicos (gráfico 5), Dor (gráfico 6), Estado Geral 

de Saúde (gráfico 7) e por fim Vitalidade (gráfico 8).

Pode-se observar na tabela 1 uma melhora significativa no quesito do 

aspecto social, isso se dá pela interatividade proporcionado pela atividade física, 

já que o treinamento foi realizado em grupos. 

No gráfico 2 onde aborda o aspecto emocional, obteve um resultado positivo 

pelo fato da atividade física contribuir significativamente para saúde mental, 

principalmente para aqueles que possuem uma idade avançada, onde possa 

vir a reduzir os sintomas depressivos e os níveis de ansiedade. E juntamente 

com o gráfico 3 temos os resultados a respeito da saúde mental, na qual houve 

efeito positivo após o período de treinamento, como já foi dito, o exercício físico 

contribui para a melhoria da saúde mental, tanto na prevenção e no controle 

daqueles que possuem algum distúrbio psicológico, podendo o exercício físico 

praticado regularmente ser considerado um tratamento não farmacológico 

(VEIGAS; GONÇALVES, 2009).

No gráfico 4 e 5 aborda sobre capacidade funcional e aspectos físicos, 

sendo que também obteve um resultado positivo, isso já era esperado pelo fato 

do exercício físico contribuir na capacidade funcional do indivíduo principalmente 

para pessoas com mais idade.

A respeito da dor como já foi mencionado pela literatura, onde existem 

alguns estudos que mostram os efeitos positivos do treinamento físico no controle 

da dor crônica, juntamente com essa pesquisa, demonstra que existe uma 



21

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

relação benéfica a respeito da dor, como podemos observar, no gráfico 6 mostrou 

excelentes resultados frisando a importância da atividade física no cotidiano das 

pessoas que possuem dor crônica. 

No gráfico 7 e 8, em relação ao questionário SF-36 foram observadas 

diferenças significativas após o treinamento nos componentes: estado de saúde 

e vitalidade. 

E por fim, na figura 9, o teste timed up & go (TUG) apresentou um resultado 

positivo e satisfatório, como podemos observar teve uma diferença significativa 

pré e pós o período de treinamento. 

Aspectos Sociais
p = 0.0002

Figura 1 – Questionário SF 36 – Aspectos sociais (pré vs. pós)

Fonte: Do autor

Nota: 
Comparação pelo teste t de Student para amostras independentes

Comparação pelo teste de Wilcoxon para amostras independentes
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Aspectos emocionais
p  = 0,004

Figura 2 – Questionário SF 36 – Aspectos emocionais (pré vs. pós)

Fonte: Do autor
Nota: 
Comparação pelo teste de Wilcoxon para amostras independentes

Saúde Mental
p = 0,023

Figura 3 – Questionário SF 36 – Saúde Mental (pré vs. pós)
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Fonte: Do autor
Nota: Comparação pelo teste de Wilcoxon para amostras independentes
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Capacidade funcional
p = 0,0003

Figura 4 – Questionário SF 36 – Capacidade Funcional (pré vs. pós)

PRÉ
PÓS

0

20

40

60

80

100

Fonte: Do autor
Nota: Comparação pelo teste t de Student para amostras independentes

Aspectos Físicos
p = 0,023

Figura 5 – Questionário SF 36 – Aspectos Fisicos (pré vs. pós)
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Fonte: Do autor
Nota: Comparação pelo teste t de Student para amostras independentes
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Dor
p = 0,023

Figura 6 – Questionário SF 36 – Dor (pré vs. pós)
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Fonte: Do autor
Nota: Comparação pelo teste de Wilcoxon para amostras independentes

Estado geral de saúde
p = 0,0001

Figura 7 – Questionário SF 36 – Estado geral de saude (pré vs. pós)
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Fonte: Do autor
Nota: Comparação pelo teste de Wilcoxon para amostras independentes
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Vitalidade
p = 0,0153

Figura 8 – Questionário SF 36 – Vitalidade (pré vs. pós)
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Fonte: Do autor
Nota: Comparação pelo teste de Wilcoxon para amostras independentes

Figura 9 – TUG Time Up and Go (pré vs. pós)

TUG

Pré Pós
0

5

10

15

Te
m

po
 (s

)

Fonte: Do autor
Nota: Comparação pelo teste de Wilcoxon para amostras independentes (p = 0,044)
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Segundo Pereira, Teixeira e Santos (2012), qualidade de vida com aspecto 

muito complexo pois seu significado é de amplo e vai além de fatores relacionados 

na saúde. De modo geral, a dor crônica majoritariamente pode influenciar 

diretamente na qualidade de vida por isso faz-se necessário tornar esse tema 

uma questão de saúde publica pois de acordo com os autores Oliveira, Fernandes 

e Daher (2014) em sua pesquisa apontou que em torno de 80% dos indivíduos 

procuram a assistência médica é relacionado a presença de dor, principalmente 

no Brasil, na qual 19% da população possui dor crônica. 

Devemos ressaltar que é comum nos idosos ocorrer a diminuição da 

capacidade funcional desses indivíduos, assim como Oliveira et al., (2010) traz em 

sua obra, que pode ocorrer da incapacidade de realizar determinados movimentos 

devido ao fato de um mal funcionamento das estruturas corporais. Diante do que 

foi citado acima, nos mostra a importância de ter um envelhecimento funcional, 

se assim podemos dizer pois sabemos que a prática de exercício físico nos torna 

ativo até mesmo nesse processo da vida na qual traz alguns benefícios onde 

podemos citar, a diminuição do processo sarcopenia, melhora da mobilidade e 

ganho de força. Por isso, há a necessidade de elaborar programas como este 

que ocorre em Varginha-MG pois além de ajudar no aspecto da dor, torna a 

população fisicamente ativa. 

Conforme Giraldo et al., (2013) em sua pesquisa apresentou dados do 

Ministério da Saúde, em que a prática de atividade física é uma estratégia adotada 

por esse Orgão público a fim de controlar e prevenir as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT’s) e promover saúde para a população. Com isso, torna-se 

imprescindível em qualquer fase da vida a estimulação da atividade física com 

intuito de promover saúde e qualidade de vida. 

Para a obtenção de resultados desse projeto foi utilizado diversos testes 

na avaliação inicial e final para a comparação dos dados. Um dos testes que 

foi mais preciso é o teste Time Up and Go (TUG) que tem por objetivo avaliar 

as modificações do equilíbrio no decorrer dos afazeres do indivíduo. Segundo 
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Martinez (2016) também aponta para o “TUG” como uma excelente ferramenta 

para mensuração do desempenho físico em idoso, porém em sua obra a pesquisa 

foi feita com o idoso hospitalizado, mas não deixa de ser fato na qualidade e 

aplicabilidade nesse teste. 

Há outros autores como Rodrigues e Souza (2016) que trouxeram em sua 

obra na qual teve por objetivo a eficiência do teste “TUG” na prevenção de quedas 

em idosos. Observou-se que o Timed Up and Go apresentou bons resultados 

como instrumento de avaliação de quedas em idosos e capacidade funcional. 

Portanto de acordo com os resultados apresentados na discussão dos dados, 

tanto na literatura como na pesquisa que foi realizada em Varginha-MG, conclui-

se que o “TUG” é uma ferramenta que tem sua importância na mensuração de 

resultados, quando se diz a respeito de capacidade funcional dos idosos sendo 

bastante eficiente e prático. 

De acordo, como foi apresentado acima, a dor crônica influência diretamente 

na qualidade de vida daqueles que a possuem causando um impacto maior 

na vida dos idosos, pois como vimos tende a ter um declínio na capacidade 

funcional, dificultando a realização de algum movimento. Contudo a atividade 

física proporciona um controle na analgesia da dor e contribui para a manutenção 

da saúde dos idosos. 

Outro teste que teve sua importância na avaliação nos resultados do projeto 

foi o Sf36, na literatura há inúmeros autores que utilizam dessa ferramenta em 

suas pesquisas e nos mostra a sua necessidade. De acordo com Campolina e 

Ciconelli (2008) o Sf36 é um questionário de qualidade de vida mais amplamente 

avaliado, com cerca de quatro mil publicações e duas mil e sessenta citações 

desde o ano de 1988. Conforme os mesmos autores ressaltam este questionário 

possui uma grande versatilidade e pode a vir contribuir com os avanços para a 

vigilância epidemiológica de doenças crônicas. 

Outra pesquisa que foi realizada com idosos para avaliação da qualidade  

de vida em aposentados também foi utilizado o Sf36 e segundo o autor Pimenta                  
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et al. diz que este questionário se mostrou um instrumento adequado para 

avaliação de qualidade de vida. Portanto conforme os estudos apresentados, 

e a pesquisa realizada em Varginha-MG nos mostra a efetividade desse teste 

principalmente na avaliação de qualidade de vida. 

CONCLUSÃO 

Diante de poucas evidências cientificas do segmento de dor relacionada 

com treinamento físico, principalmente em cidades do interior de Minas Gerais, 

presente estudo observou que o exercício físico possui benefícios na manutenção 

e controle da dor crônica no projeto realizado em Varginha no Estado de Minas 

Gerais. Logo se tem a necessidade de a realização de mais programas como 

este a fim de melhorar a dor e a qualidade de vida desses idosos

Diante disso, o treinamento físico possui sua significância para melhora dos 

aspectos fisiológicos relacionado a dor crônica. Além da sua contribuição para 

uma melhor qualidade de vida e até mesmo na redução do sedentarismo.

Através desse estudo, foi possível observar os resultados positivos em 

diversos aspectos além da dor, principalmente os apresentados através do 

SF36 (qualidade de vida, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental, 

capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde e vitalidade. E 

por fim foi observado também melhora no teste timed up & go. 

Sugere-se que novas pesquisas avancem através desse estudo para 

obtenção de mais resultados, na qual demonstre a importância do exercício físico 

no controle da dor, para as pessoas que possuem essa patologia. 
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ANEXO I



32

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 



33

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 



34

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 



35

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

 

CAPÍTULO 2

ANÁLISE DO 
DUPLO PRODUTO E 

HIPOTENSÃO 
PÓS-EXERCÍCIO EM 

TREINAMENTO 
RESISTIDO COM 

OCLUSÃO VASCULAR

Marcelo Rodrigues de Melo
Anderson Ranieri Massahud

10.48209/978-65-89949-EF-2



36

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

INTRODUÇÃO

O treinamento resistido (TR) é um método de treinamento que usa pesos 

externos para aumentar a resistência e a força muscular, segundo Weineck 

(1999), que define o TR como um método em que resistências externas são 

levantadas para melhorar a capacidade funcional dos músculos, sendo que o 

aumento de força em pouco tempo de treinamento é atribuído à melhora da 

capacidade coordenativa (coordenação intra e intermuscular).

Segundo Simão (2003), “treinamento de força é o tipo de trabalho que 

inclui o uso regular de pesos livres, máquinas, peso corporal e outras formas de 

equipamento para melhorar a força, potência e resistência muscular.”

O TR, de acordo com Fleck e Kraemer (2006), é considerado um treino 

completo, por atuar na melhora da composição corporal, resistência cardiovascular, 

força e resistência muscular, equilíbrio, potência, coordenação motora. 

Um novo método tem sido utilizado para treinamento, com objetivo de 

hipertrofia muscular, evidenciando os atuais interesses do cenário acadêmico 

internacional, o Treinamento de Oclusão Vascular Parcial (TOVP). 

O Treinamento de Oclusão Vascular Parcial (TOVP), também é chamado 

de Kaatsu Training, é um método desenvolvido no ano de 1960 pelo cientista 

e fisiculturista japonês Yoshiaki Sato. Ele criou esse método baseado em sua 

própria experiência, após sentar em cima da perna dobrada e observar que ela 

ficou dormente por ter diminuído o fluxo sanguíneo. Após 6 (seis) meses de 

experiências, ele formulou o Kaatsu Training (SATO, 2005). 

Ainda segundo Sato (2005), mesmo com o método finalizado, ele foi 

sendo modificado e adaptado durante os anos e hoje mais recentemente sendo 

utilizado nas academias. A oclusão parcial é orientada e monitorada, de acordo 

com critérios do método.  
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O trabalho com restrição de fluxo sanguíneo (RFS) utiliza o esfigmoma-

nômetro, que é aplicado na região proximal do membro a ser trabalhado, nas 

pernas, próximo ao ligamento inguinal e nos braços, próximo à axila. Segundo 

Miguel (2019, p. 92), este exercício visa o trabalho com restrição de oxigênio (hi-

póxia) e faz com que acumule metabólitos na musculatura através deste estresse 

metabólico.

Com base nessas informações, este trabalho buscou analisar os efeitos 

do treinamento resistido com oclusão vascular. Além disso, existem poucas 

evidências sobre os efeitos do TOVP sobre o duplo produto e hipotensão pós-

exercício.

REFERENCIAL TEÓRICO

Treinamento com Oclusão Vascular Parcial

O Treinamento com Oclusão Vascular Parcial (TOVP), o Kaatsu Training, 

consiste em um método desenvolvido por um fisiculturista e cientista japonês 

chamado Yoshiaki Sato na década de 1960. O objetivo desse treinamento é 

desenvolver músculos com exercícios de pouco peso, segundo Fujita et al. (2008).

Esse método de treinamento é um recurso para exercícios utilizando 

cargas baixas e maior quantidade de repetições. É feito com restrição do fluxo 

sanguíneo (RFS) nas regiões proximais do membro trabalhado: pernas, próximo 

ao ligamento inguinal; braços, próximo à axila, segundo Sato (2005).

O trabalho com o TOVP e o RFS foi feito considerando a individualidade 

biológica, suas limitações e a reação do corpo aos exercícios. Considerando 

todos os aspectos de trabalho desse método, é mais eficaz para a hipertrofia 

muscular, de acordo com Miguel et. al. (2019). 

Nos exercícios com cargas mais baixas e mais repetições, a Adenosina 

Trifosfato (ATP) diminui, o pH também, e há acúmulo de lactato, de acordo com 
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Goto et. al. (2005). Quando a ATP está alta, o lactato é transportado pela corrente 

sanguínea para o fígado para converter em glicose. 

Em longo prazo, segundo estudos de Burgomaster et. al. (2003), a ATP 

continuou baixa após a utilização de exercícios com RFS, mostrando que a 

hipóxia aumentou o GLUT-4, estimulando a captação de glicose muscular. 

 De acordo com essas pesquisas sobre esse método, os principais pontos 

fisiológicos e bioquímicos observados, de acordo com Pope et.al. (2013), são: 

ganhos relevantes na força muscular; aumento da massa muscular (hipertrofia); 

resistência de força com utilização de cargas baixas; ganhos não apenas nos 

músculos trabalhados, mas também nos músculos distais. 

Segundo Loenneke e Pujol (2009), obtiveram resultados benéficos 

com a utilização do TOVP em sua pesquisa, que são: aumento do hormônio 

do crescimento; aumento de 1 RM; aumento do torque e da força isométrica; 

aumento do torque e da força isocinética; aumento da resistência muscular. 

Duplo produto

 O Duplo produto é o resultado entre frequência cardíaca e Pressão arterial 

sistólica (DP = PAS X FC) que, segundo Farinatti e Leite (2003), “é um bom 

indicador de trabalho do miocárdio durante exercícios tanto de natureza aeróbia, 

como de natureza anaeróbia, sendo de ímpar importância para prescrição e 

monitoração dessas atividades para indivíduos saudáveis ou que apresentam 

cardiopatias.”

 Através do DP, tem-se uma estimativa do esforço cardíaco e o consumo de 

oxigênio pelo miocárdio. Por isso, de acordo com Farinatti (2003), é importante 

utilizar o DP como um parâmetro para observar o maior esforço do indivíduo em uma 

atividade, ou seja, que tipo de atividade pede maior esforço e, consequentemente, 

o miocárdio irá trabalhar mais e fica exposto a maiores riscos. 
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 Segundo Brum et al. (2004) é comum o DP aumentar no decorrer do 

exercício, mas a taxa de trabalho ainda é menor em exercícios resistidos do que 

em exercícios aeróbios, por causa do menor pico da frequência cardíaca (FC), de 

acordo com McCarteney (1991).

Hipotensão pós-exercício

Hipotensão pós-exercício acontece quando a pressão arterial (PA) diminui, 

mesmo abaixo dos valores de repouso, após uma sessão de treinamento, de 

acordo com Dutra (2013). 

 Segundo MacDonald (2002), o que sustenta a redução da PA em indivíduos 

hipertensos pós-treinamento é a redução da frequência cardíaca de repouso e 

a diminuição dos níveis de catecolaminas circulantes, diretamente relacionada 

com a diminuição da atividade nervosa simpática.

 Quando a PA diminui após os exercícios pode ser por causa de diminuições 

do débito cardíaco, da resistência vascular periférica total, ou pelos dois fatores, 

de acordo com Brum et al (2006).

Materiais e Métodos

Este trabalho foi um estudo transversal, com análise de dados dos grupos 

estudados. 

Mas para chegar nesses resultados, foram seguidos os componentes e 

critérios para esse método ser eficaz. Neste trabalho, foram analisados apenas os 

membros superiores, trabalhando com carga de 20% a 50% de 1RM, de acordo 

com Miguel et al (2019) e repetições de 50 a 80 por exercício, com intervalo de 30 

a 60 segundos. A frequência semanal recomendada foi de 3 vezes por semana.

Em ordem, foi realizado teste de 1RM um dia antes para calcular a força 

do indivíduo, no dia seguinte foi realizada a execução dos exercícios de séries 
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de 30x15x15x15, de acordo com Drummond et al (2008). A seguir, rosca direta 

na barra W e tríceps pulley na polia. A aferição da frequência cardíaca (FC) e 

pressão arterial sistólica (PAS) foi feita antes do exercício e 5 (cinco) minutos 

após, para verificação do duplo produto, FC x PAS, e hipotensão pós-exercício.

 Assim, com os dados obtidos, foi avaliado o método e seus resultados, a 

fim de verificar a eficácia do TOVP e suas possibilidades de aplicação de acordo 

com as necessidades do indivíduo.

Desenho De Pesquisa 

Gráfico 1: Desenho de pesquisa

Fonte: Autor

Local Da Pesquisa

Academia Corpo Livre, (Três Corações / MG.)  

Dois grupos contendo 15 integrantes em cada.
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Critérios De Inclusão 

•	 Sexo: masculino.

•	 Idade: 18 a 30 anos. 

•	 Indivíduos fisicamente ativos, com pelo menos 6 (seis) meses de experiência 

prévia em Treinamento resistido (TR).

O trabalho foi realizado conforme a confirmação do termo do Conselho de 

Ética e pesquisa, de acordo com o Anexo 1.

Critérios De Exclusão

•	 Indivíduos que utilizam fármacos ou foram acometidos de doenças crônicas 

nos últimos 6 (seis) meses. 

Amostragem 

A amostra foi randomizada, pelo método de randomização em blocos, com 

amostra dividida em dois grupos: grupo submetido ao TOVP (G TOVP), e o grupo 

controle (GC).

Instrumentos e Técnicas Para Coleta De Dados

Esfigmomanômetro: para aferição da pressão arterial. Foi feita antes e 

após a realização dos exercícios. Para aferir a PAS, o indivíduo deve estar com 

o braço de repouso em uma altura na linha do coração. Após, deve-se palpar o 

pulso radial e inflar o manguito até o pulso ser interrompido, e infla-se mais 20 a 

30 mmHg.

Frequencímetro (Oregon Scientific): para aferir a frequência cardíaca. Foi 

feita antes e após a realização dos exercícios. O indivíduo foi submetido à aferição 

da frequência cardíaca antes do exercício após ficar em repouso pelo menos 10 

minutos. E 5 minutos após os exercícios, a frequência será aferida, de acordo 

com Marins (2003). 
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Manguito de oclusão vascular clínico: para a realização do TOVP, é um 

equipamento que infla parcialmente e é utilizado durante os exercícios para 

restrição do fluxo sanguíneo. A compressão da artéria radial foi feita antes dos 

exercícios, para encontrar a pressão de oclusão total dos membros, até que o 

pulso seja interrompido, de acordo com Scott et al (2015). 

Durante o treinamento, o equipamento foi colocado sobre a artéria radial, 

na parte proximal do braço perto da axila e a pressão foi fixada entre 50 e 80% do 

valor da oclusão total e em alguns casos usou-se uma escala de percepção de 0 

a10, sendo  o ideal, esta foi aplicada em casos onde a oclusão não foi suficiente, 

devido a diferença na circunferência do membro de cada indivíduo. 

Teste RM: Segundo Uchida (2004, p.36), “a força máxima dinâmica é uma 

repetição máxima (ou o maior peso) que pode ser levantada ou vencida, em 

que há alternância entre as contrações concêntricas e excêntricas.” É um teste 

que padroniza a posição de início e a amplitude do movimento, para reduzir 

a variabilidade dos resultados, e é recomendado ser utilizado em praticantes 

intermediários ou avançados de treinamento de força. 

Tratamento Estatístico

Primeiramente, foi realizado o teste para avaliar a normalidade dos dados 

sendo considerado o nível de significância de 5%. Caso fosse encontrada uma 

normalidade dos dados, os mesmos seriam analisados pelo teste t para amostras 

independentes. Em contrapartida, se os dados apresentassem distribuição não 

normal, seria utilizado o teste de Mann-Whitney. Para comparação entre os 

grupos, utilizou-se o valor de delta (∆) obtido da comparação entre os valores pré 

e pós-treinamento.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com pesquisas em relação ao Duplo Produto, Brum (2006) diz 
que é comum o DP aumentar no decorrer do exercício, mas depois normaliza 
após o treino. Relacionando essa informação ao resultado obtido no trabalho, 
não houve alteração.

Após realização do trabalho de treinamento e análise do grupo submetido 
ao TOVP e do grupo controle (GC), percebeu-se que não houve alteração do 
Duplo Produto no em ambos os grupos. 

Nos exercícios contínuos, a FC e PA aumentam paralelamente com a 
intensidade do esforço. Isso, porém, não se aplica aos exercícios com pesos. 
Neste tipo de atividade, o caráter localizado e resistido da contração muscular 
determina intensidades relativamente altas de esforço, com metabolismo 
energético predominante anaeróbio, mas com demanda cardiovascular 
geralmente discreta. Assim, o duplo-produto em exercícios contra-resistência 
costuma ser baixo, apesar da pressão arterial poder assumir valores tão altos (ou 
até maiores) durante o treinamento de força comparativamente ao treinamento 
aeróbio, o mesmo não se dá com a frequência cardíaca. Desse modo, a resposta 
do duplo-produto não assume valores tão elevados em relação ao DP de repouso, 
(Smolander 1998).

Já em relação à Hipotensão pós-exercício, Dutra (2013) afirma que a 
pressão arterial (PA) diminui, mesmo abaixo dos valores de repouso, após uma 
sessão de treinamento. 

Simões et al. (2010) compararam as respostas da PA de indivíduos adultos 
diabéticos e não diabéticos após duas sessões distintas de exercício resistido 
(ER). Uma delas realizada a 23% de 1RM e outra a 43% de 1RM. Os resultados 
mostraram efeito hipotensivo significativo somente após a sessão mais intensa 
nos dois grupos.

Mas, nesse trabalho com o grupo submetido ao TOVP, a Pressão Arterial 
Sistólica apresentou uma queda maior do que a esperada, e um retorno lento ao 
estado normal.
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Seguem os gráficos dos resultados:

Gráfico 2: Duplo Produto Final

DP FINAL

GC

GTOVP
0

5

10

15

Fonte: Autor

Nota: Comparação do Duplo Produto entre o Grupo Controle e o Grupo submetido ao 
TOVP 
Legenda: GC – Grupo Controle
GTOVP – Grupo submetido ao TOVP
Diferença não significativa (p= 0,187)

Gráfico 3: ∆ Duplo Produto (DP Final – DP Inicial)

DP FINAL

GC

GTOVP
0

1

2

3

4

Fonte: Autor

Nota: Comparação da Diferença entre o Duplo Produto Final e Inicial entre o Grupo 
Controle e o grupo submetido ao TOVP 
Legenda: GC – Grupo Controle
GTOVP – Grupo submetido ao TOVP
Diferença não significativa (p= 0,1913)
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Sendo assim, de acordo com os gráficos, percebe-se que o Duplo Produto 

Final permaneceu estável, em níveis altos, porém dentro dos padrões normais, 

não gerando riscos a saúde de quem executa esta sessão de treinamento. 

Não houve diferença entre os dois grupos em relação ao Duplo Produto, 

como mostrado nos gráficos 2 e 3. 

Mas em relação à Hipotensão Pós Exercício, houve uma queda maior da 

Pressão Arterial Sistólica no grupo TOVP, mais do que a esperada, enquanto que 

no grupo controle a hipotensão se manteve dentro dos padrões normais.  

Gráfico 4: Pressão Arterial Sistólica Pós Exercício

PS PÓS EXERCÍCIO

GC

GTOVP
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

Fonte: Autor

Nota: Comparação da Pressão Arterial Sistólica pós-exercício entre o Grupo Controle e 
o grupo submetido ao TOVP 
Legenda: GC – Grupo Controle
GTOVP – Grupo submetido ao TOVP
Diferença significativa (p= 0,054)

CONCLUSÃO

O grupo submetido ao TOVP obteve resultados satisfatórios não havendo 

diferença em relação ao grupo controle sobre o duplo produto, Contudo, sobre 

a hipotensão pós-exercício, os riscos foram significativos, por haver uma queda 
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na pressão arterial sistólica maior no grupo TOVP, demorando a voltar aos 

níveis basais e sendo estável no grupo controle. Portanto, devem-se levar em 

consideração os resultados sobre a hipotensão pós-exercício por ela ser um dos 

meios de se verificar possíveis cardiopatias.
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ANEXO 1 – Termo do CEP
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1. INTRODUÇÃO

O treinamento resistido (TR) é considerado uma atividade realizada contra 

uma resistência, essa mesma podendo ser peso (resistência) como: halteres, 

aparelhos de musculação ou até mesmo o peso corporal (GENTIL et al. 2006).

No período gestacional o corpo da mulher passa por várias transformações 

para poder gerar o feto. Nessa fase é extremamente importante à manutenção de 

uma vida saudável, com uma boa alimentação juntamente com a prática regular 

de exercícios físicos (SANTOS, 2014; SILVA et al., 2015).

Segundo Montenegro, 2014; Mcgee et al, 2018, a prática do treinamento 

resistido durante a gravidez, poderá proporcionar benefícios fisiológicos, 

psicológicos e também  auxiliar nas questões da massa corporal, peso, 

fortalecimentos dos músculos e sustentação.

Este estudo se trata dos efeitos que o treinamento resistido poderá gerar 

para a gestante e o feto.  Atualmente, ainda pode-se dizer que há um receio 

por parte das gestantes sobre a realização de exercícios físicos no período da 

gestação (SAVVAKI et al. 2018). 

Para realização deste estudo foi realizado uma revisão bibliográfica 

utilizando artigos da base de dados SciElo e Google Acadêmico, restringindo-

se ao período de busca entre os anos 2000 a 2021, utilizando como palavras-

chaves: “gestante” e “treinamento resistido”.

Deste modo, é de grande importância trazer um estudo claro e específico 

sobre os efeitos do treinamento resistido para gestantes abordando os benefícios 

e os cuidados que devem ser tomados durante a sua execução.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Alterações fisiológicas na gravidez

A gestação é um estágio na vida da mulher onde ocorrem fenômenos 

complexos e profundas alterações psicológicas, orgânicas e fisiológicas. As 
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mudanças diante da percepção das gestantes estão associadas ao ganho de 

peso, aumento das mamas e do abdome.  (COSTA e col.,2010). O ganho de peso 

é um processo natural durante a gestação devido ao aumento das necessidades 

metabólicas e nutricionais para gerar o crescimento e desenvolvimento 

fetal (MONTENEGRO; REZENDE, 2008; KAC ; VELÁSQUEZ- MELÉNDEZ, 

2005). A gestação é um período onde o corpo da mulher passa por várias 

alterações fisiológicas e anatômicas, alterando os sistemas cardiovasculares, o 

hematopoiético, o digestivo, o urinário, o tegumentar e o endócrino (GIACOPINI; 

OLIVEIRA; ARAÚJO, 2016). 

Os órgãos que mais sofrem modificações no período gestacional são o 

útero e as  mamas (GIACOPINI; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2016). O útero sofre 

alterações no tamanho podendo chegar de 30 a 36 cm de comprimento, de 20 a 

25 cm de largura e 0,5 cm de espessura. Já as mamas sofrem mudanças como a 

ação dos hormônios estrógenos e progesterona, favorecendo o crescimento dos 

ductos lactíferos e suas ramificações e estimulando o crescimento das células 

produtoras de leite nos alvéolos, respectivamente. Essas mudanças ocorrem 

para preparar para a lactação (GIACOPINI; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2016).

Durante a gravidez, ocorrem também mudanças hormonais que causam 

um aumento da mobilidade das articulações, que podem gerar dores lombares 

na gestante. Diante de uma revisão realizada por Wu et al., (2004) os autores 

observaram que em torno de 45% das gravidas sofriam com dores lombares. O 

hormônio relaxina pode ser o principal hormônio responsável por ocasionar as 

dores lombares, pois permite o aumento da frouxidão articular e do liquido sinovial 

no espaço articular, gerando mudanças na biomecânica, como por exemplo, a 

anteversão da pélvis (NORA, 2017).  

No sistema cardiovascular ocorre um aumento na frequência cardíaca 

(cerca de 10 a 15 batimentos por minuto) devido a um trabalho maior da medula 

óssea que possibilita uma maior produção de hemácias. Para que o corpo consiga 



55

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

conferir as alterações ocorridas, o débito cardíaco aumenta por volta de 40%. 

O motivo desse aumento ocorre pela grande quantidade de hormônios e pelo 

acumulo de liquido nos rins.  Esse aumento ocorre a partir do segundo trimestre 

de gestação (NOGUEIRA, 2009). Já no sistema nervoso, no último trimestre 

de gestação devido ao aumento do hormônio progesterona, geram mudanças 

consideradas comuns nas mulheres grávidas como: sonolências, alterações na 

concentração e na memória. Esse hormônio se eleva no período gestacional, é 

um depressor do SNC (MACEDO et al., 2016).

2.2 Exercícios aeróbios na gravidez 

Embora o objetivo deste estudo seja avaliar os efeitos do treinamento resis-

tido (TR), incluímos em nossa revisão este pequeno tópico a respeito dos efeitos 

do treinamento aeróbio na gestação. Isso se deve ao fato de diversos autores 

relatarem a importância de incluir rotinas de treino aeróbio combinados com TR. 

Um dos objetivos do treinamento aeróbio é a manutenção do condicionamento 

físico, capacidade respiratória, prevenção de controle do diabetes gestacional, 

hipertensão e ganho de peso (NASCIMENTO et al., 2014). A atividade mais es-

colhida por gestantes para ser praticada é a caminhada (NASCIMENTO et al., 

2014). Os exercícios aeróbicos são as modalidades mais estudadas. A caminha-

da é o exercício mais praticado e escolhido entre as gestantes. (NASCIMENTO 

et al., 2012). A caminhada é um exercício aeróbico, ela é a mais indicada como 

atividade para as gestantes, pois auxilia na manutenção do condicionamento físi-

co (MENEZES et al., 2008). A atividade aeróbica melhora a utilização da glicose 

e aumenta a sensibilidade à insulina, consequentemente, diminuindo os riscos de 

diabetes gestacional na mulher (MENEZES et al., 2008). 

Mesmo que a caminhada seja uma atividade bastante indicada para a ges-

tante, é necessário que algumas recomendações sejam seguidas para não co-

locar a mãe e o feto em riscos. Nesse contexto, deve se escolher um melhor 

horário para a prática, no qual a temperatura seja agradável (LA ROQUE, 2003). 

A gestante deve estar alimentada e sempre se hidratar durante o percurso, optar 
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por caminhar em terrenos planos, assim, evitando acidentes. O acompanhamen-

to do profissional de Educação Física durante toda a gestação é muito importan-

te, principalmente no primeiro trimestre, devidamente por ser um período mais 

delicado na gestação, e também no final, devido por estar próximo do trabalho de 

parto e com um menor condicionamento físico da gestante (LA ROQUE, 2003).

 Foi realizado um estudo por Bergmann et al (2004), que acompanhou du-

rante todo o período da gestação mulheres corredoras e não corredoras (seden-

tárias no período de gestação). O grupo de mulheres ativas na gravidez realizou 

corrida de 3 a 4 vezes por semana, com duração de 40-60 minutos, numa inten-

sidade de 55-65% do VO2máx (FONSECA; ROCHA, 2012). No final do estudo, 

através da análise de ultrassonografia doppler, concluíram que não houve dife-

renças entre os grupos analisados quanto às seguintes variáveis: peso ou tama-

nho da placenta, tempo de gestação em dias, peso e porcentagem de gordura do 

bebê ao nascimento, mas foi observado que as placentas das mulheres corredo-

ras tinham maior volume de vilosidades vasculares e maior índice de proliferação 

celular (FONSECA; ROCHA, 2012). 

Em outro estudo realizado por Pigatto et al. (2014), avaliando gestantes 

sem complicações e de gestação única, foi verificado o efeito agudo de um pro-

tocolo de exercícios físicos aeróbicos sobre a hemodinâmica fetal. Representam 

resistência vascular à progressão do fluxo sanguíneo: índice de pulsatilidade (IP) 

e o índice de resistência (IR). A quantidade de fluxo sanguíneo no vaso avaliado 

foi medida de forma indireta. O IP das artérias uterinas pré e pós-exercício físi-

co não mostrou nenhuma alteração significativa. Esses estudos mostram que, 

gestações sem complicações obstétricas, é possível deduzir que, mesmo com 

o exercício físico com intensidade leve a moderada em pacientes sedentárias, 

o feto saudável e capaz de produzir mecanismos compensatórios evitando en-

trar em sofrimento após a realização do exercício, permitindo a homeostase das 

trocas gasosas e evitando efeitos que corrompe a hipóxia fetal (PIGATTO et al., 

2014).
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Também foi realizado um estudo tratando-se do diabetes gestacional, Wang 

et al., (2017) selecionou 300 mulheres com aproximadamente três meses de ges-

tação, separando as gestantes em dois grupos: 150 mulheres no grupo de exer-

cícios e 150 no grupo controle. Aplicaram o protocolo de treinamento realizando 

30 min de ciclismo três vezes por semana, durante aproximadamente cinco me-

ses. Observaram que após a intervenção o grupo de exercício apresentou níveis 

mais baixos de glicose no sangue de 1 a 2 horas pós-exercício, havendo uma 

redução significativa na frequência do diabetes melitus gestacional.

A caminhada é uma modalidade considerada de fácil acesso, podendo ser 

praticada em academias quanto ao ar livre. Realizada com movimentos naturais, 

de baixo nível de dificuldade, promovendo resultados benéficos e satisfatórios. 

É uma atividade física realizada para proporcionar melhoria na saúde e aumento 

do condicionamento físico (KRUG et al., 2011). Os exercícios cardiovasculares 

usam de forma predominante na produção de energia nas atividades de média 

e longa duração o metabolismo aeróbico, buscando os objetivos de adaptações 

cardíacas, respiratórias, circulatórias e o aumento da capacidade muscular na 

utilização de gorduras como substrato energético (OLIVEIRA; TOGASHI, 2017).

A partir da década de 1990, houve mudanças em relação às recomenda-

ções de atividade física para as gestantes que passou a ser recomendada pe-

los guias e protocolos do American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG), sendo então considerada sua pratica segura para todas as gestantes 

saudáveis.  (ACOG COMMITTEE OBSTETRIC PRACTICE, 2002). 

A ACOG estabeleceu uma diretriz citando as contraindicações e recomen-

dações para a prática de exercícios físicos realizados por gestantes. Porém, cer-

tas indicações como a de intensidade, duração, frequência e modalidades de 

exercícios que podem ser praticados, até hoje não foram estabelecidos de forma 

concreta, sendo assim, devem ser definidos de acordo com a individualidade e 

particularidade de cada gestante (ACOG, 2002).

A prática de exercício físico realizado pela gestante, por pelo menos 30 

minutos ao dia, é capaz de promover benefícios e a prevenção do diabetes 



58

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

gestacional (DG) (ACOG, 2002). As atividades físicas com a intensidade leve a 

moderada não se associa aos casos de parto pré-termo e recém-nascidos com 

baixo peso (HEGAARD HK, 2007). A realização de exercícios físicos durante a 

gestação reduz a incidência de sintomas indesejáveis durante a gravidez, como 

a fadiga, câimbras e edema (WOLFE LA et al., 2003). 

A prática de exercício com gestante que possui sobrepeso e obesidade 

deve ser controlada e supervisionada de forma específica juntamente com orien-

tações nutricionais, para que haja efeitos positivos no controle de peso (NASCI-

MENTO et al., 2011). Resultados desfavoráveis na gestação, como DG, hiperten-

são e complicações no trabalho de parto está relacionados com o ganho de peso 

excessivo na gravidez (GUELINCKX et al., 2010).

O exercício físico faz parte do tratamento de diabéticos por fazer com que 

melhore o controle glicêmico, aumentando a sensibilidade tecidual à insulina. 

O exercício físico está relacionado à prevenção do DG, em todos os trimestres, 

melhorando o controle glicêmico da gestante. É recomendado que gestante que 

possui diabetes controlada realizem exercícios físicos aeróbios e de resistência 

muscular. É necessário que alguns cuidados sejam tomados, inclusive de como 

fazer um adequado controle glicêmico antes e após o treino, evitar exercício no 

pico insulínico e a realização de exercícios após as refeições, quando há maior 

disponibilidade de glicose circulante (MERRIAM et al., 2014). 

2.3 Exercícios Resistidos na gravidez

O treinamento de força/resistido se caracteriza como um estímulo anaeró-

bico, as respostas frequência cardíaca x pressão arterial se apresentam meno-

res comparado aos estímulos aeróbicos, sendo assim, o treino de força/resisti-

do apresenta um nível seguro de resposta cardiovascular durante o treinamento 

(FARINATTI; ASSIS, 2000). O treinamento resistido só poderá ser realizado por 

gestante caso não possui nenhuma anormalidade e com a liberação do obstetra 

(MONTENEGRO, 2014). O treinamento de musculação possui diversas variáveis 

como: número de exercícios, número de séries, número de repetições, tempo de 
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intervalo entre séries, velocidade de execução (cadência) e frequência semanal, 

que podem ser modificadas de acordo com a necessidade do praticante (DE PAI-

VA MONTENEGRO, 2014). 

A prescrição do treinamento resistido torna-se uma opção segura e eficaz 

para a gestante saudáveis e gestantes sedentárias, desde que não haja con-

traindicações e estejam autorizadas pelo médico. O TR é um exercício físico 

direcionado, com níveis de variáveis para um melhor controle, respeitando a in-

dividualidade biológica (DANTAS, 2003). A prática do treinamento resistido pode 

ser indicada para diversos públicos e de diferentes faixas etárias como: crianças, 

adolescentes, adultos, idosos, pessoas com patologias como diabéticas e hiper-

tensas, e também para gestantes (CASTRO et al., 2009; CAMPOS, 2000).

A prática do TF contribui com uma melhor estabilização das articulações  

em geral através do fortalecimento das musculaturas que se inserem nas 

proximidades articulares  (LIMA; OLIVEIRA, 2005). Nos últimos meses de 

gestação ocorre uma dificuldade maior no retorno venoso da mulher, gerando os 

inchaços como nos pés e mãos, sendo assim, o trabalho de fortalecimento nas 

panturrilhas é extremamente importante, pois auxilia em uma melhor circulação 

sanguínea e permite um melhor retorno venoso (LIMA; OLIVEIRA, 2005). 

Os exercícios resistidos são capazes de propiciar ganho multissistêmico             

à gestante por diversos fatores (ACSM, 2010). O TF proporciona a elas a pre-

venção e redução de lombalgias, dores que ocorrem no terceiro trimestres como 

dores nas mãos e membros inferiores devido à diminuição da flexibilidade nas 

articulações por promoverem menor retenção de líquidos no tecido conectivo, 

reduz o estresse cardiovascular que consequentemente reflete em frequências 

cardíacas mais baixas, ajuda no volume sanguíneo, aumenta a capacidade de 

oxigenação, diminui a pressão arterial, controla o peso corporal, previne trombo-

ses e varizes, controla a ansiedade e insônia, ajuda no trabalho de parto e dimi-

nui também as chances de ter intervenções obstétricas (ACSM, 2010). 
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O treinamento resistido vem sendo recomendado por várias organizações 

de saúde com intuito de melhorar a saúde e condicionamento, pois o TR tem um 

papel muito importante durante a prática de exercícios físicos (GENTIL et al., 

2006). Tratando-se das gestantes, a falta da prática da atividade física na gesta-

ção pode estar relacionada de forma direta e indireta nas dores na coluna. Dores 

que podem ser causadas pela deficiência no sistema musculoesquelético e so-

brecargas na coluna (MANN et al., 2015). O TR é recomendado para as gestan-

tes sendo um programa de treinamento composto por exercícios multiarticulares 

e de baixo impacto, é recomendado realizar duas séries de 8 a 10 repetições de 

duas a três vezes por semana e sempre se preocupando com os exercícios da 

região pélvica devido às alterações posturais causadas pela gestação (MONTE-

NEGRO, 2014). 

Conforme um estudo realizado por Yan et al., (2014) com o público alvo de 

mulheres grávidas entre 20 e 22 semanas de gestação. As gestantes apresen-

tavam dores lombares (dor não crônica). O objetivo do estudo foi avaliar de que 

forma o programa de exercício de estabilidade influencia a dor lombar e interfere 

da vida diária em gestantes. Participaram do estudo 89 gestantes, sendo dividi-

das em 45 mulheres no grupo controle e 44 no grupo experimental. As gestantes 

submeteram a realizar três sessões por semana com duração de 25 a 30 minutos 

durante 12 semanas. O programa de treinamento concentrou em músculos abdo-

minais, lombares e assoalho pélvico, 14 exercícios de estabilização de 1-2 séries 

de 4-8 repetições. O estudo comprovou que as mulheres participantes do grupo 

experimental participantes, relataram significativamente menos dores lombares e 

interferência da vida diária do que o grupo controle em 36 semanas de gestação.

Outro estudo realizado por Petrov et al., (2015) teve como objetivo avaliar o 

efeito e a segurança do exercício resistido na intensidade de moderado a intenso 

no período gestacional. Participaram 92 gestantes em período gestacional de 14 

a 25 semanas, 51 mulheres participaram do grupo intervenção e 41 no grupo de 
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controle. O grupo de intervenção realizou exercícios resistidos supervisionados 

duas vezes por semana com intensidade moderada a intensa, o grupo controle 

recebeu recomendações de exercícios gerais e um programa de treinamento do-

miciliar acompanhado por telefone. Os resultados indicam que o exercício resis-

tido supervisionado de moderado a intenso não compromete o estado de saúde 

do feto e de mulheres grávidas saudáveis.

As gestantes podem realizar exercícios aeróbicos e exercícios resistidos, 

porem há recomendações para não realizar teste de força (RM) para ajuste de 

carga. Para ajustar a carga deve ser feita com base na taxa de esforço percebi-

do respeitando-se as intensidades recomendadas (REBESCO et al., 2016). Os 

músculos envolvidos no parto, que podem ser enfatizados com a prática de exer-

cícios resistidos são: os adutores, abdutores, glúteos, isquiotibiais e quadríceps, 

além dos músculos do assoalho pélvico que, além de auxiliar no parto, permitem 

o controle da micção (REBESCO et al., 2016). É importante para a gestante o 

fortalecimento desses músculos durante o período da gravidez, o parto e no pós-

-parto (REBESCO et al., 2016).

A gestante poderá iniciar de forma segura o TR após passar por uma apro-

vação médica, tendo como objetivo melhorar a postura, diminuir dores lombares, 

facilitar o trabalho de parto e a recuperação pós-parto (REBESCO et al., 2016). 

É possível facilitar o trabalho de parto através do fortalecimento dos músculos 

envolvidos no parto e na sustentação da coluna (REBESCO et al., 2016). O pro-

grama de treinamento deverá ser prescrito de acordo com as condições de cada 

gestante, a carga deve ser monitorada e ajustada, com o avanço da gravidez a 

intensidade dos exercícios tende a diminuir (AZEVEDO et al., 2011). 

A gestação causa alterações posturais, sendo assim é importante se preo-

cupar com exercícios para a região pélvica e respiratória (LEITÃO et al., 2000). 

O TR vem sendo recomendado no planejamento dos treinos com preferência em 

exercícios que trabalham grandes grupos musculares e com a intensidade de 
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duas series de 8 a 10 repetições, com frequência de duas a três sessões sema-

nais (MONTENEGRO, 2014). O efeito causado pelo treinamento resistido tem 

como benefício preparar a musculatura para o trabalho de parto e melhorar a 

composição corporal da gestante. Fortalecer os músculos da região abdominal é 

importante, pois a gestante mantém uma postura melhor que irá auxiliar na fase 

de expulsão do parto e devolver o aspecto da parte inferior do tronco antes da 

gestação (CHISTÓFALO; MARTINS; TUMELERO, 2005). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica utilizando artigos da                      

base de dados SciElo e Google Acadêmico, restringindo-se ao período de 

busca entre os anos 2000 a 2021, utilizando como palavras-chaves: “gestante” 

e “treinamento resistido”. Os artigos que não foram publicados em português 

foram excluídos.

Logo após a obtenção do material necessário, demos inicio ao processo de 

leitura, para melhor entendimento do conteúdo e posteriormente o mapeamento 

das informações que serão apresentados neste trabalho de conclusão de curso. 

Diante disso, o trabalho ira nos trazer a resposta do problema de pesquisa, que 

consiste em “Quais são os efeitos que o treinamento resistido poderá proporcionar 

para gestantes?”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O treinamento físico mostrou-se uma importante atividade para manutenção 

e melhora da qualidade de vida da gestante. Em nosso estudo consideramos 

a importância do treinamento resistido durante o período gestacional, porém 

também destacamos os benefícios do treinamento aeróbio e da atividade física 

em geral.
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A prática do TF é segura desde que não haja contraindicações para a 

realização juntamente com o acompanhamento do profissional de Educação 

Física seguindo as recomendações ideais e respeitando a individualidade de 

cada uma. Os estudos tem se mostrado que o TF proporciona benéficos também 

minimizando os desconfortos gerados na mulher durante a gestação. 

O treinamento de força beneficia a mulher na hora do parto natural, possui 

um menor risco para que haja complicações no recém-nascidos, controla o ganho 

de peso, diabetes, hipertensão e auxilia também no pós parto. Esses foram alguns 

estudos comprovando a importância e os benefícios do TF. Vários estudos vêm 

sendo feito para comprovar cientificamente novos métodos, treinos e atividade 

física em geral que a gestante possa realizar sem que traga malefícios para ela 

e o bebê.
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1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, se identificou na China um vírus, uma doença infec-

ciosa causada pelo novo Coronavírus chamada SARS-CoV-2, e após a doença 

se alastrar, em 11 de março de 2020 fora declarada pandemia (OMS, 2020). 

Esse vírus tem sintomas que Segundo a Organização Mundial da Saú-

de, (2020) são um quadro gripal que varia de pessoa pra pessoa, pneumonia e 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Até o momento segundo o site do 

centro de ciência e Engenharia de sistemas da universidade de Johns Hopkins 

nos Estados Unidos, houve 174 milhões de casos da doença e 3.7 milhões de 

mortes no mundo.

Junto com a pandemia, houve a necessidade de distanciamento social, 

considerando que ainda não havia um medicamento específico e eficaz para o 

tratamento da doença. Algumas medidas restritivas foram adotadas, tal como 

decretação de lockdown, diminuição do horário comercial e de circulação nos 

comércios, instituições financeiras e bancárias, academias e centros de esporte.  

Com isso o publico feminino ativo nas academias pode ser afetados o que 

acarretaria na diminuição da freqüência da prática de exercícios físicos, tal situa-

ção pode gerar vários problemas tais como sedentarismo, depressão e ansieda-

de.

2. REVISÃO DE LITERATURA ou REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Estevão (2020), os primeiros casos de coronavírus se pareciam 

com uma pneumonia grave desconhecida, mas após amostras se identificou o 

vírus (SARS-CoV-2) como causador da doença COVID 19, que após sua rápida 

propagação foi detectado pandemia mundial. Este coronavírus é transmitido por 

contato ou inalação com gotículas infectadas e o período de incubação acontece 

entre 1 a 14 dias, podendo ter sintomas ou não. Estima-se que 80% dos doentes 
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terão uma versão mais branda da doença, 14% grave e 5% Critica. A propagação 

da doença é muito superior a resposta eficaz dos serviços e saúde, sendo assim 

é preciso um rápido diagnóstico e isolamento a fim de conseguir o controle da 

doença.

Segundo Sousa (2020), com a pandemia o mundo sofreu em vários con-

textos, mas principalmente na saúde, e isso de certa maneira envolve a pratica 

de exercícios físicos, e em tempos de isolamento social houve o fechamento de 

clubes e academias, envolvendo a qualidade de vida, estética entre outros as-

pectos da população.

Segundo Da Cruz et al. (2020), um dos resultados do isolamento social foi 

à ausência ou diminuição da realização de atividade física, e mudanças na rotina 

alimentar e de sono, que contribui para também para um desgaste emocional. 

Através da falta da realização de atividades físicas poderá haver desestruturação 

dos horários de refeição e sono, o que pode contribuir para um maior estresse e 

consumo de alimentos.

Segundo a OMS (2020), a pandemia afeta o gênero de forma diferente, 

desde o risco de exposição, onde homens e mulheres são diferentemente sus-

cetíveis ao vírus e suas vulnerabilidades diversas á infecção são em função dos 

fatores de gênero.

Segundo Pitanga et al. (2020), há diversos benefícios da atividade física 

regular na saúde cardiovascular/metabólica, onde recentes estudos indicam que 

as mulheres para a obtenção desses benefícios devem praticar atividades de 

moderada/vigorosa com duração de 150 a 300 minutos por semana, e diante do 

novo coronavírus, espaços públicos destinados a exercícios físicos bem como 

academias e clube tiveram várias restrições, neste caso recomenda se que a prá-

tica deve ocorrer em espaços abertos e individualmente, evitando aglomerações, 

outra saída é o auxílio de vídeos, aplicativos e orientação profissional on-line.
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O Colégio Americano de Medicina do Esporte (JOY, 2020), indica que se 

deve praticar regularmente exercício, a fim de diminuir ansiedade e o estresse 

além de melhorar a função imunológica. E isso se estende para quem está cum-

prindo o isolamento social, porém diante do desenvolvimento dos sintomas do 

coronavírus deve cessar á pratica.

De acordo com Jiménez-Pavón et al. (2020) sabe-se que o á pratica dos 

exercícios moderados melhoram o sistema imunológico, sendo assim o treina-

mento  deve ser de intensidade moderada para a grande parte das sessões de 

treino e alguns dias mais vigoroso, mas tomando ciência que a intensidade vigo-

rosa pode inibir o sistema imunológico.

A pandemia também desviou a atenção da linha de cuidados com a saú-

de da mulher, à medida que o combate ao novo coronavírus tornou-se priorida-

de, enfraquecendo assim os serviços voltados à atenção à saúde feminina. (DA 

CRUZ et. al, 2020)

Sabe-se que o isolamento social vem causando varias mudanças nas vi-

das das mulheres, sendo uma delas relacionado a saúde mental, onde segundo 

Oliveira et al. (2020), durante o isolamento social se torna mais possível o acon-

tecimento violências domesticas, e medo por parte das mulheres relacionados a 

doenças e morte, e com isso a presença de vários efeitos negativos como irrita-

bilidade, confusão, raiva, insônia e exaustão emocional.

Além disso, segundo Ferreira et al. (2021), as mulheres sempre foram dis-

criminadas, e somente ao longo do tempo as diferenças entre os gêneros foram 

diminuindo, porém sempre foram tratadas como responsáveis pelas atividades 

domésticas e de cuidar dos filhos, e com a pandemia essa discriminação se am-

pliou, desencadeando, esgotamento e patologias, e devido a esse fato a saúde 

física e psicológica das mulheres foram prejudicadas quando comparadas ao do 

sexo masculino.
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A segurança alimentar de mulheres e meninas foi afetada, devido a difi-

culdades no acesso a alimentos nutritivos e seguros, devido ao fechamento de 

serviços de alimentação nas escolas e comunidades, escassez de alimentos e 

restrições ao movimento (ONU, 2020).

Com o isolamento social, há uma gama maior de artigos que mostram que a 

violência contra a mulher aumentou significamente, e segundo Okabayashi et al. 

(2020), após o inicio do isolamento social as famílias tiveram que ficar em casa e 

juntas por mais tempo, e dessa forma houve um aumento de 9% nas denuncias 

por violência contra a mulher. Com relação aos determinantes da violência do-

méstica, os principais fatores relacionados a maiores índices de violência contra 

a mulher estão ligados à desemprego, condições socioeconômicas e culturais e 

experiências prévias das mulheres. (OLIVEIRA et al., 2020).

 Segundo Da Cruz et. al, (2020), deve se destacar que a dependência fi-

nanceira em relação aos maridos faz com que o fim do ciclo de violência contra 

a mesma fique difícil o que a torna mais vulnerável a violência.

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Foi aplicado um questionário contendo quinze perguntas destinadas á 40 

mulheres da região do Sul de Minas, com os objetivos de identificar os efeitos do 

isolamento social na qualidade de vida e na pratica de exercícios físicos de saber 

sobre como a pandemia influenciou no cotidiano da prática de exercício físico das 

mesmas, e sobre sua saúde mental, física, e psicológica. Ao final foram respondi-

dos 40 questionários via Formulário do Google e após a tabulação e analise dos 

dados, foi organizado os resultados.

O projeto do trabalho foi submetido e aprovado pelo comitê de ética sob o 

número do parecer: 5.034.159.(ANEXO 1)
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Desenho da pesquisa

4. RESULTADOS 

Após a aplicação do questionário verificou-se que 90% das entrevistadas 

relataram que alterações no perfil corpóreo e apenas 10% colocou que seu corpo 

não passou por mudanças significativas (figura 1).
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Figura 1: Gráfico referente a mudanças no corpo durante o isolamento social

Fonte: Do autor

Das mulheres que responderam a pesquisa 22,5% sofriam de algum pro-
blema de saúde e 25% não praticavam exercícios antes da pandemia, e para 
algumas mulheres o isolamento social realmente privou algumas mulheres de 
realizarem seus exercícios físicos, porém algumas relataram que a pandemia 
motivou para uma melhoria no cuidado com a saúde, e que tiveram mais tempo 
para a prática de exercícios e começaram com treinos em casa.

No que diz respeito ao lugar onde realizavam suas praticas 47,5% pratica-
vam em academia, 7,5% em academias ao ar livre, 2,5% em piscinas, 2,5% no 
estúdio de pilates, e 35%realizavam suas práticas em casa (figura 2).

Figura 2: local onde realizava a prática de exercícios.

Fonte: Do autor
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Porém cabe destacar que 55% das entrevistadas tiveram que alterar o local 

onde realizavam treinamento físico durante a pandemia (figura 3). 

Figura 3: Alteração do lugar de prática de exercício físico devido ao isolamento 
social.

Fonte: Do autor

Em relação a percepção das mulheres sobre a qualidade de vida na 

pandemia, 65% das entrevistadas relataram que houve uma melhoria, porém 

35% relatam que houve uma piora em função de que algumas ficaram sem o 

que fazer, tiveram medo de aglomerar, aumento na ansiedade e do consumo 

de alimentos calóricos, e que a pandemia afetou sua saúde mental, causando 

problemas psicológicos (figura 4).

Figura 4: Percepção em relação à qualidade de vida durante a pandemia. 

Fonte: Do autor
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Com relação a qualidade de vida, 92,5 das participantes da pesquisa 

relatam que tiveram uma melhora de sua saúde através da pratica de atividade 

física e 7,5% disseram que não (figura 5).

Figura 5: Melhora na sua saúde com a prática de atividade física.

Fonte: Do autor

Com a pandemia surgiram informações que colocavam academias como 

local de alta transmissão do covid, as mulheres foram questionadas sobre isso e 

72,5% disseram que não, porém o restante das mulheres entrevistadas relatou 

que o contato recorrente entre as pessoas e o uso dos mesmos aparelhos pode 

colaborar para a transmissão, e que há uma dificuldade de treinar com a máscara 

podendo assim contribuir pra um uso inadequado da mesma (figura 6).

Figura 6: A academia como um local de alta transmissão da COVID-19.

Fonte: Do autor
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Por parte das entrevistadas 17% das entrevistadas foi acometido a alguma 

doença crônica ou teve sua situação piorada, e dessas 41,7% acreditam que a 

piora é relacionada a pandemia e a impossibilidade de realizar exercícios físicos.

As entrevistadas foram instruídas a classificar sua saúde mental durante a 

pandemia e até os dias atuais usando 1 para muito comprometimento em relação 

a saúde mental e 10 para pouco comprometimento em relação a saúde mental 

onde resultou que 5% das mulheres classificarão muito comprometimento de sua 

saúde mental e 20% apontou que houve pouco comprometimento de sua saúde 

mental.

5. DISCUSSÃO

Para Estevão (2020), da forma em que a doença se alastrava pelo mun-

do a propagação da infecção era muito superior à capacidade de resposta dos 

serviços de saúde. E de forma concreta isso aconteceu, muitos estabelecimen-

tos fecharam o que dificultou a prática de exercícios físicos da população, e ao 

pensarmos no público feminino temos um destaque, devido que as mulheres de 

maneira geral começaram a trabalhar mais, além de trabalhar de home-office ou 

presencialmente, tiveram que lidar com as aulas de seus filhos que ficou á dis-

tancia durante o isolamento social.

Pitanga et al. (2020), nos diz que benefícios relacionados a saúde cardio-

vascular e metabólica  da mulher podem ser obtidos com a prática regular de 

exercícios físicos porém se realizada de 150 a 300 minutos por semanas, e ape-

sar da restrição de espaços destinados a prática, pode se realizar em espaços 

abertos, ou online com auxilio de vídeos e orientação de um profissional.

Com a falta da prática de exercícios vários fatores diante da pandemia fo-

ram agravados como, estresse, ansiedade e sedentarismo, desta forma segundo 

Jiménez-Pavón et. al, (2020) e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, 

(2020)  sabemos que a prática de exercício físico melhoria nosso sistema imuno-

lógico diminuindo ansiedade e o estresse.
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Da Cruz et al., (2020), destaca também que os cuidados da saúde da mu-

lher foram prejudicados, visto que toda atenção da saúde do país foi direcionada 

a cuidados relacionados à pandemia. Diante disso a saúde da mulher também 

sofreu diversos impactos sendo eles relacionados a nutrição (ONU,2020) e tam-

bém relacionados a violência doméstica Da Cruz et. al, (2020), Oliveira et. al, 

(2020) e Okabayashi et.al, (2020).
 
6. CONCLUSÃO
 

O isolamento social impactou tanto positivamente, quanto negativamente 

na população feminina. Quem não praticava exercícios físicos começou a 

praticar, treinando em academias ou em casa, porém diante das restrições quem 

já treinava antes acabou parando os treinos, ou se adaptando a nova realidade. 

Vários efeitos foram relatados, como o aumento de problemas psicológicos, 

ansiedade e depressão, gerando uma piora na saúde mental da população, bem 

como uma melhoria na qualidade de vida ao buscar a prática de exercícios físicos.
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1. INTRODUÇÃO

A depressão vem sendo bastante debatida cientificamente, sendo conside-

rado um transtorno atual definida pela postura pessimista que pode trazer graves 

consequências ao indivíduo. (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014)

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o transtorno men-

tal mais comum no mundo é a depressão. São milhões de pessoas atingidas 

entre todas as faixas etárias, porém os homens são menos afetados em relação 

às mulheres. As consequências desse transtorno são variadas, dentre elas estão 

pouca produtividade no trabalho, afastamento social, e nos casos mais severos 

podem ocorrer suicídio. O número estimado de suicídios é de 800 (oitocentos) mil 

pessoas por ano (OMS, 2018).

A forma mais comum de tratar a depressão são medicamentos antidepres-

sivos. (HO; HO, 2020) sendo que os exercícios físicos também estão entre as 

principais recomendações (NETZ 2017). Ao longo das últimas décadas estudos 

tem mostrado que a prática de exercícios físicos tem ligação com a regulação 

nos níveis de depressão (MERAKY et.al. 2013, XUE, et.al, 2012, STRAWBRID-

GE et.al, 2002). Essa melhora é perceptível de forma bem clara, consequência 

de diversas alterações bioquímicas que o exercício físico pode promover no or-

ganismo, como por exemplo, a liberação de dopamina, que é um hormônio res-

ponsável pelas sensações de bem-estar (CHEIK et.al, 2003). Entre esses exer-

cícios o utilizado no estudo será o treinamento resistido, e é definido como uma 

modalidade que exige a contração muscular que gera um movimento capaz de 

vencer determinada resistência (FLECK e KRAEMER, 2017).

 O treinamento resistido proporciona várias alterações positivas nos mais 

variados aspectos do praticante (SANTARÉM, 2012). Portanto dentre os vários 

exercícios possíveis no tratamento e prevenção da depressão, o utilizado no es-

tudo será o treinamento resistido com objetivo de mostrar os efeitos causados 

por está modalidade em pacientes com tal transtorno.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DEPRESSÃO

A depressão tem como característica o pessimismo constante, podendo 

causar sérios problemas ao indivíduo (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014) e cau-

sando enorme incapacidade, sendo nociva aos acometidos da doença e atingin-

do um número cada vez maior de pessoas na sociedade (MORRES et al., 2019). 

Seus sintomas são extremamente relevantes e estão relacionados a aparições 

de diferentes patologias (GORDON et al., 2018).

Esta doença afeta um valor estimado de 300 (trezentos) milhões de pesso-

as ao redor do planeta, e é um sério problema de saúde, principalmente quando 

ocorre com intensidade moderada a intensa, se arrastando por um longo período 

de tempo. Ela pode ocasionar bastante angústia a ponto de prejudicar o rendi-

mento da pessoa no trabalho, e nas demais atividades. Anualmente um número 

aproximado de 800 (oitocentos) mil pessoa comete suicídio, representando uma 

pessoa tirando a própria vida a cada 40 segundos, sendo a segunda principal 

causa de óbitos de indivíduos entre 15 e 29 anos (OMS, 2018).

O diagnóstico de depressão geralmente é dado pelo psiquiatra a partir do 

desenvolvimento de alguns sintomas que se manifestam em um determinado 

período de tempo, frequência e intensidade, alguns deles são, humor alterado, 

alterações no sono, perda de apetite, agitação ou sonolência, cansaço, excesso 

de culpa, pensamentos suicidas, tentativa de suicídio e outros mais definem o 

diagnóstico de depressão (RODRIGUES, 2000).

Atualmente a depressão foi separada de outros transtornos bipolares e re-

lacionados, que tem características parecidas, como humor alterado, acompa-

nhado de alterações somáticas e cognitivas que atingem de forma significativa 

o funcionamento da pessoa (DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders V, 2013). Os transtornos podem ser divididos por: disruptivo de des-
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regulação do humor, depressivo maior, depressivo persistente (distimia), disfóri-

co, pré-menstrual, induzido por substância e medicamento, depressivo por ou-

tra condição médica e depressiva especificada ou não especificada. Portanto, o 

transtorno depressivo maior indica a condição clássica desse grupo de transtorno 

(DSM-V, 2013).

Uma das possíveis causas da depressão é a diminuição de hormônios e 

neurotransmissores como a noraepinefrina, acetilcolina, dopamina e serotonina 

(COUTINHO et.al., 2015).

A depressão geralmente é tratada com antidepressivos (OLFSON et.al 

2002). Muitos ensaios clínicos randomizados investigaram a eficiência de remé-

dios no tratamento da depressão. Atualmente se recomenda o uso de medica-

mentos para tal tratamento, de forma geral com um seletivo inibidor de serotoni-

na, embora medicamentos a base de outros compostos também sejam bastante 

comuns. Há uma estimativa de que aproximadamente 50% dos pacientes res-

pondem clinicamente ao tratamento (há uma redução de metade dos sintomas), 

com isso muitas pessoas precisarão de tratamento intensificado, ou seja, fará 

uso  de mais de um medicamento. Há também uma parcela grande dos pacien-

tes que não reagem positivamente aos remédios antidepressivos e apresentam 

efeitos colaterais não desejados, com isso os resultados geralmente sugerem 

que o uso de farmacológicos podem ser aplicados com eficácia em pessoas com 

depressão em estágio avançado (FOURNIER et.al 2010)

2.2 EFEITOS DOS EXERCICIOS FISICOS NA DEPRESSÃO

O efeito dos exercícios físicos em pessoas com depressão vem sendo mui-

to estudados, portanto em indivíduos que apresentam depressão de forma leve 

ou moderada, em sua maioria após realizar um programa de exercícios aeróbios 

durante três semanas apresentam redução nos sintomas (BECKER JUNIOR, 

2000).
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Praticar exercícios físicos de forma regular promove melhoras no aspecto 

fisiológico, dentre estas estão a melhora na qualidade do sono, melhora no con-

trole da glicose e também da capacidade física relacionada à saúde; nos aspec-

tos psicológicos como relaxamento, redução da ansiedade, redução do estresse, 

melhoras no estado de espírito e também cognitivas; e também no aspecto social 

gerando mais segurança nos indivíduos, promovendo a integração social e cultu-

ral, dentre outros benefícios (NAHAS, 2001).

Segundo Gobbi et. al. (2002) os exercícios físicos apresentam uma grande 

vantagem comparado aos tratamentos medicamentosos, pois não apresentam 

efeitos colaterais e também gera no paciente maior comprometimento, resultan-

do na melhora da autoestima e autoconfiança.

Os exercícios físicos provocam tanto efeitos agudos quanto efeitos crôni-

cos sobre transtornos mentais, dentre eles a depressão. Os efeitos agudos são 

aqueles que ocorrem imediatamente, já os efeitos crônicos promovem mudanças 

a longo prazo de acordo com o tempo e regularidade das práticas dos exercícios. 

Na maioria das vezes os estudos a esse respeito utilizam exercícios aeróbios 

como exemplo, e mostravam que para alcançar benefícios deveria ser prescri-

to com duração e intensidade apropriadas, no entanto estudos mais recentes 

mostraram que a intensidade não é um fator preponderante para se alcançar os 

benefícios dos exercícios para o bem-estar psicológico. Contudo ficou compro-

vada a importância dos exercícios físicos, sejam eles aeróbios ou anaeróbios, 

no auxílio ao tratamento convencional já que estão relacionados a diminuição de 

estados emocionais negativos (WEINBERG; GOULD, 2017).

Outro benefício gerado pela prática de exercícios físicos é a produção de 

citocinas anti-inflamatórias, como a IL-6, sua regulação do processo inflamatório 

vem sendo considerada na literatura o principal fator de regulação da fase aguda 

do exercício. Essa citocina é produzida em maior quantidade no tecido muscular, 

pelos leucócitos e células endoteliais, através da sinalização de citocinas pró-in-

flamatórias e das EROs ( PETERSEN; PEDERSEN, 2005). 
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A IL-6 possui várias ações anti-inflamatórias, dentre elas estão efeitos ini-

bitórios sobre a produção e secreção, em especial da TNF-alfa, estímulos de 

síntese de citocinas anti-inflamatórias e estímulo a liberação de receptores solú-

veis para a TNF-alfa (MOLDOVEANU; SHEPHARD; SHEK, 2001, PETERSEN; 

PEDERSEN, 2005).

As ações anti-inflamatórias da IL-6 são extremamente relevantes no com-

bate ao transtorno depressivo, já que citocinas pró inflamatórias como a TNF-alfa 

possuem receptores localizados no hipotálamo, esta interação causa um aumen-

to na síntese de prostaglandinas, que podem causar alterações no comporta-

mento, como redução de apetite e sede, queda do libido, alteração no humor e 

até depressão ( SMITH, 2004).

2.3 TREINAMENTO RESISTIDO

O treinamento resistido é definido como uma modalidade que exige a con-

tração muscular, que gera um movimento capaz de vencer uma resistência, essa 

resistência pode ser o peso dos halteres, o peso do próprio corpo ou até de ban-

das elásticas (FLECK; KRAEMER, 2017).

O Treinamento Resistido propícia ao praticante uma mudança nos níveis 

de hipertrofia muscular e força (STOPPANI, 2017), podendo ser praticado pelos 

mais diferentes públicos, incluindo atletas e até pessoas bastante debilitadas, 

neste caso sendo um exercício menos intenso que propriamente a caminhada, 

pois neste tipo de treinamento o exercício será totalmente controlado proporcio-

nando ao praticante maior aptidão física para que ele possa executar treinamen-

tos aeróbios no futuro. Dessa forma ele pode atender as necessidades de todos 

os públicos que tiverem vontade ou necessitarem pratica-lo (SANTAREM, 2012).

Os lugares mais comuns para a realização do Treinamento Resistido são 

os ginásios de musculação, presentes na maioria de centros e clubes esportivos. 

Nesses lugares, equipamentos específicos como halteres e aparelhos são utiliza-
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dos para a prática dos exercícios, o que faz das academias o lugar mais eficiente 

e seguro para este tipo de treinamento (TEIXEIRA, 2011).

Portanto devido à grande importância do Treinamento Resistido para a  

saúde, tal treinamento não deve se restringir somente as academias de muscu-

lação. Nesse ponto um grande fator limitante da prática dos exercícios resistidos 

fora dos ginásios de musculação é a falta de equipamentos específicos e o alto 

custo dos mesmos (TEIXEIRA, 2011).

2.3.1 BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO RESISTIDO

Estudos indicam que o Treinamento Resistido além de ajudar no fortaleci-

mento muscular, pode ser praticado por diferentes faixas etárias e de acordo com 

diversos objetivos, como objetivo de competição, caso dos atletas profissionais 

que buscam o alto nível em suas modalidades; profilático, que é praticado por 

alguém que busca evitar lesões em modalidades esportivas, estendendo uma 

vida atlética; terapêutico, onde se corrigem posturas e se realiza o  fortalecimen-

to da musculatura e articulações; estética e social, ocorrem quando as pessoas 

buscam uma aparência melhor, composição corporal e aceitação social, e por 

fim a preparação física, nesse caso o público busca ganho de força e resistên-

cia muscular melhorando a qualidade de vida. Com isso, o treinamento resistido 

pode proporcionar ao praticante uma infinidade de benefícios, para a população 

idosa principalmente, aumentando o metabolismo basal, ajudando na perda de 

gordura, diminuindo a glicose sérica, protegendo articulações instáveis pela con-

dição sedentária, retardando ou prevenindo processos degenerativos, inflamató-

rios e congênitos, diminuindo quedas ocasionadas por desequilíbrio, reduzindo a 

frequência cardíaca e a pressão arterial e por fim este tipo de treinamento abre 

a possibilidade de realização de tarefas comuns pelos idosos, tarefas essas que 

exigem força muscular, como se levantar da cadeira, subir escadas ou mudar 

objetos pesados de lugar (BOSSI; STOEBERL; LIBERALI, 2008).
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O treinamento resistido pode ocasionar melhorias na capacidade de for-

ça muscular, potencializar o desempenho esportivo, atuar reabilitando pessoas 

lesionadas e prevenindo possíveis lesões, também atua na melhora do sistema 

cardiovascular, composição corporal, aumento da massa óssea, reduz os níveis 

de gordura no sangue e também proporciona uma melhor saúde mental (SAN-

TARÉM, 2012). Além disso, o treinamento resistido se destaca não somente pela 

eficácia dos seus efeitos causados à saúde muscular esquelética, ou por ser um 

exercício geralmente seguro, mas também por seus estímulos a saúde cardio-

vascular e bem-estar mental (HURLEY et al. , 2000) e também estar relacionado 

de forma direta  com a melhora morfológica e fisiológica do organismo, o mesmo 

também promove o aumento da produção de endorfina e diminuição dos níveis 

de serotonina (WINETT; CARPINELLI, 2001).

2.4 TREINAMENTO RESISTIDO E DEPRESSÃO

O exercício físico, inclusive o treinamento resistido é uma maneira de trata-

mento que temos que levar em consideração e apresenta baixo risco, este treina-

mento pode amenizar os sintomas de preocupação em indivíduos com transtorno 

depressivo maior, esta condição é altamente comórbida, podendo sofrer influên-

cia de fatores genéticos (HERRING et al. , 2012).

O Treinamento Resistido se mostrou capaz de diminuir de forma significa-

tiva os sintomas de depressão em adultos, sem levar em conta a saúde geral, 

volume de treinamento e de melhorias na capacidade de força muscular, pois a 

depressão atualmente se encontra relacionada a patologias como aquisição de 

doenças cardiovasculares, Alzheimer e diabetes tipo 2, tendo como consequên-

cia o aumento na taxa de mortalidade por não buscar um tratamento médico, pois 

os tratamentos atuais para pessoas depressivas exigem o uso de medicamentos 

e tratamento psiquiátrico (GORDON et al. , 2018).

Um estudo realizado em Maringá-PR (TAFARELLO; NASCIMENTO JÚ-

NIOR; OLIVEIRA, 2015) avaliou a qualidade de vida de 30 mulheres, em dois 
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grupos de 15 pessoas, em que o ‘grupo A’ eram praticantes de musculação e 

o ‘grupo B’ praticavam ginástica. Neste estudo, os pesquisadores utilizaram do 

questionário WHOQOL-e a escala de autoestima de Rosenberg. O estudo con-

cluiu que há grande influência da prática de musculação e ginástica nos níveis de 

autoestima e qualidade de vida, e também nas relações sociais e meio ambiente 

das pessoas que praticaram as modalidades citadas. A socialização é um dos 

atrativos do ginásio de musculação, apesar de não ser um lugar com esta finali-

dade, porém que acaba por ter um ambiente favorável a experiência de lazer e 

bom convívio. Tanto a qualidade de vida como a autoestima promove a socializa-

ção e o bem estar, devendo sempre caminhar juntas e nunca de forma isolada.

Ao praticar o treinamento resistido a pessoa libera hormônios como a se-

rotonina e endorfina, esses hormônios os proporcionam sensação de prazer e 

bem-estar, portanto são hormônios essenciais no organismo para realizarmos as 

tarefas cotidianas. Esses hormônios compõem os neurotransmissores do encé-

falo, então, realizam as transmissões de informações entre os neurônios. A co-

municação inter-neural é extremamente importante, pois é dessa forma que po-

demos analisar o meio, e, além disso, conseguir responder ao ambiente, dentre 

essas respostas estão atos de sobrevivência, fugas, entre outras coisas (DUDA 

et al. 1995).

Já foi comprovado através de um estudo conduzido por Lopes (2001) que 

o exercício físico geralmente traz muitos benefícios aos seus praticantes, no en-

tanto a realização do treinamento resistido seja através de aparelhos de muscu-

lação ou com materiais funcionais alternativos para indivíduos com depressão, 

ansiedade e síndrome do pânico, quando associado ao tratamento psiquiátrico e 

uso de medicamentos adequados promove muitos benefícios no quadro fisiológi-

co, psicológico, físico, social e comportamental nas pessoas que sofrem desses 

transtornos (ARCOS et al. , 2014).

Em um estudo Mead et.al. (2009) realizaram uma busca na literatura de 

ensaios clínicos randomizados com o intuído de investigar os efeitos dos exer-
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cícios físicos em indivíduos na idade adulta. A pesquisa obteve 28 estudos que 

atenderam ao critério de inclusão. Na sua busca os pesquisadores encontraram 

na sua maioria estudos que comparavam o efeito dos exercícios apenas com o 

grupo controle. Poucos estudos buscaram a comparação entre o exercício físico 

e outra estratégia terapêutica como, por exemplo, farmacoterapia, terapia cogni-

tiva ou exercícios de intensidades diferentes. Em sua grande maioria os estudos 

incluídos na revisão utilizaram como modalidade a corrida como forma de trata-

mento. No entanto, alguns estudos tiveram como modalidade para tratamento 

a caminhada, treinamento aeróbio com instrutor, ciclismo estacionário ou exer-

cícios mistos como treinamento resistido e alongamento. No estudo as análises 

primárias se limitaram aos ensaios que fizeram comparação do tratamento com 

exercícios ao grupo que não realizou nenhum tipo de exercício (controle), e foram 

encontradas melhorias clinicamente significativas relacionadas ao exercício em 

comparação com o grupo controle (diferença média padronizada [SMD], menos 

0,82 [IC 95%, -1,12 a -0,51]).

Outro estudo que comprova a eficácia do treinamento resistido em pessoas 

com depressão é o de Ratamess et al (2009), este expõe melhora nos níveis 

de humor, na capacidade funcional, convivência social e redução de sintomas 

depressivos, dentre eles insônia e baixa auto estima, o que comprova o efeito 

protetor gerado pelo treinamento resistido sobre os sintomas depressivos.

Assim como no estudo realizado por Krtz-Silvestien et al., (2000); Blay et al. 

, (2007) que indicam mudanças positivas da prática de exercícios físicos sobre 

os sintomas depressivos, mostrando um efeito protetor dos exercícios físicos em 

pessoas depressivas. Portanto algumas mudanças na rotina, incluindo trocar o 

sedentarismo pela prática de exercícios físicos regulares podem diminuir grada-

tivamente os sintomas.

Dentre esses estudos também está o de Gordon et al. (2018) que utilizou 

o treinamento resistido em pessoas com depressão através de ensaios clínicos 

randomizados, usando medidas validadas dos sintomas de depressão que fo-
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ram avaliados tanto no início, quanto no meio, como no fim dos programas de 

treinamento. Concluindo o estudo os autores obtiveram melhoras significativas 

nos sintomas de depressão em adultos, de forma que o estado de saúde inicial, 

volume de treino e ganhos na capacidade de força não tiveram relevância dentro 

dos resultados positivos da pesquisa.

Reforçando a importância dos exercícios físicos, dentre eles o treinamento 

resistido, no tratamento e prevenção dos sintomas depressivos um estudo de 

Ferreira et. al.; (2013), reuniu 850 idosos, sendo 187 com indicativo de transtorno 

depressivo e 663 sem o indicativo em questão. O estudo fez uso do instrumento 

semiestruturado com base no Older Americans Resoucers and Services o adap-

tando à realidade brasileira, para coletar a variável prática de atividades físicas 

(se praticava ou não) e utilizou a escala de depressão geriátrica abreviada para 

constatar ou não o indicativo de depressão. Após a utilização da escala notou se 

uma proporção maior de mulheres idosas com tal indicativo, quando comparado 

aos homens. Ao levar em consideração a faixa etária, dando em homens quan-

do em mulheres, o maior percentual era de pessoas entre 60-70 anos, portanto 

nota se uma proporção maior em idosos com 80 anos ou mais com indicativo de 

transtorno depressivo.  Os idosos que participaram do estudo e não praticavam 

exercícios físicos, apresentaram um maior indicativo de sintomas depressivos, 

em relação aos que praticavam algum exercício.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para a busca de artigos foram utilizados a base de dados Google Acadêmi-

co e PubMed com estudos publicados até maio de 2021. As palavras-chaves uti-

lizadas na busca foram “treinamento resistido” and “depressão”. Foram incluídos 

apenas artigos publicados em língua portuguesa ou inglesa. Após a análise do 

portfólio dos artigos selecionados e de suas referências determinou-se os artigos 

de maior relevância para inclusão na revisão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Após a reunião de artigos e consequentemente a conclusão do estudo ficou 

evidente a importância do treinamento resistido na prevenção e no tratamento de 

pessoas com depressão, a fim de eliminar ou reduzir o transtorno depressivo, 

principalmente quando introduzida de forma responsável e adequada em 

complemento ao tratamento convencional. O treinamento resistido torna-se um 

excelente aliado, já que causa efeitos similares aos medicamentos antidepressivos, 

porém, sem efeitos colaterais. Mais pesquisas envolvendo a intensidade, volume, 

frequência e rotina ao treinamento resistido precisam ser mais bem investigadas 

para determinar a melhor estratégia no tratamento e prevenção a depressão.  
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1. INTRODUÇÃO

No processo de envelhecimento, majoritariamente, ocorre uma diminuição 

significativa na qualidade de vida, que é um conceito muito amplo e subjetivo, 

porém leva em consideração alguns aspectos, sejam eles físicos, sociais ou psi-

cológicos. O envelhecimento traz questões que tendem a desafiar o sistema de 

saúde, no entanto, envelhecer não significa necessariamente adoecer (MIRAN-

DA; MENDES; SILVA, 2016).

Dessa forma, é valido frisar que há um aumento significativo da incidência 

de distúrbios psicológico nos dias atuais, principalmente na velhice, mas cabe 

ressaltar que esses distúrbios podem ocorrer em qualquer idade, não somen-

te na terceira idade. Apesar de tentarem justificar esse aumento atribuindo a 

tecnologia, podem existir outros fatores que contribuem para essa problemática 

(CHEIK et al., 2003). Em geral, devemos salientar que, em decorrência de di-

versas patologias, devido ao uso de medicamento, os sintomas depressivos po-

dem fazer-se presentes. E o surgimento de outras doenças psiquiátricas como: 

síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, etc, também contribuem 

para o agravamento desses sintomas (CHEIK et al., 2003).

Nessa linha, o presente trabalho tem por objetivo geral problematizar a de-

pressão, aproximar o exercício físico no tratamento de depressão, especialmente 

em idosos, ou seja, “pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” 

conforme preconiza o Estatuto do idoso (BRASIL, 2003). E tem como objetivo 

especifico ressaltar a importância do treinamento para idosos com depressão, 

investigar quais os exercícios físicos mais indicados para o tratamento de de-

pressão e observar os efeitos sociais que o exercício físico proporcionará para 

a saúde mental dos idosos. Partimos da seguinte questão problema: quais são 

os efeitos que o exercício físico pode proporcionar no tratamento de idosos com 
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depressão? Na busca de respondermos essa questão problema formulamos a 

seguinte hipótese de trabalho: o exercício físico poderá gerar benefícios que irão 

auxiliar na melhora da qualidade vida, no aspecto social e psicológico, vindo a 

contribuir até mesmo na diminuição do quadro de depressão dos idosos.

Trazer esse tema para o centro das discussões nos parece de extrema re-

levância, já que como ressaltado, há um constante aumento da população idosa 

mundial e também da depressão, em especial devido ao período pandêmico que 

estamos vivenciando, no qual medidas de isolamento social foram adotadas pelo 

Estado (ROSSI et al., 2021). Dessa maneira, uma vez que a saúde mental tem 

a possibilidade de ser afetada em qualquer idade, não seria diferente na terceira 

idade, já que nessa fase da vida pode ocorrer menor socialização e diminuição 

do bem-estar. Neste contexto, Moraes et al. (2007) aponta para o importante pa-

pel do exercício físico como auxiliador no tratamento dessa doença, sugerindo o 

exercício como intervenção terapêutica no tratamento da depressão, apresentan-

do possíveis benefícios devidos aos fatores fisiológicos e principalmente psicoló-

gicos. Infere-se, portanto, a necessidade de investigarmos a fundo os efeitos do 

exercício físico na contribuição do tratamento da depressão, visando contribuir 

com a nossa área de formação e, em uma possibilidade, orientarmos possíveis 

profissionais da área e outras pessoas a esse respeito.

Na sequência, este artigo se organiza em mais dois capítulos seguidos das 

considerações finais. No capítulo 2 faremos a revisão bibliográfica e a discussão 

dos dados. No 3 capitulo apresentaremos a metodologia, os critérios de escolha 

de artigos e a definição do tipo de pesquisa. Por último, as considerações finais, 

na qual retomaremos o que foi discutido apresentando avanços do estudo e pos-

síveis lacunas a serem solucionadas.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Conceituando a depressão e sua relação na terceira idade

Vista como a doença da sociedade pós moderna, sendo um dos distúrbios 

psicológicos mais falada na atualidade, a depressão é conhecida por caracte-

rísticas como: apatia, desolação, irritabilidade, tristeza, perda de interesse em 

atividades em geral, entre outros. Portanto, segundo a medicina, a depressão é 

classificada como um transtorno de humor, remetendo a uma patologia ou so-

mente a mais um sintoma do sujeito frente a uma situação real da vida, na qual 

vem ditar as atitudes do indivíduo modificando as percepções de si mesmo (ES-

TEVES; GALVAN, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é um dos países que 

possuem um dos maiores índices de depressão a nível mundial, possuindo em 

torno 5,8% da população com esse transtorno, enquanto a média mundial é de 

4,4% (BAETA,2019). Porém esses dados podem ter sidos alterados e agravados 

ainda mais devido a pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Segundo o estudo 

elaborado por Barros et al. (2020), onde 45.161 brasileiros, entre eles, adultos 

e idosos, responderam um questionário, a fim de analisar os índices de tristeza, 

ansiedade e alterações no sono. Mostrou que durante o período da pandemia em 

que o Brasil totalizou cerca de 21.048 mortos, sentimento de tristeza/depressão 

atingiu 40% dos Brasileiros e a sensação de ansiedade foi reportada em 50% dos 

indivíduos que participaram da pesquisa.

Em vista dos fatos supracitados, faz-se perceptível o nível da complexida-

de dessa doença, além disso ela pode afetar todas as idades, inclusive e prin-

cipalmente os idosos, demandando um trabalho multiprofissional para seu diag-

nóstico. Pode-se observar que existem diversas campanhas públicas, como, por 

exemplo, o “Setembro Amarelo” que é a respeito do suicídio, mas tem como 

pauta de discussão também a depressão. Entretanto, como salientam Bezerra 

e Silva (2019), campanhas como essas não atingem em específico o público 
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potencialmente suicida, mas sim sujeitos que não possuem tendências suicidas, 

a fim de ajudar as pessoas que tem uma saúde mental defasada e que possam 

tornarem-se sujeitos potencialmente suicidas. 

A depressão pode causar inúmeras perdas para as pessoas que possuem 

essa doença, sejam elas, relacionamentos, empregos e até mesmo, a própria 

vida. Conforme Abelha (2014), o desfeche mais trágico da depressão é o sui-

cídio, a autora apresenta em seu artigo, dados que mostram que uma pessoa 

comete suicídio a cada 40 segundos no mundo, necessitando urgentemente de 

ações preventivas. Por isso é importante a divulgação de campanhas de cons-

cientização a respeito da depressão, incentivando a procura por ajuda médica e 

dos trabalhos que contribuem de forma complementar sempre que necessário, 

como aquele que é prestado pelo profissional de Educação Física. Porém, deve-

mos ressaltar que o profissional de Educação Física não tem formação específi-

ca para realizar o diagnóstico dessa doença, podendo atuar em conjunto com o 

médico após o diagnóstico do profissional capacitado para isso.

Segundo Miranda, Mendes e Silva (2016), a saúde pode ser comprometida 

ao envelhecer, já que ocorre a diminuição dos sistemas orgânicos do corpo. Ten-

do em vista isso, aponta-se a necessidade de disseminar informações a respeito 

da depressão para este público alvo, já que, no que diz respeito à saúde mental, 

a depressão possui diversos fatores que contribuem para seu surgimento, e por 

ser uma doença “silenciosa”, faz-se necessário estar bem atento a suas carac-

terísticas, para que não passe despercebida, até mesmo pelos familiares, e o 

tratamento seja realizado o quanto antes com o paciente diagnosticado

Diante as mais diversas morbidades que acarretam a terceira idade, a de-

pressão se destaca como um importante problema a ser solucionado. Estudos 

apontam que os idosos residentes em comunidades apresentaram sintomas de-

pressivos entre 19% e 34% nas mais variadas regiões do País. Outra pesquisa 

que foi realizada em Dourados-MS apresentou que 27% dos idosos participan-
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tes, demonstravam sintomas depressivos e eram portadores de doenças crôni-

cas (AMARAL et al., 2018). 

Na atualidade, a depressão é responsável por trazer fatores prejudiciais a 

habilidade de socialização dos idosos, sendo atrelada a incapacidade funcional. 

Além disso, pode agravar os quadros patológicos existentes ou contribuir para o 

surgimento dessa complicação, considerada por pesquisadores, a doença men-

tal de maior predominância a nível mundial (NÓBREGA et al., 2015).

Segundo Amaral et al. (2018), existe uma correlação entre a depressão e 

doenças crônicas, aliadas a fatores depressivos que assolam a terceira idade 

como: idade avançada, incapacidade funcional, baixo nível de exercício físico 

habitual, entre outros, infere-se, portanto, a necessidade de investigar a fundo o 

quanto as doenças crônicas podem contribuir para o surgimento da depressão, a 

fim de buscar métodos para reduzir essa problemática. Isso nos remete também, 

que a depressão em idosos pode ser proveniente de comorbidades pré-exis-

tentes. Logo, a multimorbidade que pode ser associada como um conjunto de 

comorbidades, é um fator que pode vir a contribuir para o desenvolvimento da 

depressão em idosos. Nessa linha de raciocínio, é primordial destacar a impor-

tância de ser fisicamente ativo, que já é comprovado pela ciência que o exercício 

físico praticado regularmente atua na prevenção e no controle de doenças crôni-

cas. Porém, cabe destacar, que a pratica de exercício físico deve ser bem elabo-

rada de acordo com a necessidade do grupo para que tenha o efeito esperado.

De acordo com pesquisa de Conte et al. (2018), nos mostra a relação de 

depressão e qualidade de vida em pessoas com fibromialgia, nesse estudo foi 

utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física “IPAQ” como método 

de avaliação da prática e intensidade de atividade física. Após o determinado 

período, no qual os indivíduos foram sujeitados a um programa de treinamen-

to, e o artigo observou que não houve melhora na dor, qualidade de vida e de-

pressão daqueles indivíduos que constatou maior intensidade de atividade física. 
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Mas não podemos descartar o fato que quando diz a respeito da atividade física, 

associada a depressão, talvez há a possibilidade de possuir efeitos positivos, 

atuando como coadjuvante no tratamento e prevenção dessa doença. Mendes et 

al. (2017) apontam em sua pesquisa, que idosos que possuem uma frequência 

maior de atividade física durante a semana, existe uma menor probabilidade de 

apresentar quadro depressivo, ao contrário daqueles que tem uma prática de 

exercício físico menor.

Diante dos fatos apresentados, é importante frisar que a elaboração de 

um programa de treinamento deve ser realizado por um profissional qualificado 

para obtenção do resultado esperado. Portanto faz-se necessário outros estudos 

utilizando de novos métodos de avaliação para observar os possíveis resultados 

positivos ou negativos. Sabendo que o exercício físico influencia na qualidade de 

vida como foi apresentado acima, nos leva a discutir de que maneira essa doen-

ça pode influenciar na qualidade de vida das pessoas que estão nesse quadro 

clinico.

2.2 Depressão em idosos e seu efeito na qualidade de vida

A qualidade de vida é abordada por diversos autores e nos faz pensar em 

seu conceito. Inúmeros autores a compreendem como sinônimo de saúde, e para 

outros, seria uma definição ampla, levando em consideração diversos elementos, 

dentre eles: a saúde mental, bem estar, ausência de doenças, etc (PEREIRA; 

TEIXEIRA; SANTOS, 2012).

Desse modo, se faz necessário utilizar de um conceito amplo para melhor 

compreensão. Elencamos então, o significado conforme preconiza a Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS, 1998), qualidade de vida conceitua-se pela percep-

ção individual que temos sobre qualidade de vida própria e no contexto no qual 

se vive, que também reflete em diversos fatores, envolvendo bem-estar físico, 

psicológico e mental.
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Diante do avanço da população da terceira idade, algumas complicações, 

como falta de mobilidade e doenças crônicas, surge a necessidade de um acom-

panhamento profissional e até mesmo encaminhamento para a instituições de 

longa permanência. Logo, é necessário abordar a qualidade de vida dos idosos 

que se encontram nessa situação, podendo assim, classifica-los como idosos 

institucionalizados. A institucionalização é um fator que pode causar estresse 

e desencadear o quadro de depressão, que leva esses indivíduos a passar por 

diversas situações delicadas. Assim sendo, o isolamento social provocado por 

essa circunstância, pode acarretar na perda de identidade e colocá-los em esta-

do de solidão. Nessa perspectiva, toda essa problemática vivenciada pelos ido-

sos, pode comprometer a qualidade de vida e causar um declínio do mesmo 

(FREITAS; SCHEICHER, 2010). 

No entanto, Oliveira e Júnior (2014) realizaram uma pesquisa em três 

munícipios da microrregião de Assis (SP) que analisou a qualidade de vida e ca-

pacidade funcional dos idosos institucionalizados. A amostra foi constituída por 

vinte idosos e obteve como resultado níveis satisfatórios de qualidade de vida 

e capacidade funcional. Mas cabe frisar que esse estudo apresentou algumas 

restrições metodológicas, como por exemplo, o número de amostra. E como cri-

tério de exclusão, foram excluídos da pesquisa os idosos que não tinham uma 

integridade intelectual e cognitiva apresentada, os quais poderiam influenciar no 

resultado. Mas de maneira geral, se faz presente a necessidade de desenvolver 

novos estudos nessa perspectiva, em que os métodos mensurem de maneira 

eficaz a qualidade de vida dos idosos.

Ao relacionarmos depressão geriátrica e qualidade de vida, é possível que 

esse distúrbio possa passar despercebido pelos familiares e profissionais da saú-

de, levando ao impacto negativo na vida dos idosos. Nesse sentido, as doenças 

crônicas não transmissíveis podem ser uma ameaça a qualidade vida daqueles 
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que se encontram na terceira idade, dentre elas, a depressão (SOARES et al., 

2017). 

De Melo Neu et al. (2011) ressalta em sua pesquisa que é importante pos-

suir profissionais capacitados para atuarem em instituições de longa permanência 

para idosos, pois a detecção precoce dos sintomas depressivos é extremamen-

te necessária para que não evolua para um quadro depressivo e, dessa forma, 

sejam evitados efeitos negativos na saúde e na qualidade de vida desses indiví-

duos. É valido frisar que sintomas depressivos não necessariamente se referem 

ao diagnóstico, para tanto, apenas o profissional de tal competência – médico 

– pode aplicar escalas adequadas para identificação desse distúrbio.

Após contextualizar toda a problemática que envolve a depressão e a qua-

lidade de vida, no tópico seguinte partiremos na tentativa de responder mais dire-

tamente à questão problema desse artigo, que consiste em: quais são os efeitos 

que o exercício físico pode proporcionar no tratamento de idosos com depressão.

2.3 Exercício físico no tratamento da depressão

O exercício físico é definido por uma atividade física planejada, sistematiza-

da e continuada que tem por objetivo aumentar ou manter a aptidão física e uma 

boa saúde mental. Pode ser utilizado no sentido de retardar ou até mesmo frear 

o declínio das funções orgânicas que tendem a diminuir no processo de enve-

lhecimento pelo fato de trazer consigo uma melhora no sistema respiratório, na 

força muscular e um fator que cabe frisar é promover uma socialização bastante 

efetiva (SOUZA et al., 2015).

O exercício físico proporciona inúmeros benefícios a quem pratica, porém 

como estamos investigando em específico a depressão, vamos elencar os efei-

tos positivos que ele possa vir a proporcionar para as pessoas que se encontram 

em quadro clínico depressivo. O exercício proporciona uma melhora na saúde 

mental, principalmente para aqueles que possuem uma idade avançada, tendo 
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efeitos positivos e reduzindo os estados depressivos e os níveis de ansiedade. 

Vale ressaltar, que o indivíduo que tem um estilo de vida ativo tendo uma rotina de 

exercícios físicos, possuem níveis de depressão mais baixos, diferente daqueles 

que são sedentários. Segundo Costa, Soares e Teixeira (2007), também aponta 

que de acordo com as pesquisas, demonstra que o exercício sistematizado, além 

dos benefícios fisiológicos, nos traz benefícios psicológicos, proporcionando uma 

redução no quadro de depressão.

Veigas e Gonçalves (2009), em seu estudo visa associar o exercício físico a 

saúde mental, e nos apresenta que o exercício físico possui eficácia, assim como 

os tratamentos psicológicos e farmacológicos (VEIGAS; GONÇALVES, 2009). 

Assim como Moraes et al (2007), nos mostra que os idosos sem comorbidades, 

praticantes de exercício físico, tem uma redução dos sintomas depressivos e au-

xilia na prevenção desse distúrbio psicológico. Santos (2019), também ressalta 

que existe uma relação positiva entre exercício físico e saúde mental, pois reduz 

estresse e comportamento neuróticos, ou seja, auxilia na prevenção de doenças 

psicológicas.

Quando os autores afirmam que o exercício físico praticado regularmente 

contribui para a diminuição de quadro de depressão, nos leva a pensar quais se-

riam as atividades que proporcionam maiores resultados. 

Mendes et.al (2020), apresenta em sua obra que exercício físico, dança, 

entre outros esportes, traz resultados positivos nos níveis de depressão associa-

dos ao tratamento farmacológico, pois a melhora da saúde mental está associa-

da à sua regularidade e ao nível de intensidade, independente do exercício físico 

que tenha sido proposto ao paciente. 

No entanto, cabe frisar que os idosos majoritariamente, perdem boa parte 

da sua capacidade funcional, diante desse fato, o exercício deve ser bem dire-

cionado para que não haja alguma complicação ou agravamento de lesões pré-

-existentes. De acordo com Mazo, Cardoso e Aguiar (2006), foi realizada uma 

pesquisa através do Grupo de Estudos da Terceira Idade da Universidade do 

Estado de Santa Catarina que tinha por objetivo verificar a autoestima e autoima-
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gem e sua relação de motivação no ingresso de grupo de pesquisa, utilizando da 

hidroginástica como exercício físico proposto. O estudo apontou que um dos prin-

cipais motivos para a prática de exercício físico escolhidos pelos idosos foi para 

melhorar a saúde mental. E quando se diz respeito a autoestima e autoimagem, 

a pesquisa trouxe como resultado que, após avaliação por meio do instrumento 

de Steglich, que o somatório de respostas positivas aumentou e o de respostas 

negativas diminuiu. 

Assim sendo, queremos reafirmar que as inúmeras atividades físicas pos-

suem sua importância para saúde mental e, conforme o estudo acima, a ativi-

dade física proposta foi a hidroginástica, que além deve ter sua contribuição na 

saúde mental, é uma atividade que não possui impacto, pelo fato de ser no meio 

aquático. Portanto idosos que apresentam alguma restrição médica, tem como 

opção a hidroginástica.

Mas idosos que não possui nenhuma restrição para a prática de exercício 

físico, existem inúmeras atividades que possam ser realizadas como: muscula-

ção, ginástica, pilates etc. Um estudo elaborado por Ferreira et al. (2014) procu-

rou relacionar e verificar se o tipo de exercício físico pode influenciar no nível de 

depressão em idosos, a pesquisa teve como amostra 116 idosos de ambos os 

sexos possuindo mais de 60 anos. Foram divididos em seguintes grupos: prati-

cantes de musculação, praticantes de hidroginásticas, praticantes de ginasticas 

aeróbica e praticantes de pilates e além disso um outro grupo com idosos não 

praticantes de exercício físico para compor o grupo controle. Teve como método 

de avaliação o questionário denominado Geriatric Depression Scale (GDS).

Ao final da pesquisa observou-se que o exercício físico é um fator deter-

minantes na prevenção de depressão em idosos, independente da modalidade 

praticada. No entanto, de acordo com o estudo, a modalidade de ginástica aeró-

bia foi a que apresentou menor escore comparados com os demais grupos, logo 

as atividades que tem por predominância o fator aeróbico, ou seja, uma duração 

maior, podem ser mais benéficas para os idosos que se encontram em quadros 

depressivos. 
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Portanto poderíamos considerar o exercício físico como um tratamento não 

farmacológico, que seria extremamente proveitoso para aqueles pacientes que 

consideram o tratamento com uso de fármacos muito desgastante (SANTOS, 

2019). 

No entanto Costa, Soares e Teixeira (2007), deixa em evidência em sua 

obra, que a depressão em seu estado moderado ou grave pode exigir tratamento 

com utilização de fármaco, portanto caso fossem substituídos os medicamentos 

pelo tratamento não farmacológico, poderia não obter um resultado satisfatório. 

Por isso, qualquer paciente em quadro de depressão, deve procurar um médico, 

para que possa ser indicado o melhor tratamento de acordo com a gravidade da 

doença.

Portanto, mesmo que o tratamento convencional com medicações não pos-

sa ser substituído pelo exercício físico, fica nítido que esse método seria uma 

terapia adjuvante com inúmeros benefícios.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este artigo utilizou a revisão bibliográfica, baseada na pesquisa de artigos 

científicos. Teve como abordagem aquela que é compreendida como qualitativa, 

que faz uma análise valorativa dos dados, ainda, essa pesquisa visa aprofundar 

o conhecimento sobre o problema o qual procura responder, não tendo finalidade 

práticas, sendo, assim, de natureza básica. De acordo com os objetivos, pôde 

ser definida como descritiva, com o propósito de levantamento de informações e 

descrições sobre o tema proposto.

Foram utilizados artigos da base de dados SciELO e Google Acadêmico, 

tendo como prioridade artigos recentes, e que visassem, em primeiro plano, re-

colher informações que dialoguem entre si e que nos trouxessem dados que 

tenham contribuições significativas a respeito do tema, e que buscassem diferen-

tes caminhos para responder à questão problema desse artigo. Onde utilizamos 
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como palavras-chave: “idoso”, “depressão”, “atividade”, “exercício”. Os artigos 

em idiomas que não foram publicados em português, inglês ou espanhol, serão 

excluídos.

Logo após a obtenção do material necessário, demos início ao processo de 

leitura, para melhor entendimento do conteúdo e posteriormente o mapeamento 

dos dados que foram apresentados neste trabalho de conclusão de curso. Diante 

disso, o trabalho nos trouxe possíveis respostas ao problema de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir deste estudo, conclui-se que o exercício físico tem sua contribuição 

para melhora e manutenção da saúde mental. Na qual proporciona uma ascensão 

na qualidade de vida, diminuindo o nível de estresse, sintomas de depressão e 

até mesmo ansiedade. Nesse sentido, torna-se nítido que o planejamento da 

atividade física deve ser bem elaborado e sob orientação de um profissional da 

área.

Através dos estudos apresentados neste trabalho, percebemos como 

resposta que o exercício físico tem sua importância no combate a depressão, não 

apenas em idosos, mas também em outras faixas etárias. Porém cabe ressaltar, 

que o exercício físico deve ser associado ao tratamento tradicional médico, com 

a possível utilização de fármacos indicados por ele para ter o efeito esperado e a 

diminuição dos sintomas depressivos, a não ser que o médico responsável opte 

por apenas recomendar a prática de exercício físico que nesse caso deverá ser 

acompanhada pelo profissional competente, o de Educação Física.

No entanto, é imprescindível a elaboração de outros estudos nessa linha de 

pesquisa, para que avance e nos traga mais respostas acerca desse assunto que 

é tão necessário, além de ser uma questão de saúde pública.
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1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da sociedade humana percebeu-se a necessidade da 

prática de atividades físicas em relação ao seu cotidiano de sobrevivência. Ao 

longo dos anos, a tecnologia nos proporcionou avanço por intermédio da ciência, 

que consequentemente deu origem, a uma nova geração de nativos digitais e 

potencializou algumas preocupações, como por exemplo, o sedentarismo e os 

óbitos por Doença Arterial Coronariana (DAC).

Com o aumento da usabilidade dos meios tecnológicos, de influência indi-

reta ou direta no dia-a-dia da sociedade atual, um estudo da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2017), apresentou novos 

contornos em relação da inatividade física e ou problemas reais de sedentaris-

mo com o aumento do uso do tabaco, alimentação desregrada e a ineficácia da 

educação midiática como uma das principais fonte do surgimento de doenças 

crônicas cardiovasculares, ao longo do tempo.

O Profissional de Educação Física, diante da primazia de mortes, a ní-

vel mundial por Doenças Cardiovasculares (DCV), em consonância com as no-

vas atualizações das diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte 

(ACSM, 2019), do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, 2017) e 

a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), promove uma ação da prática 

regular e orientada da atividade física para indivíduos predispostos a síndrome 

coronariana.

Nesta perspectiva, identificaremos qual é importância do Profissional de 

Educação Física no tratamento, de indivíduos com DCV ou predispostos? Atra-

vés de uma revisão bibliográfica, baseados em artigos científicos, com a relação 

entre o exercício físico orientado e doenças cardiovasculares.
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Procuramos descrever os benefícios da Atividade Física orientada e predis-

postos à Síndrome Coronariana, averiguando a relação entre inatividade física e 

as consequências para a população com doenças cardiovasculares.

Conforme publicação da revista Nature Reviews Cardiology (2020): “As 

pessoas com deficiências crônicas cardiovasculares estão sob risco aumenta-

do para desfechos fatais após contraírem o SARS-COV-2”. São mais de 1.110 

mortes por dia, cerca de 46 por hora, 1 morte a cada 1,5 minutos (90 segundos), 

segundo dados do dia 03, do mês de maio, de 2021 da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC). 

A doença arterial coronariana (DAC) caracteriza-se pela insuficiência de 

irrigação sanguíneas no coração por meio das artérias coronárias, devido a obs-

trução do fluxo por placas ateroscleróticas. 

Desta razão, a Profissão de Educação Física (EF) segue uma constante 

ascensão diante do fato social da coletividade, que retifica a profissão como par-

te da equipe multidisciplinar de Saúde, promovendo assim, uma ação da prática 

regular e orientada da atividade física para indivíduos predispostos a síndrome 

coronariana, que atualmente é a principal causa de morte no mundo. Diante des-

sa exposição nosso trabalho se justifica.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES (DCV)

A Organização Mundial de Saúde (OMS), aponta as DCV como a principal 

causa de morte no mundo. Estimou-se que cerca de 31% da população mundial, 

morreu por DCV em 2017. O Brasil, desde os anos 60 vem enfrentando uma 

grande batalha, com a principal causa de morte na sua população. A prevalência 

da taxa de morte é alta, os números elevados ainda persistem, mesmo com inú-
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meras políticas públicas contrárias à esta fatalidade endêmica. (MARTELLI et al, 

2021)

De acordo com o estudo da Global Burden of Disease (GBD, 2017), a taxa 

de mortalidade padronizada por idade, de DCV no Brasil em 2017 foi de 687,5 

casos por 100 mil habitantes, menor do que em 1990, quando havia 755,6 ca-

sos por 100 mil habitantes. Embora as taxas de mortalidade por DCV no Brasil 

tenham diminuído significativamente nos últimos anos, o número total de mortes 

por DCV aumentou, provavelmente como resultado do crescimento e envelheci-

mento da população. (OLIVEIRA, et al., 2020)

Esse relatório de estatística cardiovascular uniu diversos pesquisadores 

clínicos e cientistas voluntários, agregando dados oficiais do Ministério da Saúde 

(MS) e a SBC, com objetivo de monitorar e avaliar as fontes de dados sobre DCV 

e Acidente Vascular Encefálico (AVE), dividindo-os em 6 especificidade e limita-

dos pelas condições clínicas. (OLIVEIRA, et al, 2020). Dentre elas, exploraremos 

sobre, a Doença Arterial Coronariana (DAC), Doença Coronariana ou Síndrome 

Arterial Coronariana.

A OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2021) definem 

DAC como as doenças que afetam as artérias que fornecem sangue para o mús-

culo cardíaco. Em relação às morbidades do sistema circulatório e pelo fato da 

frequência e de maior relevância das DCV, a DAC é uma doença multifatorial, ca-

racterizada pelo acúmulo de placas aterosclerótica, intimo e fisiopatologicamente 

relacionada com o endotélio, a aterosclerose, a dislipoproteinemais, a hiperten-

são arterial e por vezes, diretamente ligada à arteriosclerose. (MARTELLI, 2019) 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2021), na última dé-

cada, a DAC foi a principal morte entre homens e mulheres. A DAC é uma causa 

comum de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção ventricular esquerda re-

duzida ou preservada, arritmias ventriculares e parada cardíaca súbita. No perío-
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do (1990-2017), a prevalência de DAC aumentou nos dois sexos (de 1,08% para 

1,75%), de maneira mais proeminente em homens do que em mulheres. 

Tal aumento deveu-se provavelmente ao envelhecimento da população, 

pois as taxas de prevalência padronizadas por idade permaneceram estáveis nas 

2 últimas décadas (variação anual, -0,25%) para ambos os sexos. (OLIVEIRA, et 

al. 2020).

2.2 A INTERVENÇÃO DO PROFISSINAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Os fatores de risco para DCV são bem conhecidos, entre eles, obesidade, 

dislipidemia, diabetes e sedentarismo. No entanto, a sua base molecular é com-

plexa e está ligada a uma ampla gama de vias biológicas, incluindo o metabolis-

mo de lipídios e glicose, inflamação, reparo vascular e angiogênese (TROMBE-

TTA et al., 2021).

A aptidão muscular está ligada diretamente com o desenvolvimento de ha-

bilidades motoras. Conjuntos de fatores que envolve agilidade, equilíbrio, compo-

sição corporal, resistência aeróbia, coordenação, flexibilidade e força, atributos 

esses, que quando relacionados ao envelhecimento ou a vida adulta, pode con-

duzir o organismo, para o surgimento de doenças crônicas. Sendo destaque as 

doenças cardiovasculares (OLIVEIRA, et al. 2020).

Enquanto falamos de atividades físicas orientada e regular, algumas dúvi-

das a respeito de competências necessárias podem surgir. É importante ressaltar 

que o Profissional de Educação Física foi reconhecido pelo Conselho Nacional 

da Saúde, em sua resolução n° 218/1997, como profissional da Saúde e que 

apresenta formação adequada para supervisionar uma prática segura e eficaz. 

Indicado para a prevenção na atenção primária da saúde em casos de Doenças 

Cardiovasculares (TRAPÉ et al, 2018). 
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A reabilitação cardiovascular (RCV) é comumente usada para intervir em 

hábitos de prática de exercícios e estilo de vida, constituindo em uma intervenção 

em pacientes internados ou casos ambulatoriais, sendo coordenada e multiface-

tada para reduzir riscos, encorajando a adesão de comportamentos saudáveis, 

diminuindo a deficiência e promovendo uma melhor qualidade de vida, reduz a 

mortalidade e morbidade em pessoas com DCV, estabilizando e até mesmo re-

vertendo o processo ateroscleróticos (ACSM, 2019). 

 O programa de RCV é constituído por equipe multidisciplinar, contento 

áreas da Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Nutrição e As-

sistência Social. Um importante instrumento no cuidado de pacientes com DCV, 

que exerce papel fundamental na prevenção secundária de eventos cardiovascu-

lares, sendo indicado por todas as organizações de saúde (MARCH et al. 2020, 

CARVALHO et al., 2020)

 O Conselho Federal de Educação Física define a atuação na área car-

diovascular como uma especialidade do profissional de Educação Física, sendo 

ele responsável pela promoção da saúde e RCV por meio do desenvolvimen-

to da capacidade aeróbia, força/resistência muscular e flexibilidade. Para atuar 

na RCV, é fundamental que o profissional de educação física tenha conheci-

mento de procedimentos cirúrgicos realizados, tratamentos em andamento por 

fisioterapeutas e dominar conteúdos fisiológicos, biomecânicos e psicomotores.                              

(CONFEF, 2020).

2.3 BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA PARA PREDISPOSTOS A SÍNDRO-
ME CORONARIANA

No tratamento de doenças crônicas, o exercício físico complementa e pode 

substituir, em parte, intervenções médicas tradicionais, além de reduzir ou elimi-

nar a necessidade de medicação (QUEIROGA et al, 2019).
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Há mais de 20 anos, estudiosos e cientistas da área do movimento motor, 

nos trás cada dia mais convicção sobre a importância da realização orientada 

e contínua do exercício físico. Dentre os benefícios, para o público predisposto 

a doenças cardiovasculares, podemos mencionar:  A diminuição da frequência 

cardíaca e da Pressão Arterial de repouso, aumento dos níveis do bom colesterol 

(HDL), diminuição dos triglicerídeos, melhora da capacidade cardiorrespiratória, 

aumentos na quantidade de vasos nos músculos ativos e melhora dos índices de 

glicose no sangue. (ACSM, 2019).

Além disso, o menor risco relativo de incidências em pessoas fisicamente 

ativas, se deve ao fato da atividade física retardar o processo aterosclerótico, mo-

dificar as estruturas das artérias coronárias, reduzir a vaso constrição, melhorar 

a estabilidade elétrica do miocárdio, aumenta o processo de fibrinólise, a sensi-

bilidade a insulina e favorece o controle de peso e redução da pressão arterial 

(OLIVEIRA et al., 2020)

2.4 INATIVIDADE FÍSICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A POPULAÇÃO 
COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES

 Durante o Global Action Plan on Physical Activity (2018-2030), uma afirma-

ção da OMS, preconizou o papel fundamento da atividade física na prevenção 

e no tratamento de doenças cardiovasculares. Estabeleceu um alerta para os 

adultos, insuficientes ativos, que o risco maior de morte é de 20% a 30% em com-

paração aos que fazem 150 minutos de AF moderada por semana (OLIVEIRA et 

al, 2020).

 Um estudo conseguiu estabelecer uma associação inversa entre Atividade 

Física e Doença Coronariana, demonstrando que pessoas sedentárias tem o do-

bro de chances de desenvolver a doença arterial coronariana (PITANGA et al., 

2020)

 A inatividade física é mais do que um desafio para todo o sistema da Saú-

de, estima-se que cerca de 54 bilhões de dólares são gastos em assistência mé-

dica direta, dos quais 57% são incorridos pelo setor público e outros 14 bilhões 
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são atribuídos à perda de produtividade. A meta do plano é reduzir em 15% a 

inatividade física até 2030 (OPAS, 2021).

3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo usa como procedimento a revisão bibliográfica, que consiste na 

delimitação de um problema, para obter uma ideia precisa sobre o estado atual 

dos conhecimentos, sobre suas lacunas e sobre a contribuição da investigação 

para o desenvolvimento do conhecimento (LAKATOS e MARCONI, 2019). 

Baseada em artigos científicos, livros e revistas científicas on-line e com 

análise de dados compreendida em caráter qualitativo, visando à obtenção de 

conhecimento prévio e aprofundamento nas questões que envolvem indivíduos 

predispostos à Doença Cardiovasculares. 

Nestas perspectivas, foram utilizadas as seguintes etapas:

1° ETAPA – FONTES

 A seguir estão descritas as fontes que forneceram as respostas adequadas 

à solução problema proposto:

a) Artigos científicos sobre a temática foram acessados na base de dados 

Scielo e Google Acadêmico, publicados nos últimos 5 anos (2017-2021), 

não houve restrição quanto ao idioma e estão disponíveis on-line em textos 

completos. Os seguintes descritos foram aplicados: Atividade física, Doen-

ças Cardiovasculares, Doença Coronariana, Movimento Motor, Educação 

Física. Em inglês: Physical activity, Cardiovascular Diseases, Coronary Dis-

ease, Motor Movement, Physical Education;

b) Planos de Estratégia da Saúde Coletiva do Brasil (PNS, 2020-2030);

c) Diretrizes do ACSM – (American College of Sports Medicine – Vol 17 – 10° 

edição/2019);
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d) Recentes resoluções do CONFEF (Conselho Federal de Educação Física 

- 2020) ;

2° ETAPA – COLETA DE DADOS

A coleta de dados seguiu a seguinte premissa:

a) Leitura exploratória de todo material selecionado;

b) Leitura seletiva; 

c) Registro das Informações extraídas das fontes em instrumento específico 

(autores, ano, métodos, resultados e conclusões).

3° ETAPA – ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO e DISCUSSÃO DOS RESUL-

TADOS

Nesta etapa, foi realizada a leitura analítica com finalidade de ordenar e 

sumariar as informações contidas nas fontes, discutidas a partir do referencial 

teórico que possibilitassem a resposta de iniciativas de oferta à sociedade em 

geral, com subsídios para pesquisas, esclarecimento sobre a doença e mortali-

dade cardiovascular e promovendo aperfeiçoamento nos conceitos da tomada de 

decisão entre gestores, especialistas e profissionais de saúde

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Todavia existam sintomas psicossociais envolvidos na predisposição de 

DCV, novos rumos e desafios precisam ser enfrentados. No Brasil, uma queda 

significativa de 4,2% na taxa de mortalidade por DCV foi observada, quando 

comparamos 1990 e 2017, porém o número total de mortes superou os 170.000, 

chegando a 13% do total de óbitos. O aumento do número de morte, foi justificado 

pelo crescimento e envelhecimento populacional.

Diante dos resultados observados, podemos entender que a DAC é a 
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maior causa de morte entre ambos os sexos e os fatores de risco passíveis de 

intervenção como tabagismo, inatividade física, alimentação desregrada e o 

uso nocivo de bebidas alcoólicas estão ligados diretamente ao entupimento das 

artérias coronárias, podendo ser adquirida ainda na idade jovem e levar a óbito, 

ao longo do tempo.  

 Existe um consenso unânime, entre as organizações de Saúde, quando 

o assunto é atividade física regular e orientada para indivíduos predispostos as 

DCV. As chances de morte podem ser reduzidas em até 30%, caso o paciente 

seja aderido em um programa de treino semanal de no mínimo 150 minutos. 

O exercício físico complementa e substitui em partes, intervenções médicas 

tradicionais, além de reduzir ou eliminar a necessidade de uso farmacológico.

E por se tratar de doenças cardiovascular crônica, o tratamento requer 

tempo e sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar de saúde, seja na atenção 

primária ou secundária, evidenciando a necessidade da presença do Profissional 

de Educação Física, como agente precursor da atividade física hospitalar.

As competências necessárias para que o Profissional de Educação 

Física atue na RCV, de acordo com o CONFEF, é uma especialização na área 

cardiovascular e domínio em conteúdos fisiológicos, biomecânicos e psicomotores, 

além de conhecimento de procedimentos cirúrgicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando as características genética, a hegemonia dos casos de DCV 

a nível mundial, temos a DAC, especialmente no Brasil, um problema de saúde 

pública que gera grandes prejuízos humanos e financeiros desde os anos 60. O 

fato social imposto pela coletividade, a definição de saúde, têm impulsionado à 

busca pela melhoria da qualidade de vida.
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 A predisposição para a doença crônicas cardiovascular é observado em 

hábitos de vida não saudáveis e podemos relatar a imprescindível missão do 

Profissional de Educação Física na estruturação e promoção do conceito de saúde, 

que permite a autonomia para a condução, coordenação e prescrição da atividade 

física no âmbito hospitalar e ou unidades de prevenção primária/secundária de 

DCV. A especialização do setor poderá alavancar futuros promissores, enquanto 

profissional no mercado.  

A Educação Física segue na crescente ascensão em diversas áreas do 

bem estar e lazer, pois compreende uma enorme gama do “Educar o Físico”, que 

atualmente corresponde a um ponto inicial para mudanças no estilo de vida. As 

organizações de saúde sustentam em unanimidade, a importância da presença 

do Profissional de Educação Física, no tratamento e ou prevenção de indivíduos 

com DCV. Seja por intermédio de exercícios de controle respiratório até exercícios 

de força/resistência, regular e sob orientação, e variável quanto ao indivíduo.
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1. INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é muito investigada pelos pesquisadores, é 

considerada como a falta de dopamina. Esses neurotransmissores são liberados 

em várias partes do cérebro e atuam transmitindo mensagens entre as células 

nervosas, descontrolando a coordenação dos movimentos voluntários do corpo. 

De maneira a delinear o desenvolvimento deste trabalho foi realizado, um 

comparativo entre os treinamentos aeróbicos e resistidos para reunir dados e 

informações com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: A 

prática de exercícios físicos resistidos e exercícios físicos aeróbicos podem ajudar 

no controle dos sintomas de pessoas diagnosticadas com doença de Parkinson? 

De modo que possa encontrar respostas, acerca de qual o melhor treinamento no 

momento que pode ajudar no controle dos sintomas de pessoas diagnosticadas 

com doença de Parkinson. 

Acredita-se que a doença de Parkinson pode ser retardada com os exercí-

cios físicos regulares e sob cuidados do Profissional de Educação Física, dimi-

nuem sintomas como tremor, melhora o equilíbrio e inclusive age positivamente 

na qualidade de vida.

Este estudo, portanto, visa pesquisar as características dos parkinsonianos 

cujos exercícios físicos contribuíram para o retardo da doença bem como para 

uma melhor qualidade de vida, pós-início do tratamento por meio de exercícios 

físicos regulares.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Em 1817 a doença de Parkinson foi descrita por James Parkinson, sen-

do esta enfermidade considerada uma doença neurodegenerativa progressiva, 

caracterizada pelos déficits dos sistemas dopaminérgicos, colinérgicos, seroto-

ninérgicos e noradrenérgicos.  (SOUZA et al., 2011)
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Inicialmente James Parkinson denominou como paralisia agitante e o neu-

rologista Chacort em 1865 e 1880 reavaliaram o trabalho de James Parkinson 

e homenageou a doença como doença de Parkinson (CUNHA e SIQUEIRA, 

2020). “A DP proporciona um comprometimento nos neurônios dopaminérgicos 

da substância negra, ocasionando uma diminuição de dopamina no corpo estria-

do, provocando distúrbios em relação ao movimento”. (SOARES, TARTARUGA, 

2021, p.69).

De acordo com BBC News (2019) foi realizada uma pesquisa em uma re-

vista científica Lancet Neurology, que cientistas descobrem sinais de Parkinson 

no cérebro até 20 anos antes dos sintomas, através de tomografias, devido às 

mudanças nos níveis de dopamina no cérebro, que controla o humor, o sono e o 

movimento, é necessário realizar mais estudos para levar a novas ferramentas 

de tratamento.

De acordo com Werneck (2010) a DP é a segunda doença neurodegene-

rativa mais comum do sistema nervoso central, ficando em primeiro a doença de 

Alzheimer. Não há nenhum teste padrão para diagnosticar a doença. A anamne-

se deve ser feita apenas pelo neurologista, que vai avaliar as medicações que 

faz uso, o indivíduo deve apresentar três dos sintomas da DP. Muitas outras 

doenças e medicamentos podem causar sintomas similares àqueles da DP. O 

médico pode solicitar alguns exames como eletro encefalograma, tomografia, 

ressonância magnética, para ter a certeza que não possui outra doença no cére-

bro afetando o indivíduo.  

Segundo Mandal (2019) o teste é baseado nos sintomas, na história medi-

ca e nos resultados de exames. Quando os sintomas surgem já domina 80% da 

dopamina no cérebro, os neurônios já estão danificados. A média etária de início 

da doença é de aproximadamente 57 anos como disse Gonzalez-Usigli (2018).

De acordo com Puga(2020) o Parkinson pode ser hereditário, aproximada-

mente 20 a25% pessoas diagnosticadas com Parkinson tem parentes que apre-

sentam a doença.
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2.1.1 Sinais e sintomas

A DP causa os seguintes sintomas, o tremor, que quando o indivíduo está 

parado fica evidente, quando executa algum movimento a tendência tem a dimi-

nuir ou desaparecer. É acompanhada pela rigidez na musculatura das pernas e 

dos braços também a perda de equilíbrio. Os movimentos se tornam mais difíceis 

e lentos, como piscar os olhos, andar lento com passos curtos e arrastados. Es-

ses sintomas ocorrem pela falta do hormônio dopamina e vai perdendo a capaci-

dade de dominar os movimentos. (BIERNATH, 2016). A DP também causa outros 

sintomas denominados sintomas não motores como a diminuição do olfato, alte-

rações intestinais e do sono. (SENADO, 2021).

A progressão dos sinais e sintomas da DP baseado em Azevedo (2006) 

indica o estado geral do paciente. Sua forma modificada compreende classificar 

o paciente quanto ao nível de incapacidade. Os indivíduos classificados nos está-

gios de 1 a 3 apresentam incapacidade leve a moderada, enquanto os que estão 

nos estágios 4 e 5 apresentam incapacidade grave.

• Estágio 1: a doença é unilateral, tipicamente esses sintomas incluem a 

presença de tremores ou agitação em um dos membros (superior ou inferior) e 

acontece apenas um dos lados (unilateral – direito ou esquerdo). Durante esse 

estágio, podem detectar mudanças no paciente de Parkinson, juntamente com 

mudanças na postura, perda de equilíbrio, e as expressões faciais; 

• Estágio 2: existe envolvimento bilateral (os dois lados do corpo), e afeta 

ambos os membros, o paciente geralmente encontra problemas para caminhar 

ou manter o equilíbrio, e a incapacidade para fazer as tarefas físicas normais se 

torna mais evidente; 

• Estágio 3: comprometimento do equilíbrio associado, neste estágio os 

sintomas da doença podem ser bastante graves e incluem a incapacidade de 

andar em linha reta ou ficar em pé. Há uma desaceleração maior de movimentos 

físicos; 
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• Estágio 4: apresentação de incapacidade grave, ainda pode andar, mas é 

muitas vezes limitada e os sintomas de rigidez e bradicinesia (lentidão dos movi-

mentos) são frequentemente visíveis. Durante esta fase, a maioria dos pacientes 

é incapaz de executar as tarefas do dia-a-dia, e geralmente não podem viver por 

conta própria;

 • Estágio 5: o indivíduo encontra-se em cadeira de roda ou confinado ao 

leito. Geralmente é incapaz de cuidar de si mesmo e pode não ser capaz de ficar 

em pé ou caminhar durante este estágio, um paciente no estágio 5 geralmente 

necessita de constante auxílio de cuidador/enfermeiro.

2.1.2 Tratamento

Segundo Cunha e Siqueira (2020) a DP não tem cura, os sintomas são 

bastante minimizados e há um enorme ganho na qualidade de vida através da 

cirurgia. Porém nem todas as pessoas podem passar por esse procedimento, 

somente as que não se adaptaram com as medicações durante um determinado 

tempo. Alguns pacientes que realizaram a cirurgia relatam que sentiram que a 

doença nem existe mais, que rejuvenesceram. (FONOFF, 2020)

O tratamento de Parkinson também pode ser conduzido com medicamen-

tos, que agem controlando os sintomas, assim diminuindo o avanço da doença.  

E uma das medicações mais usadas é o Levodopa, pois baseia na reposição da 

dopamina. (MACHADO e REPPOLD, 2015).

2.2 Exercícios Físicos na Doença de Parkinson

À medida que a DP vai progredindo, o nível da qualidade de vida diminui, 

apresentando em alguns casos, como consequência, desenvolvimento de 

depressão e demais doenças psicológicas. Isso ocorre porque fatores bioquímicos 

são ligados à diminuição da dopamina, como auxílio da cura da depressão e 

restauração da qualidade de vida é necessária a realização de atividades que 

utilizem atitudes positivas. (SOUZA et al., 2011)
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A prática regular e bem assistida, de atividades físicas pode prevenir e/

ou minimizar o agravamento dos sintomas clínicos da DP, sendo a mesma, bem 

planejada, tende ao desenvolvimento da saúde e o condicionamento físico e psi-

cológico de seus praticantes (GUIMARÃES e ALEGRIA 2004).

Exercício físico na doença de Parkinson é benéfico quando relacionado 

com a intensidade do exercício físico. Exercícios físicos de baixa intensidade não 

trazem esse benefício. Exercícios de intensidade moderada ou vigorosos tem se 

mostrado mais benéficos que os de intensidade leve. (LAHUE et al.,2016)

2.3 Treinamento aeróbico

Segundo Rubert et al., (2007) além das medicações da DP, o auxílio da 

prática de exercício físico aeróbico regular é benéfico para pacientes com DP, 

pois reduz sintomas como hipocinesia, bradicinesia, distúrbios da marcha, dege-

neração neuronal.

De acordo com Ahlskog (2018), em sua revisão de literatura aponta as evi-

dências diretas do exercício aeróbico no cérebro de pacientes com DP, tendo o 

exercício físico como possível aliado no tratamento de DP que atua diretamente 

no retardamento da doença, além de oferecer melhor condicionamento vascular 

e melhora do equilíbrio do paciente. Desta forma é valido incluir a caminhada às 

aulas de atividade física, pois é capaz de promover benefícios importantes para 

a saúde, diminuindo riscos de morte por doenças cardiovasculares. (BICALHO et 

al., 2018). Há também uma melhora na saúde física e mental. (LIMA et al., 2020).

As recomendações do ACSM (1998) reforçam que a duração das ativida-

des aeróbias deve variar entre 20 a 60 minutos. Cada sessão de treino deverá 

ser aplicada em: aquecimento (5 a 10 minutos), parte fundamental (20 a 60 mi-

nutos) e o retorno à calma (5 a 10 minutos); (RUIVO, 2015)

2.4 Treinamento resistido

Falando em DP o treinamento resistido tem se mostrado eficiente. Ela               

melhora na redução de quedas, na fraqueza muscular e na qualidade de vida 
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diminuindo a pontuação nas escalas de gravidade da doença. De acordo com 

as pesquisas, o conceito de resistência muscular tem sido eficaz para a melhora 

da resistência muscular e da saúde física de pessoas diagnosticadas com DP. 

(FISCHER, 2014). O treinamento resistido é recomendado em pacientes com 

DP para melhorar a força muscular, a funcionalidade (capacidade de andar, por 

exemplo) e a qualidade de vida. (FALVO et al.,2009)

De acordo com Frois e Gentil (2011) atividade realizada contra uma resis-

tência, podendo ser peso como halteres e aparelhos de musculação ou peso 

corporal, é considerada treinamento resistido. Sendo composto por variáveis 

como: volume, intensidade, tempo de descanso e frequência semanal. Além dis-

so, Kraemer e Ratamess (2004) informam que a sobrecarga, deve ser moderada, 

com grande número de repetições, pois a resistência muscular é a capacidade de 

executar força de maneira repetitiva. 

Segundo Damas (2015) as cargas baixas ajudam a evitar lesões, e com 

maior volume, pois é interessante a constante repetição do exercício, pois passa 

a aprender facilmente a técnica de execução. E Pereira (2003) recomenda que 

para idosos, inclua-se pelo menos uma série de 10-15 repetições para os princi-

pais grupamentos musculares, com frequência de duas a três vezes por semana.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Participantes

Para realização do trabalho foram selecionadas duas pessoas aleatoria-

mente, ambas com diagnostico de Parkinson no município de Cambuquira - Mi-

nas Gerais. 

O participante A, M.A.L.P 70 anos, sexo feminino, realizou o treinamento 

resistido. Há cinco anos não pratica nenhuma atividade física ou exercício físico. 

O mesmo é hipertenso e diabético e segue em uso das seguintes medicações: 

losartana 50mg, atenolol 50mg. feminino, realizou 25mg, glifage 500mg, atorvas-

tatina 20mg, ezetimibe 10mg, AAS 100mg, galvus 50/1000mg, jardiance 25mg, 
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fenofibrato 200mg, sertralina 50mg, omeprazol 20mg, insulina NPH 30 unidades 

cedo e o pisa 1,50mg. Foi diagnosticado com Parkinson há 3 anos. Refere tre-

mores no membro superior direito e nos lábios. Relata dificuldades para realizar 

tarefas no cotidiano.

O participante B, T.D.S 64 anos, sexo feminino, realizou o treinamento 

aeróbico. Há dois anos não pratica nenhuma atividade física ou exercício físico. 

O mesmo é hipertenso e segue em uso das seguintes medicações hctz 25mg, le-

vodopa + cloridrato de benserazida 100/25mg, mantidan cloridrato de amontadi-

na 100mg, pramipexol 1mg, vortroxetina 10mg. Relata que tem artrose e faz uso 

de dorflex diariamente. Foi diagnosticado com Parkinson há 5 anos. Tem como 

queixa principal de quedas frequentes e dores lombares. 

           

Instrumentos de avaliação

Foi realizada uma entrevista individual com os participantes coletando                 

todos os dados pessoais, para complementar, foi aplicado duas perguntas rela-
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cionadas à atividade física, a primeira se pratica algum tipo de atividade física, 

definida como “qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esque-

léticos que resulta em gasto de energia” (CASPERSEN, POWELL, CHRISTEN-

SON, 1985, p.128) ou exercício físico, definido como “Subconjunto de atividade 

física, realizada de maneira planejada, estruturada e repetitiva com o objetivo 

de aumentar ou manter os níveis de aptidão física” (CASPERSEN, POWELL, 

CHRISTENSON, 1985, p.128) caso pratique, se há um acompanhamento de um 

Profissional de Educação Física; a segunda se tem alguma restrição médica a 

pratica de atividade física ou exercício físico.

Após a coleta de dados, foi realizado o questionário PDQ-39 que é uma es-

cala específica da qualidade de vida com pessoas diagnosticada com Parkinson. 

Esse questionário tem como objetivo avaliar a proporção da doença sobre a qua-

lidade de vida, é constituído por 39 itens agrupados em 8 dimensões: mobilidade, 

atividade de vida diária, bem-estar emocional, estigma, suporte social, cognição, 

comunicação e desconforto corporal. As quais podem ser respondidas com cin-

co opções, que contém uma avaliação em pontos para cada resposta: “nunca” 

0 pontos; “de vez em quando” 1 ponto; “as vezes” 2 pontos; “frequentemente” 3 

pontos; “sempre” 4 pontos. A somatória dessas respostas é avaliada da seguinte 

forma: quanto menor a pontuação melhor é a condição de vida do participante. 

(LANA, 2007)

Foi aplicado no início e no final do estudo o teste de apoio unipodal (TAU) 

desenvolvido por Gustafon et al. (2000) para avaliar a condição do equilíbrio do 

participante. No teste o participante se equilibrou sobre o membro dominante com 

os olhos abertos por no máximo 30 segundos, foram três tentativas e prevaleceu 

o maior tempo. A classificação do teste é dividida em: menos de 21 segundos: 

com alteração de equilíbrio e acima de 21 segundos: sem alteração de equilíbrio. 

E também foi aplicado o teste da caminhada de seis minutos (TC6). Por ser um 

teste confiável e seguro que requer o mínimo de materiais para ser aplicados. 

Nesse teste verifica-se o total da distância percorrida durante 6 minutos. Para 

ser realizado de maneira correta, o participante caminhou por 6 minutos, sem 
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parar, mais era permitido que o participante parasse, e se caso parasse, seria 

questionado o motivo porque parou e se a mesmo está apto a continuar. No final 

foi questionado ao participante sua percepção com a escala de Borg modificada 

que é uma escala quantificada de 0 a 10, onde 0 representa nenhum sintoma e 

10 representa sintoma máximo. (BURMETO, 1989)

Protocolo de treinamento

Os programas de exercícios físicos foram elaborados de acordo com as 

limitações e propósitos de cada indivíduo. Foram aplicadas algumas atividades 

com o intuito de encontrar a melhora da condição de vida do participante diagnos-

ticado com a DP. Foram realizadas três vezes na semana, perfazendo um total 

de 25 sessões. Foram tomados todos os cuidados com a prescrição de exercício 

físico e respeitando a individualidade de todos. Ressaltando que estamos diante 

de uma pandemia devido ao Covid-19, e foram seguidos todos os protocolos sa-

nitários preconizados pela vigilância sanitária do município de Cambuquira. 

A atividade foi distribuída para os dois participantes com DP, sendo um par-

ticipante com treinamento resistido e outro com o treinamento aeróbico.

O participante A realizou o treinamento resistido, que foi realizado em do-

micílio. O treino foi para adaptar o corpo. Teve com inicial 3x10 com intensidade 

moderada, que foi verificado através da escala de Borg modificada. Depois de 2 

semana a intensidade esteve leve, então foi aumentado o número de repetições 

para 12, com ênfase no treinamento de resistência. Os exercícios foram inter-

calados com MMII e MMSS. Durante as 25 sessões seguiu com os seguintes 

exercícios, flexão na parede, sentar e levantar da cadeira, rosca direta, abdução 

do quadril, remada inclinada, flexão do joelho, elevação frontal e panturrilha em 

pé. E o tempo de descanso foi adequado para permitir que o participante consiga 

realizar próxima serie efetivamente. Ao final foi realizado o alongamento estático, 

pois é de fácil realização e sempre fazendo o feedback da aula.

O participante B realizou o treinamento aeróbico, a caminhada. Foi realiza-

do em ambiente aberto. A intensidade foi verificada através do comportamento 
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do aluno, quanto à postura corporal, a coordenação motora, e a segurança que 

sente ao andar. Essas avaliações foram pontuais para poder aumentar a intensi-

dade e também foi aplicada a escala de Borg modificada. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse estudo afirma que houve uma melhora na qualidade de vida dos par-

ticipantes através do questionário PDQ- 39 e os feedbacks nas aulas. Através do 

questionário foi observado que o participante A e o participante B apresentaram 

dimensões mais altas na mobilidade, AVDs (Atividades da vida diária) e bem es-

tar, desconforto corporal. Depois do treinamento pode verificar uma melhora em 

todas as dimensões. Entretanto as dimensões se mantiveram com as mesmas 

pontuações em estigma, suporte social e comunicação. E o final o questionário 

nos dá uma porcentagem que está relacionada aos pontos de todas as dimen-

sões contando que a participante A teve 40,30% no teste inicial e 25,60% no teste 

final com uma diferença de 14,70%. E o participante B teve 37,10% no teste ini-

cial e 23,70% no teste final com uma diferença de 14,03%.

As tabelas 1 e 2 ilustram os resultados dos participantes e ressalta-se que 

quanto menor a pontuação melhor é a condição de vida do participante.

Tabela 1. Resultados do participante A.

PARTICI-
PANTE 

A

MOBILI-
DADE

AVDs
Bem 
estar

Estig-
ma

Su-
porte 
social

Cogni-
ção

Comu-
nicação

Descon-
forto 

Corporal
TOTAL

Avaliação 
Inicial

40 79,1 25 6,25 0 18,75 0 75 40,3

Avaliação
Final

20 41,6 12,5 6,25 0 6,25 0 41,6 25,6

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 2. Resultados do participante B.

PARTICI-
PANTE B

MOBI-
LIDADE

AVDs
Bem 
estar

Estig-
ma

Su-
porte 
social

Cogni-
ção

Comu-
nicação

Descon-
forto

Corporal
TOTAL

Avaliação 
Inicial

57,5 37,5 62,6 0 0 12,5 0 75 37,10

Avaliação
Final

32,5 25 33,3 0 0 6,25 0 66,6 23,07

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os participantes relatam melhora. “Percebi que tenho dormido melhor e 

acordando mais disposta” (T.D.S) “O meu médico percebeu uma melhora, quando 

em um exame periódico eu subi sozinha a escadinha e deitei na maca.” ( M.A.L.P).

Foi observado na avaliação inicial do teste unipodal um déficit de equilíbrio 

que os participantes apresentavam. Com o treinamento resistido e no aeróbico, foi 

observada melhora significativa no equilíbrio dos participantes A e B, sendo que o 

participante A foi de 3,08 segundos na avaliação inicial para 4,41 segundos. E o 

participante B foi de 2,09 segundos para 8,0 segundos, mas ainda sim continuam 

apresentando falta de equilíbrio, podendo ter quedas frequentes. “A diminuição 

do equilíbrio e da mobilidade funcional são considerados fatores que aumentam 

o risco de quedas. (CASTRO et al ., 2015). Inclusive o participante B relatava 

quedas frequentes.

Pode observar através do gráfico 1, que o resultado final do treinamento 

aeróbico foi 5,91 segundos a mais do que no teste inicial sendo superior ao 

treinamento resistido que teve um aumento de 1,33 segundos. 
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Gráfico 1. Resultados do teste unipodal.

O desempenho no teste de caminhada de 6 minutos foi avaliado através da 
distância percorrida aos seis minutos. Os dois participantes apresentaram uma 
melhora de 60 metros a mais no pós-teste. De acordo com Canning et al., (2006) 
no TC6, as distancias percorridas por indivíduos que tem DP, variam de 298 e 
560 metros. Segue os resultados abaixo:

Tabela 3. TC6

PARTICIPANTES PRÉ-TESTE PÓS-TESTE

A 340m 400m

B 330m 390m

Ao final do teste foi feito o comparativo entre os dois tipos de treinamento 

aplicados e foi observado o treinamento resistido foi melhor nos testes PDQ-39 

e o treinamento aeróbico no teste unipodal. E ambos tiveram o mesmo resultado 

no teste da caminhada de 6 minutos.
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Em estudo de Sousa et al. (2014) pode-se citar bons resultados em relação 

ao treino aeróbico, que destaca melhora em apenas uma sessão de treino de 20 

minutos de esteira, melhorando a marcha, lembrando que caminhar na esteira 

aumenta o balanço dos braços, deixa o caminhar com passos mais coordenados 

e melhora o equilíbrio, minimizando o risco de quedas. 

No estudo relacionado com o treinamento resistido tem mostrado uma me-

lhora no desempenho motor, força, velocidade, equilíbrio e coordenação dos pa-

cientes, além de promover o lazer. O estudo deve uma amostra de 15 pessoas 

diagnosticadas com Parkinson, ambos os sexos, realizou o treinamento resistido 

durante 15 semanas a um protocolo com duas sessões semanais. (MEDEIROS, 

2018)

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os exercícios físicos resistidos e aeróbicos regulares foram 

fatores importantes, não para a cura, mais sim, para proporcionar uma melhora 

nas habilidades motoras como mobilidade, atividade de vida diária, o equilíbrio, 

a marcha e promovendo a redução de quedas. Ressalta-se que o exercício físico 

resultou em melhorias tanto físicas quanto psicológicas dos participantes desse 

estudo, também se mostrou eficaz na melhoria da qualidade de vida, reduzindo 

os sintomas da doença e deixando os participantes mais autônomos, e com mais 

confiança para realizar tarefas do dia-a-dia. Porém mais estudos precisam ser 

realizados a fim de comprovar qual dos dois treinamentos apresenta o melhor 

resultado, pois a amostra foi pequena, devido ao momento que nos encontramos 

perante o covid19, e por ter poucos diagnosticados com a DP em Cambuquira.
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1. INTRODUÇÃO

 Envelhecer é um processo natural em todos os seres vivos, e é caracteriza-

do pela degradação progressiva das capacidades fisiológicas, assim é comum a 

perda de capacidades funcionais que irão dificultar alguns movimentos e afetar as 

atividades rotineiras básicas. Sabe-se hoje que é possível melhorar a qualidade 

de vida do idoso possibilitando uma extensão da durabilidade das capacidades 

que são diminuídas com o tempo, e para isso as atividades físicas, fundamental-

mente, os exercícios de força são protagonistas nesse objetivo. Enfatiza-se as-

sim a importância da prática desse tipo de treinamento, principalmente, em como 

o treino resistido de força pode ser um aliado no processo de envelhecimento, 

acarretando muitos efeitos positivos nas habilidades motoras que podem trazer 

melhorias na qualidade de vida e bem-estar em vários aspectos da vida senil 

(MENDONÇA; MORA; LOPES, 2018, LOPES, et al, 2015).

 A preocupação com essa faixa etária se intensifica pelo crescimento nu-

mérico da população idosa no mundo com o expressivo aumento da expectativa 

de vida no último século e que vai progredindo cada vez mais. E no Brasil, não 

é diferente, pesquisas mostram que até 2043 uma perspectiva de que um quar-

to da população terá mais de 60 anos (ROCHA, 2013). E segundo informações 

da OMS, o Brasil, até 2025, pode ser o sexto país do mundo com maior número 

de idosos (MAZO; BENEDETTI; SACOMORI, 2011, apud ROCHA, 2013). Com 

esse aumento de expectativa de vida, aumenta concomitantemente o debate so-

bre proporcionar ao idoso uma boa qualidade de vida, com mais independência, 

mobilidade e até prevenção de doenças, e essa perspectiva está atrelada ao 

desenvolvimento e estímulo de atividades físicas para esse público. 

 Dito isso, destaca-se a importância da inclusão do treino de força para o 

idoso dentre essas atividades, pois muitos são os ganhos desses tipos de exercí-

cios. Estudiosos apontam que o treinamento usando peso pode ser muito eficaz 

para ajudar a estagnar o processo de envelhecimento, combater a sarcopenia, 
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aumentar a massa muscular, ajudar nas funcionalidades motoras, contribuindo 

para a realização de atividades cotidianas, melhorar a frequência cardíaca den-

tre outros benefícios (MENDONÇA; MORA; LOPES, 2018, LOPES, et al, 2015). 

Dessa forma, essa modalidade deve ser mais impulsionada, tendo em vista que 

há muitos receios para a recomendação de treinamento com pesos para idosos. 

Sendo assim, essencial o acompanhamento e supervisão de um profissional ca-

pacitado. 

 Tendo essas ideias como ponto de partida e o cenário pandêmico da Co-

vid-19, que ampliou a preocupação com a prática de atividades físicas e o idoso, 

o qual seria o grupo de maior risco para se ter complicações da doença, esse 

trabalho objetiva abordar as principais recomendações de atividades físicas e as 

precauções fundamentais que devem observadas por um profissional de edu-

cação física ao prescrever um treino para idosos. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e foi aplicado um questionário, no formato eletrônico, pre-

tendendo coletar informações dos profissionais de Educação Física, atuantes 

na área de treinamento de força, sobre sua percepção da prescrição de certos 

exercícios e avaliações físicas iniciais dentro da elaboração de um plano de trei-

namento de força para os idosos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Treinamento de força e seus benefícios

 O treinamento com pesos, também conhecido como treinamento resistido, 

treino da capacidade força, apesar de ter se tornado mais popular nos últimos 

tempos, principalmente, com o crescimento de academias, ainda há a propaga-

ção de conhecimentos equivocados que sustentam o senso comum, os quais 

relacionam esse tipo de atividade apenas para pessoas que querem ficar fortes, 

pensando apenas na atividade específica de musculação e tendo como base os 

atletas de fisiculturismo. Outro mito seria a afirmação de que o treino com peso 

é uma atividade pouco segura, com maior propensão a lesão, se comparado a 
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outros exercícios, como os aeróbicos, sendo desconsiderada, por exemplo, a 

variação de frequência, intensidade aparelhos que podem ser inseridos no treino 

e principalmente as variáveis fisiológicas, cinesiológicas e anatômicas de cada 

indivíduo. Assim, muitas vezes, esse tipo de treinamento já foi subestimado e 

ignorado até mesmo por profissionais da área da saúde, dessa forma, também, 

ainda mais ignorado quando se fala em atividades físicas para a pessoa idosa 

(INACIO, 2011). 

 Contudo, o treinamento de força vem sendo destacado cada vez mais pe-

los estudiosos da área, os quais vêm demonstrando que além do aumento da 

massa muscular essa forma de treino melhora a aptidão física, a capacidade 

metabólica, leva a redução da gordura corporal, aumenta a massa óssea, reduz 

problemas cardiovasculares, aumenta a flexibilidade, coordenação, evitando, 

também queda de pessoas idosas (SANTARÉM, 2012, apud LOPES et al, 2015). 

De acordo com Fleck e Kraemer (2006, apud LOPES et al, 2015), dentre os be-

nefícios das atividades usando peso, além da hipertrofia muscular, podem ser 

citadas as alterações positivas na composição corporal, no desempenho motor e 

ao mesmo tempo combatendo as doenças degenerativas que tendem a aparecer 

em pessoas de idade avançada. Reforçando os bons resultados do treino com 

peso, Baechle e Westcott (2013, apud MENDONÇA; MOURA; LOPES, p. 81) 

sustentam que:

Primeiro, o treinamento de força produz grande aumento na utilização 
de energia durante uma sessão de exercício. Segundo, o treinamento 
de força resulta em incremento moderado do metabolismo durante o pe-
ríodo de recuperação pós exercício. Terceiro, músculos adaptados ao 
treinamento de força necessitam de mais energia ao longo do dia, o que 
leva a um aumento importante (7 a 8%) na taxa metabólica de repouso.

 Pode-se dizer, então, que os exercícios de força podem ser realizados de 

forma segura e trazer grandes benefícios para a saúde de qualquer indivíduo, 

para além dos padrões estéticos que geralmente são explorados e destacados. 

Levando isso em consideração, afirmar-se que é totalmente possível e funda-
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mental o desenvolvimento e incentivo dessa categoria de treinos, especificamen-

te, para a pessoa idosa, visando os benefícios que podem proporcionar a esse 

público, uma vez que é um período sensível em que o corpo começa a ter perdas 

em diversos aspectos, além das modificações psicológicas e sociais.

2.2 Treinamento de Força para os idosos

 São considerados idosos no Brasil indivíduos com a idade igual ou superior 

a 60 anos, contudo deve-se ir além da idade e pensar nas condições, principal-

mente, físicas que se encontram o ser humano a partir dessa idade. Dias; Andra-

de e Souza (2020, p.4) apontam que “o envelhecimento biológico normal está as-

sociado em um declínio da capacidade funcional dos sistemas neuromuscular e 

neuroendócrino”. Dessa maneira é caracterizado pelas diversas transformações 

corporais que sofre o indivíduo como redução da massa muscular, do peso, da 

altura, da densidade mineral óssea, nas necessidades energéticas e no metabo-

lismo, podendo ser intensificadas pelo sedentarismo e levar ainda até a desnu-

trição ou, pelo menos, déficit vitamínico ou mineral (DIAS, ANDRADE; SOUZA, 

2020).

 Para Rocha (2013), concordando com Simão; Baía e Trotta (s.d.), com o 

passar do tempo os órgãos envelhecem, com declínio da capacidade dos sen-

tidos, enrijecimento da estrutura vascular devido à esclerose, hipertrofia do co-

ração, adiposidade central, perda do colágeno e enrijecimento dos tecidos das 

válvulas cardíacas. E ainda como salienta Lopes et al. (2015) vários são os pro-

blemas na estrutura física do idoso, principalmente, pelas perdas hormonais e 

de massa muscular que podem ocasionar desequilíbrio e assim alto número de 

quedas, e dependendo dos casos isso leva a maior diminuição da movimentação 

pelo medo de cair de novo ou da própria queda causar lesões irreversíveis nos 

ossos ou músculos.

 Todos esses prejuízos e mudanças no organismo do idoso, além de o dei-

xar vulnerável ao desenvolvimento de patologias, também traz diminuição de sua 

capacidade funcional que afeta suas atividades diárias e isso leva a um aumento 
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contínuo da incapacidade do idoso, que desanimado e sem estímulos vai se es-

tagnando e o levando a acelerada piora dessa condição. 

Nesse sentido, afirma Okuma (1999, p. 10, apud DIAS, ANDRADE E SOU-

ZA, 2020, p. 4) “Sem dúvida, na velhice a capacidade de realizar as atividades de 

vida diária (AVD) sofre alterações, nota-se uma tendência à diminuição das atua-

ções no meio em que vive, refletindo um comprometimento no comportamen-

to”. E reforçando essa questão, Matsudo, Matsudo e Barros Neto (2000, p.22) 

ressaltam que “a maioria dos efeitos do envelhecimento, de acordo com Kuroda 

e Israell (1988), acontece por imobilidade e má adaptação e não por causa de 

doenças crônicas”. 

 Mas segundo os mesmos autores, há estudos que comprovam que o hábito 

do treinamento com peso prolonga a capacidade de trabalho, sendo possível me-

lhorar a realização das atividades rotineiras e dessa forma reduzir a dependência 

de terceiros (MATSUDO; MATSUDO; BARROS NETO, 2000). Um estudo que 

pode ser citado, nesse sentido, é o de Neta et al. (2016) e, que reúne 13 idosos, 

de idades cerca de 62 a 70 anos, com diagnóstico de osteoartrite de joelhos, para 

realização de um programa de treinamento com exercícios resistidos por duas 

semanas. E os resultados foram positivos, com os participantes demonstrando 

melhora nas dores, força muscular, funcionalidade e qualidade de vida. Os pes-

quisadores do estudo, assim, ressaltam que os idosos “devem ser encorajados a 

realizar musculação terapêutica supervisionada” (NETA, et al, 2016, s/p). E ain-

da se destaca Rocha (2013), citando Benedetti e Benedetti (1996), afirma que a 

ciência ainda não consegue ampliar a vida natural do ser humano, mas que cada 

indivíduo pode prolongar sua expectativa de vida e seu bem-estar com mudan-

ças em seu estilo de vida incorporando hábitos saudáveis, pois, afinal, “a velhice 

não é determinada pela idade cronológica, mas sim pela capacidade de atuar 

com independência” (BENEDETTI, BENEDETTI, 1996, apud ROCHA, p.15).

 Lopes et al (2015) destaca que Santarém (2012) e Araújo et al (2014) apon-

tam que a prática de atividades físicas, com o foco naquelas com uso de peso, 

demonstram maior eficácia para diminuir a perda gradativa de massa muscular 
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na idade senil. Do mesmo modo, Neman (1999, apud MENDONÇA, MOURA, 

LOPES, 2018, p.82) afirma que “pessoas idosas que se exercitam com pesos, re-

cuperam uma boa parte de sua força perdida, o que as capacita para um melhor 

desempenho das atividades diárias”. E ainda apontam Dodds e Sayer (2014), 

os quais investigaram vários fatores na vida do idoso para o desenvolvimento 

da sarcopenia, que o treinamento de força é a intervenção que se demonstrou 

com o maior resultado na intervenção deste problema. Ademais, trabalhar com 

atividades de peso com pessoas na terceira idade pode se adaptar as variadas 

condições desse público, pois é possível planejar exercícios a serem propostos 

para pessoas com limitações de movimento, como o caso de acamados ou ca-

deirantes.

 As vantagens do treino de força não se restringem aos aspectos físicos, os 

autores estudados destacam, também, os benefícios psicológicos e sociais que 

podem os idosos experimentar com a prática regular de exercícios de força. Pois 

melhorando o condicionamento físico, reduzindo as doenças ou as consequên-

cias destas no corpo, ampliam-se o bem-estar, autonomia, disposição e assim, 

resulta-se em uma autoestima mais elevada, reduzindo os casos de depressão 

comuns nessa idade. Como apontam Nadeau e Péronnet (1985, p. 89, apud 

DIAS, ANDRADE E SOUZA, 2020, p.7):

(...) benefícios psicológicos proporcionando relaxamento, redução de 
ansiedade, melhoria na saúde e diminuição do risco de depressão; os 
benefícios sociais possibilitando indivíduos mais seguros, maior integra-
ção com a comunidade, além das funções sociais preservadas; e os be-
nefícios relacionados aos aspectos de saúde como postura, locomoção, 
mobilidade, circulação periférica, visando melhorar a qualidade de vida 
dos idosos e torná-los indivíduos mais ativos.

 Fleck e Kraemer (2006, apud MENDONÇA, MOURA, LOPES, 2018) ao 

encontro com os outros autores citados, apontam que atividades de força são 

centrais para ajudar na perda de força e massa muscular conforme a idade avan-

ça o que implica em uma melhor qualidade de vida. Porém, os autores chamam 

a atenção para a importância de serem tomados cuidados para melhorar os re-

sultados e evitar lesões. E para isso é fundamental o papel do profissional de 



152

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

educação física, o qual deve estar preparado e ser bem orientado ao prescrever 

os treinos de forma individualizada a atender características de cada idoso. Es-

ses profissionais devem se atentar as limitações e especificidades dos idosos, 

se possível pedir avaliação médica, realizar uma avaliação prévia, escolher as 

melhores modalidades a ser empregadas; seguir uma progressão de dificuldade, 

amplitude, peso; aplicar exercícios mais básicos de início dentre outros. Em re-

sumo, o profissional da área deve inicialmente fazer um estudo e planejamento 

para que o idoso tenha o melhor resultado e com o tempo ir adaptando o progra-

ma com base na evolução de cada praticante.

 Nesse contexto, a pesquisa que foi desenvolvida levou em conta as adap-

tações possíveis pensando a condição física do público alvo, pretendendo ca-

pacitar o profissional de educação física para atuar de forma ampla e segura, 

de modo que prevaleça a aplicação de melhorias no atendimento e orientação, 

buscando atingir bem-estar, saúde e socialização do idoso.

2.3 RECOMENDAÇÕES DE TREINAMENTO PARA IDOSOS

 Para a prescrição para qualquer indivíduo, independentemente da idade 

ou capacidade funcional, deve-se ser levado em conta a modalidade apropriada, 

a intensidade, frequência, duração e progressão da atividade física, tudo isso in. 

(Virtuoso Jr; Tribess, 2005 apud QUEIROZ; MURANO, 2008). Mas quando se 

trata de treino de força para idosos essas recomendações devem ser mais crite-

riosas e investigando a condição da saúde do aluno, a medicação consumida, a 

aptidão física. Ademais, é recomendado pelo American College of Sports Medi-

cine (ACSM, 2010 apud SILVA et al, 2018), que o profissional possua um vasto 

conhecimento sobre o envelhecimento e o que ele causa no corpo e como um 

organismo mais velho responde ao repouso e como ele se adapta e funciona em 

movimento em um exercício físico. Assim, tudo que afeta as respostas de uma 

atividade deve ser levantado, para se fazer um bom plano para se atingir o maior 

objetivo que é recuperar e/ou manter a potência muscular dos idosos.
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Silva et al (2018) ainda levanta que além do que foi exposto, é importante 

que ao se trabalhar com um idoso deve-se visar driblar suas limitações pessoais 

e simular as dificuldades enfrentadas no cotidiano e com intensidades de car-

gas progressivas e individualizadas. No início de um programa de treinamento, 

o idoso pode apresentar dificuldades principalmente motoras e de equilíbrio, que 

podem ser corrigidos com exercícios isolados de flexão e extensão de joelhos, 

cotovelos e quadril, além dos movimentos isocinéticos e isométricos até que as 

disparidades de força se regularizem, para então progredir aos movimentos com-

postos que trabalhem mais de uma articulação simultaneamente e exijam mais 

esforço de quem está sendo treinado. Os movimentos compostos precisam vir 

com um caráter mais funcional que acompanhe o cotidiano do idoso a fim de 

apresentar maiores resultados práticos, adesão e motivação para o treinando, 

alguns deles são flexão plantar, leg press, extensão de joelho, flexão de joelho, 

supino vertical, remada sentada, puxada dorsal, remada alta, rosca bíceps, ex-

tensão lombar e rosca tríceps. (LOPES et al, 2015, SILVA et al, 2018, QUEIROZ; 

MURANO, 2008). 

 Os autores Lopes et al. (2015), constataram que Fleck e Kraemer, Guedes 

et al. e Brooks possuem um modelo de treino para idosos com grande aceitação, 

adesão e resultados práticos. De acordo com esses autores, é recomendado que 

a prática de 2 a 3 vezes na semana, no máximo 4 para que haja um intervalo de 

24h a 48h para a recuperação após cada treino. 8 a 10 exercícios priorizando 

a sobrecarga progressiva em até no máximo 4 séries de 10 a 15 repetições. 10 

minutos de aquecimento, composto por alongamento e atividade cíclica leve; 40 

a 50 minutos da parte principal, composto de exercícios de força e os exercícios 

aeróbicos; 10 a 15 minutos de resfriamento, composto de atividade cíclica leve e 

alongamentos.

 Além de se pensar nas recomendações específicas de cada atividade, não 

se pode descartar as precauções e como elas devem ser aplicadas. Então, mes-

mo não deixando de ser uma recomendação, é necessário debater e levantar 
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especificamente sobre as precauções que se devem ter um profissional ao tra-

balhar com um idoso, devido suas condições especiais, tema que será explorado 

na sessão seguinte. 

2.4 PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS AO TREINAR IDOSOS

As precauções são recursos essenciais para se saber quais atividades             

usar, frequência e adaptação para a obtenção de maior resultado em uma ativi-

dade física. Em relação aos idosos, suas respostas devem ser analisadas cui-

dadosamente e respeitadas em vista que alguns podem ter resultados melhores 

com altos volumes de treino e outros apresentam respostas hipertróficas a vo-

lumes menores de treinamento de força (QUEIROZ; MUNANO, 2008). Também 

é necessário atentar-se sempre às fraquezas articulares, protegendo sempre as 

mais prejudicadas pelo estilo de vida do idoso (BASSI, 2020). Os exercícios po-

dem e devem ser adaptados de acordo com as limitações da pessoa, tornando 

possível a execução do treinamento de força para diferentes tipos de indivíduos, 

até mesmo aqueles com condições mais limitantes, como idosos que estão impe-

didos de ficar em pé, pode-se adaptar exercícios para se fazer sentados ou até 

deitados (LOPES et al, 2015).

Acredita-se que um dos primeiros passos para saber quais precauções se 

tomar, pois como já explanado a montagem de um treino deve levar em conta as 

características individuais de cada um, é necessário se aplicar avaliações que 

permitam saber das condições desse paciente. Estas por sua vez devem ser 

variadas, para reunir o máximo de informações possíveis para traçar os planos, 

metas e construir um bom treino de exercícios.  

As avaliações são pertinentes para definir quais movimentos devem ser 

focados e em quais momentos aplicá-los.  Um dos tipos de avaliações é a de-

nominada anamnese, durante esse processo são coletados dados da trajetória 

do idoso até o presente momento e interpretados quais dificuldades podem vir à 

tona durante o programa de treinamento. Outra avaliação importante é a postural 
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de movimentos, em que são mensurados os desequilíbrios, desvios anatômi-

cos e qual a musculatura mais frágil (VERDERI, 2003). E ainda, pode-se citar 

a avaliação de flexibilidade, conhecida como flexiteste, durante essa é avaliada 

a mobilidade passiva das articulações e nele podemos identificar limitações na 

amplitude dos movimentos que serão aplicados (ARAÚJO, 2005).

Para se definir os cuidados e limites para cada idoso é fundamental a reali-

zação de avaliações prévias para se conhecer melhor cada um. Além, da anam-

nese, avaliação física básica como aferição de peso, medidas perimétricas, su-

gere-se a avaliação de flexibilidade e a postural de movimentos. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
  

 Este trabalho trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa/quanti-

tativa, com a finalidade de levantar precauções e as principais recomendações 

indispensáveis para o planejamento no treinamento de força para idosos. Assim, 

primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter exploratório na 

busca de estudos que abordavam temas relacionados com treinamento de força, 

fortalecimento muscular e desempenho dessas atividades para a qualidade de 

vida dos idosos. O estudo teórico continuou com o levantamento da produção 

científica que trata acerca dos exercícios priorizados e os cuidados necessários 

para um treinamento ideal para idosos. 

 Como terceira etapa da pesquisa, foi encaminhado um questionário online, 

via formulário Google, para ser respondido por profissionais de educação física 

atuantes na área de treinamento de força os questionando a respeito de sua 

percepção dos seguintes aspectos que podem compor um plano de atividades 

físicas composto por algumas recomendações e prescrições essenciais como: 

Exercícios multiarticulares livres, Exercícios uniarticulares em máquinas e po-

lias, a Anamnese, avaliação de flexibilidade e avaliação postural de movimentos. 

Este questionário foi aplicado em 26 profissionais e contou com perguntas de 
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múltipla escolha com níveis de 1 a 5 onde, 1 é totalmente irrelevante e 5 é in-

dispensável. Os dados obtidos foram tabulados e ponderados para formular as 

recomendações e precauções para devida prescrição do treinamento de força 

para idosos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O presente estudo intencionou trazer à tona alguns pontos pertinentes 

para a prescrição de treinamento de força para idosos, mantendo em vista suas 

necessidades especiais devido à fragilidade que a senilidade virá a impor a 

todos eventualmente, também visou driblar os conceitos previamente instalados 

na sociedade acerca de exercícios físicos, treinamento de força e esforço físico 

regular para os idosos através de avaliações adequadas que nos permitirão colher 

dados das especificidades dos corpos de cada idoso que escolher o treinamento 

de força como forma de melhorar ou recuperar suas capacidades essenciais para 

o cotidiano. Para tanto, uma análise bibliográfica em primeiro momento expôs 

alguns modelos pertinentes para a aplicação recomendada do treinamento de 

força enquanto o questionário permitiu se visualizar a importância de se ressaltar 

a avaliação prévia que evitará possíveis problemas, traumas e lesões durante o 

treinamento proporcionando resultados práticos e duradouros.

Com respostas dos vinte e seis entrevistados, expostas na imagem 1 

abaixo, foi possível perceber que 92,3% destes consideram indispensável a 

utilização da Anamnese como avaliação prévia para iniciar um treinamento em 

idosos. Em relação à avaliação de flexibilidade, pelo ao contrário, apenas 38,5% 

dos entrevistados consideram indispensável sua aplicação do flexiteste, porém 

50% dos entrevistados ficaram divididos entre uma relevância moderada a alta. 

Já 57% dos entrevistados consideraram indispensável a avaliação postural de 

movimentos, contudo, 23, 9% consideram que ela não seja tão relevante. Os 

números demonstram assim, que sobre uma avaliação que aufere dados pessoais 
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é mais importante que a avaliação física, mesmo se pressupondo que os idosos 

possam ter muitas dificuldades e limitações de movimentos.

Imagem 1 - Respostas dos entrevistados sobre a Anamnese, Avaliação de 
flexibilidade e Avaliação postural de movimentos

Fonte: elaboração do próprio autor através dos dados produzidos na pesquisa.

Em relação aos tipos de exercícios, mostrados na imagem 2, somente 34,6% 

dos entrevistados considera indispensável a utilização de exercícios livres que 

utilizem barras, halteres e kettlebells e 38,5% se mantiveram neutro considerando 

relevância moderada para esta classe de exercícios. O que pode demonstrar uma 

limitação ao se pensar atividades para os idosos, uma vez que com os exercícios 
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compostos é possível trabalhar mais estruturas musculares e articulares do 

corpo de diferentes formas facilitando sua adaptação para o cotidiano e gerando 

maiores respostas metabólicas. E por fim, 50% dos entrevistados ficaram divididos 

entre uma relevância alta ou indispensável a utilização de máquinas e polias 

para exercícios isolados, enquanto 42,3% se mantiveram neutro considerando 

relevância moderada para esta modalidade de exercícios. Tais respostas sobre 

os exercícios nos levam a questionar se os entrevistados se limitam ao indicar 

atividades de força aos idosos, pois muitos ainda não consideram exercícios 

dessa prática tão essenciais. 

Imagem 2 - Respostas dos entrevistados sobre aos exercícios multiarticulares 
livres e exercícios uniarticulares em máquinas e polias

 

Fonte: elaboração do próprio autor através dos dados produzidos na pesquisa.

Os resultados do questionário expõem a importância da avaliação prévia 

como forma de precaução e em relação à escolha dos exercícios as opiniões se 

dividem, deixando claro pela experiência pessoal dos profissionais atuantes que 

é necessária maior atenção às limitações e objetivos dos treinandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O treinamento de força pode ser um fator primordial para diminuir os 

efeitos degenerativos da sarcopenia e evitar que a população idosa diminua 
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a sua independência justamente pela diminuição das capacidades físicas de 

coordenação motora, equilíbrio, resistência e velocidade, assim, cabendo aos 

profissionais da educação física cuidar para que o futuro sênior do país seja 

composto por indivíduos saudáveis, autônomos, independentes, livres e 

participantes das convenções sociais como um todo.

 Após as análises dos dados obtidos na pesquisa, verificou-se que os 

profissionais da Educação Física compreendem a importância de trabalhar a 

capacidade de força dos idosos, porém carecem de maiores detalhes acerca 

da escolha de métodos de precaução durante a prática e facilitadores para a 

escolha das sequências de exercícios conforme a necessidade de cada aluno.

As respostas coletadas no presente estudo serão utilizadas em novas 

abordagens que visam ao aprimoramento da temática. Há, também, perspectivas 

de utilização do material como suporte para criação de um produto que poderá 

ser uma cartilha, voltado para o apoio e pesquisa dos profissionais atuantes com 

o público em questão.
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INTRODUÇÃO

Pela característica peculiar da atividade física, o acidente é uma preocu-

pação constante entre os profissionais da Educação Física, sejam aqueles que 

trabalham em escola, trabalham fora dela, bem, como aqueles que atuam nos 

ambientes de academias (GIL, 2012).

Esses últimos então são mais cobrados em relação ao cuidado com os 

clientes, e precisam estar preparados para lidar com situações emergenciais, 

principalmente no que diz respeito à tentativa de evitá-las. 

As situações de emergência e os primeiros socorros são interligados aos 

acidentes. Tanto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu o termo 

acidente como sendo um acontecimento independente da vontade humana, pro-

vocado por força exterior que atue rapidamente sobre o indivíduo, com conse-

quente dano físico ou mental e os primeiros socorros como sendo os cuidados 

que devem ser prestados, rapidamente, a uma pessoa, vítima de acidentes ou 

de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o fim de manter 

as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas 

e procedimentos até a chegada de assistência qualificada (GONÇALVES, 2009).

O que nos arremete também ao art. 135 do Código Penal Brasileiro que 

instituiu a obrigação do profissional de Educação Física em caso de emergência 

sob a sua supervisão fornecer cuidados de primeiros socorros e estar totalmente 

capacitado para isso.

Ideia igualmente reforçada pelo artigo XI do Código de Ética do Profissio-

nal de Educação Física (2016), que expõe que é de inteira responsabilidade dos 

profissionais supracitados preservar e zelar pela saúde dos beneficiários durante 

suas intervenções na área e exigindo do mesmo profissional atualização cons-

tante para não ser tomado de surpresa em situações emergenciais durante a 

prática de um exercício físico.
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Entretanto, como será visto ao longo deste estudo, de uma forma bastante 

contraditória infere-se dos resultados que cerca de 86% dos educadores físicos 

se sentem preparados para atuar em uma situação de primeiros socorros ao pas-

so que as empresas contratantes, no caso, academias, a grande maioria ou seja, 

90,5% não fazem nenhuma exigência no sentido de se ter uma preparação em 

primeiros socorros. Com base nesse contexto, investigamos o nível de conheci-

mento teórico e prático em primeiros socorros dentro do ambiente de academias 

de condicionamento físico por meio de atividades de musculação e/ou ginástica 

dos profissionais de educação física formados pela UninCor no município de Três 

Corações. Esta pesquisa objetiva conhecer os profissionais de Educação Física 

que atuam em academias musculação e/ou ginástica, no município de Três Co-

rações e se estes estão preparados para lidar com as situações de primeiros so-

corros, saber quais procedimentos eles fariam ou fazem caso ocorra um desses 

incidentes.

REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo Cardoso (2003) define-se primeiros socorros como sendo os cui-

dados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de 

acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o 

fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, apli-

cando medidas e procedimentos até a chegada de assistência especializada.

Tendo conhecimento que o profissional de educação física na sua prática 

cotidiana lida a todo momento com a prática corporal e suas inúmeras manifes-

tações, certamente em algum momento de sua carreira terá que vivenciar uma 

situação entre ele e aluno onde será necessário a realização de algum tipo de 

atendimento de emergência, tomando as providencias inicias de atendimento a 

acidente por algum tipo de lesão (FLEGEL, 2010).

Com isso, é fundamental que o profissional de educação física esteja pre-

parado e atualizado para agir em situações de primeiros socorros ou fatalidades 

que porventura possam acontecer no ambiente de trabalho (GIL, 2012).
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Verifica-se que atendimentos iniciais não são frequentes em academias 

que cumprem os requisitos como exemplo dos exames preliminares para ver 

a capacidade e a aptidão física do cliente. Assim evita-se muitos problemas ao 

realizar um planejamento para a prática de atividades físicas (NAHAS, 2006). 

Com relação ao preparo dos profissionais, muitas vezes verifica-se que não são 

realizados treinamentos frequentes e por esse motivo nota-se não exatamente 

uma falta de preparo, mas de experiência para lidar com situações em que se 

exige rapidez e tomadas de decisões importantes que podem ser determinantes 

para salvar a vida de uma pessoa (GIL, 2012).

A importância da disciplina primeiros socorros durante a formação dos   
profissionais da educação física

Segundo Gonçalves (2009), a notoriedade da importância e da consciência 

da aplicabilidade dos Primeiros Socorros (PS) tem pouca valorização de seus 

princípios no Brasil.

Praticar regularmente atividades físicas implica num aspecto fundamental 

para se obter saúde e prevenir inúmeras doenças além de ser um dos pressupos-

tos para um estilo de vida saudável. Entretanto, a atividade física para ser bem 

executada deve ser ministrada com a supervisão de acompanhamento profissio-

nal para conseguir os benefícios que ela pode proporcionar tais como: perda de 

peso, aumento da densidade mineral óssea, controle da ansiedade e a redução 

na propensão de doenças cardiovasculares, etc. (NAHAS, 2006).

A mídia divulga sistemática esses benefícios que a atividade física e sua 

pratica regularmente podem trazer e a cada dia que passa aumenta ainda mais 

a quantidade de frequentadores que procuram academias de musculação e gi-

nástico com o objetivo de elaborar um programa de treinamento por conta da 

vantagem a curto e também longo prazo que tal prática pode oferecer tanto em 

termos estéticos quanto de saúde e bem-estar como um todo (FLEGEL, 2010).  
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Com esse crescimento na clientela, ou seja, no número de praticantes, 

decorre também um acréscimo na proporção de pessoa que venham a sofrer de 

alguma patologia proveniente da prática, muitas vezes exagerada de atividade 

física ou meros problemas com acidentes que vem a acontecer no contexto da 

própria academia.

 Por conta disso, diversos cuidados especiais têm que ser tomados ainda 

mais pelas modalidades que exigem grande solicitação e carga física do apare-

lho cardiovascular e ainda mais quando a atividade praticada pode envolver o 

risco de traumatismos (GIL, 2012).

 Consciente de que o educador físico, no decorrer de sua intervenção pro-

fissional, lida com a prática corporal e todas suas manifestações, poderá even-

tualmente experimentar e vivenciar, de forma as vezes infeliz, determinadas si-

tuações onde o aluno precisará de algum tipo de atendimento de emergência, 

por conta de lesões que venham a acontecer no contexto da prática de atividade 

física (NAHAS, 2006).

 Assim, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento dos educadores 

físicos que atuam em academia nas situações emergenciais, conduziu-se este 

-estudo para compreender quais atitudes tomar diante de determinadas situa-

ções que se passam no ambiente de academia, ou seja, seu ambiente de traba-

lho.

 Nesse sentido, prelecionaram-se no ordenamento jurídico, inúmeras leis, 

resoluções que dão o devido embasamento ao trabalho realizado pelo profissio-

nal de educação física nas mais diversas áreas de atuação (GIL, 2012). 

A resolução do Conselho Nacional de Educação, por intermédio da Câmara 

de Educação Superior, na Resolução nº 7, de 31 de março de 2004, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação 

Física, em nível superior de graduação plena, a saber:
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Art. 3º A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção 
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o 
movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do 
exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, 
da dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da 
saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, 
da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 
lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, 
recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou 
venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e 
esportivas.

Sabendo que a Educação Física, na sua intervenção profissional, traba-

lha com diversas práticas corporais e suas manifestações, pode-se afirmar que 

o professor dessa disciplina está suscetível a vivenciar, durante as suas aulas, 

situações em que os alunos necessitem de atendimento de emergência, em virtu-

de de lesões causadas pelo movimento do corpo (FLEGEL, 2010). Como prova-

velmente, em algumas situações, o professor não terá de imediato esse atendi-

mento proporcionado por socorristas, há de se supor que, por ser a pessoa mais 

próxima da vítima, naquele momento, o professor acaba sendo o responsável 

pela prestação de primeiros socorros (SIEBRA; OLIVEIRA, 2010).

Os primeiros socorros são definidos como uma série de procedimentos sim-

ples que têm como objetivo resolver situações de emergência, feitas por pessoas 

detentoras desses conhecimentos, até a chegada de atendimento médico espe-

cializado. Os primeiros socorros são habitualmente mencionados em situações 

graves de emergência, embora sejam igualmente relevantes em casos como es-

coriações, lesões, hemorragias, etc. (PORTAL SAÚDE, 2010).

Para Dib (1978), a negligência é o aspecto que mais aparece nos pro-

cessos que envolvem o atendimento pré-hospitalar. O termo frequentemente é 

empregado para indicar que o socorrista deixou de fazer algo esperado ou que 

agiu descuidadamente. Do ponto de vista legal, o conceito de negligência é mais 

complexo. Negligência significa falha nos padrões de assistência, tendo como 

consequência agravos adicionais (FLEGEL, 2010). O não cumprimento do aten-

dimento poderá ser interpretado como negligência, nos casos em que os padrões 
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de assistência não foram obedecidos e o indivíduo tiver sequelas por um atendi-

mento inadequado.

Gonçalves (2009) em sua pesquisa buscou mensurar o conhecimento ad-

quirido de Noções Básicas de PS nos cursos de formação de licenciaturas, ou 

se não houve conhecimento algum, indicando a necessidade de destinar carga 

horária para uma disciplina de Primeiros Socorros, ou até mesmo a sua obrigato-

riedade, buscando salvaguardar vidas e evitando a morbidade em idade laboral, 

tendo sempre um profissional com noções de PS junto das crianças e adolescen-

tes nas situações de imprevistos.

A autora cita ainda um estudo realizado em uma escola da França em que 

52,7 % dos acidentes ocorreram durante atividades esportivas, 12,7 % atividades 

de recreação, e as lesões mais freqüentes foram: contusões (50,7%), ferimentos 

(18,7%), tendinite (11,7%), distensão (9,2%) e outras (9,2%). O que corrobora 

com a afirmativa de que é necessário ter consciência de que situações emergen-

ciais podem acontecer em qualquer lugar, e essa possibilidade aumenta onde 

há concentração de pessoas, sendo assim, uma escola é um lugar onde poderá 

ocorrer com frequência. 

Concluindo em sua pesquisa de que o assunto de PS deve se antecipar 

aos eventos. O cenário de ocorrências de acidentes é bem diferente com a ação 

de pessoal treinado e preparado para evento, seja de pequena até o de grande 

proporção, sobretudo os profissionais que trabalham diretamente com seres hu-

manos sob suas responsabilidades, o que se espera é que haja uma preocupa-

ção neste sentido. 

Magee (2002), afirma haver uma constante preocupação dos especialistas 

da área da saúde com o alto índice de lesões sofridas por alunos nas escolas, 

já que uma demora ou um atendimento inadequado pode vir a causar maiores 

danos que venham interferir na recuperação do aluno ou mesmo no tempo de 

recuperação do mesmo.
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Segundo o Conselho Federal de Educação Física - CONFEF (2008):

 As responsabilidades com os alunos e beneficiários das atividades físicas 
perpassam os direitos constitucionais, civis, penais e, sobretudo, a ética 
profissional. Sendo assim, é de suma importância que os Profissionais 
de Educação Física estejam treinados, atualizados e preparados para os 
acidentes e fatalidades que venham a acontecer em seu trabalho e criem 
uma rotina de atendimento de socorros de urgência que envolva toda a 
equipe de trabalho.

Sendo assim, nas academias e escolas, juntamente com os professores, 

têm um papel relevante na promoção da saúde, prevenção de doenças e, inclusi-

ve, de acidentes principalmente se houverem crianças e adolescentes praticando 

atividade física.

 Quando de sua pesquisa com docentes da Rede Pública da cidade de 

Cascavel, PR, a referida autora observou que 56,52% não tiveram na graduação 

a formação de PS, que praticamente a metade dos participantes buscou esses 

conhecimentos em cursos fora da graduação. O curso pode ter ocorrido antes 

da graduação, durante a graduação, podendo ser em semanas acadêmicas ou 

em mini-cursos fora da universidade, e após a graduação, como ofertas de aper-

feiçoamento profissional. Entretanto, esta informação encontra-se desatualizada 

para casos de aplicações de técnicas mais elaboradas. Reforçando a ideia de 

que este conhecimento deve estar sempre em atualização para eficácia da apli-

cação das técnicas. 

Alertando ainda que muitos dos entrevistados não sabiam nem a quem se 

dirigir, se acionavam os números de emergências do SIATE (Sistema de Atendi-

mento de Trauma e Emergência), do SAMU (Sistema de Atendimento Médico de 

Emergência, da PM (Polícia Militar) ou do Corpo de Bombeiros.

A autora termina sua pesquisa com a asseveração que os resultados ro-

busteceram a necessidade de se rever os conteúdos curriculares dos cursos de 

graduação, buscando contemplá-los com carga horária de PS em alguma disci-

plina ou até mesmo especificar uma como: Socorros de Urgências ou PS, sobre-
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tudo contendo aulas práticas, para possibilitar uma habilitação aos graduados 

em licenciatura que deverá ser retomada periodicamente. Segundo a mesma, 

a urgência dessa formação está no fato de que muitos cursos não contemplam 

este assunto nas disciplinas e, este profissional, muitas vezes até mesmo antes 

de terminar a graduação, começa atuar nas escolas, desprovido deste conheci-

mento. 

A CONDUTA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 

Física

 Todas as pessoas possuem uma consciência moral que auxilia na distinção 

do que é certo e errado, de modo a capacitá-la para que possa refletir sobre suas 

atitudes frente a uma situação em que lhe é solicitada no ambiente de trabalho 

(GIL, 2012).

 Essa conduta é permeada por uma postura ética para que o educador fí-

sico obedeça a determinados procedimentos em sua atuação na academia com 

relação aos alunos, principalmente em relação àqueles que procuram obter um 

corpo bonito ou um padrão estético a qualquer preço provocando assim aciden-

tes muitas vezes desnecessários e que exigirá uma conduta ética do profissional 

que está na orientação das atividades físicas (FLEGEL, 2010).

Nesse sentido, a ética constitui norma que remete a uma obrigação de de-

terminada conduta por um indivíduo sob pena de uma sanção específica para os 

atos que provenham desse trabalho.

Nas palavras de Pórcides (2006), denota-se que para a realização de um 

atendimento de urgência de forma adequada o profissional de saúde tem que 

possuir determinadas características habilidades importantes para a conduta do 

socorro que está sendo realizado tais como controle emocional e habilidade téc-

nica além de competência ética, o que é imprescindível para que o serviço seja 

essencialmente humanizado.
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Com isso, é de conhecimento de todo educador físico que a prática de ati-

vidades físicas quando bem orientada, reduz drasticamente a possibilidade de 

algum tipo de acidente, todavia, isso não significa dizer que o educador físico 

estará se eximindo de suas responsabilidades por conta de sua atuação (SILVA, 

1998, p.17).

Sobre essa questão remetemo-nos ao ordenamento jurídico, mais preci-

samente ao que infere-se do Código Penal sobre a obrigação do profissional de 

educação física nas situações de emergência que estejam sob sua supervisão, 

a saber:

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida 
ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, 
nesses casos, o socorro da autoridade pública: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta 
lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte

Segundo o artigo 135 do Código Penal brasileiro, copiado em sua integra 

logo acima, constitui dever do profissional de atividade física, se porventura o 

praticante ou atleta vir a sofrer qualquer tipo de lesão e este encontrar-se sob a 

supervisão do profissional, tem este a obrigação de oferecer todos os cuidados 

iniciais de primeiros socorros e também o dever de encontrar-se absolutamente 

capacitado para realizar tal ato.

Por conta disso, destaca-se que o próprio Código de Ética do Profissional 

de Educação Física, de forma mais específica no artigo XI, aponta que constitui 

total responsabilidade dos profissionais de atividades físicas cuidar, preservar e 

zelar pela saúde dos praticantes no decorrer de sua intervenção na área ou na 

realização da atividade.

 Frente a essa situação, evidencia-se como fundamental a atualização con-

tínua e sistemática do educador físico no que diz respeito aos procedimentos que 
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tem que ser adotados naquelas situações de emergência no contexto da prática 

da atividade física.

A prevenção de acidentes

 É essencialmente importante considerar-se que a prevenção de acidentes 

no ambiente esportivo e principalmente no universo da academia.

 Inicialmente, antes mesmo de se começar a praticar uma atividade física, 

o indivíduo tem que realizar uma série de exames dentre eles um teste de esfor-

ço físico, de modo a viabilizar a descoberta de algum tipo de patologia que seja 

preexistente e assim promover o tratamento da mesma. Com relação ao teste de 

esforço físico, impõe-se uma série de testes que levam o sistema cardiovascular 

e respiratório a uma situação extrema, mas que é imprescindível para indivíduos 

que desejam praticar atividades físicas, mas que possuem um histórico de doen-

ças coronárias e metabólicas de origem familiar.

 Nas palavras de Osni (1998), denota-se que as instalações e todos os equi-

pamentos que formam o conjunto de aparelhos da academia para a prática de 

atividades físicas tem que responder de forma adequada para a atividade física 

pretendida.

 Tem-se como exemplo o fato de que em academias de musculação e gi-

nástica,  por exemplo, o piso deve ter um revestimento com material antiderra-

pante de modo a prevenir eventuais quedas e possíveis lesões (FLEGEL, 2010).

 Com relação aos maquinários utilizados para o treinamento de força eles 

tem que estar dispostos a uma distância recomendável de paredes e colunas que 

se encontrem nas proximidades.

 Dessa forma, em se tratando dos ambientes, todos eles têm que ser insta-

lados com uma boa ventilação de modo a prevenir distúrbios relacionados com o 

equilíbrio térmico do praticante de atividade física (GIL, 2012).
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 Sobre o calçado que o atleta utilizará na prática de sua atividade física pre-

ferida, no caso da prática de musculação e ginástica ele tem que ser o mais con-

fortável possível, seu solado fabricado com um material aderente e com sistema 

de amortecimento para a absorção de impactos.

 Destaca-se também o fato do vestuário correto que tem que ser feito com 

tecidos que facilitem a evaporação e liberem o calor que o organismo produz 

(GIL, 2012).

 O negligenciamento de tais recomendações, nas palavras de Osni (1998) 

pode resultar em inúmeras situações potencialmente de risco para o praticante 

de atividade física.
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS: Delineamentos do estudo

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, exploratória e quantitativa, 

uma vez que buscou descrever situações a partir de dados obtidos, originalmen-

te, por meio de um questionário capaz de observar o comportamento dos sujeitos 

em questão e que serviu de parâmetro para coleta de dados e para análise da 

frequência de respostas obtidas. 

Este estudo foi realizado em instituições/academias de Musculação e Gi-

nastica de Três Corações, Sul de Minas Gerais. O município de Três Corações é 

referência da microrregião sendo polo para municípios ao redor.  Para coleta de 

dados foram pesquisadas 09 instituições/academias de musculação e ginástica.

A casuística do estudo contou com 21 profissionais educação física que 

atuam em academias de musculação e ginástica do município. Como critério de 

inclusão, foi importante ser colaborador das instituições pesquisadas, ter diplo-

ma de educador físico, estar lotado na escala de serviço no mês da aplicação do 

questionário. 
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Como critério de exclusão, mostrou-se pertinente estar de férias, se recusar 

a participar da pesquisa, não assinar o termo livre esclarecido, estar de licença a 

saúde e/ou maternidade no ato aplicação do questionário.

A pesquisa respeita a resolução 466/12 do CNS, foi encaminhada e aprova-

da pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Vale do Rio Verde 

(UNINCOR), CAAE nº 98881218.3.0000.5158, sendo liberada pelas instituições/

academias parceiras deste projeto. 

Os sujeitos da pesquisa foram informados sobre a pesquisa e seus objeti-

vos, logo após assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

respeitando assim todos os preceitos éticos, inclusive o anonimato dos pesqui-

sados. 

O estudo foi aplicado aos profissionais de educação física através do ques-

tionário aplicado, criado pelo próprio autor da pesquisa, que possuía questões 

abordando dados  sobre atendimento de primeiros socorros e sua conduta para 

melhora do caso. 

A técnica para análise dos dados coletados se constituiu na análise de 

conteúdo/análise estatística, e houve a ordenação e organização das respostas 

encontradas, que foram analisadas e interpretadas pelo autor da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados deste estudo foram aqui apresentados e discutidos conforme 

o processo de coleta de dados, isto é, informações colhidas através do questio-

nário aplicado e verificação da frequência de resposta obtida. 

Foram envolvidos na presente pesquisa 21 professores de musculação e 

ginástica com graduação em Educação Física devidamente reconhecida pelo 

MEC, atuantes em 09 academias da cidade de Três Corações - MG.  
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De acordo com os questionamentos obtivemos:

VARIAVEIS Nº %

Formação como Educador Físico

Bacharel 02 9,5%

Licenciatura 03 14,5%

Bacharel e licenciatura 16 76%

Quando se formou?

Menos de 02 anos 01 5%

02 a05 anos 09 43%

Mais de 05 anos 11 52%

Tempo de Atuação

Menos de 02 anos 01 5%

02 a 05 anos 11 52%

Mais de 05 anos 09 43%

Na sua formação foi abordada a disciplina 
de Primeiros Socorros?

Sim 09 43%

Não 12 57%

O conhecimento de noções básicas de socorro 
é necessário dentro das academias?

Sim 21 100%

Não 0 0%
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Teve alguma situação que foi necessária a utilização 
de primeiros socorros no ambiente de trabalho?

Sim 05 24%

Não 16 76%

Confia estar preparado para prática de primeiros socorros?

Sim 18 86%

Não 03 14%

O conhecimento precisa de capacitação continuada 
e permanente?

SIM 21 100%

NÃO 00 0%

A empresa que trabalha exigiu para admissão capacitação 
em primeiros socorros?  

SIM 02 9,5%

NÃO 19 90,5%

A empresa que trabalha exige para sua atuação alguma 
atualização e/ou treinamento em primeiros socorros?

SIM 02 9,5%

NÃO 19 90,5%

Fonte: Dados de pesquisa em academias com profissionais de Educação Física

Os educadores físicos das academias entrevistadas informaram que pou-

quíssimas vezes foram usados os kits de Primeiros Socorros. Concluindo que 

na maioria das vezes foi por corte de alguma parte do corpo nos aparelhos de 

musculação.

 Levando-se em consideração a eventualidade de algum acidente que pos-

sa acontecer no decorrer da prática de alguma atividade física em academias, 

estas podendo levar ao risco de vida ou mesmo situações desastrosas com pos-

teriores sequelas e até mesmo um quadro de invalidez permanente é preciso 
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que o profissional de educação física tenha atenção especial principalmente em 

se tratando dos primeiros socorros e providencias a serem tomadas (NAHAS, 

2006).

Dentre as referências analisadas sobre o conteúdo “formação acadêmica” 

está o site oficial do curso de Educação Física da UninCor – Universidade Vale 

do Rio Verde, nas duas modalidades de ensino: Bacharelado – Presencial1 (cria-

do em 2011) e Licenciatura – Presencial (criado em 2001). 

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional da UninCor, os cursos 

de graduação devem priorizar a formação de profissionais, conforme descreve o 

parecer 09/2001 do Ministério da Educação, sobre a formação básica de profes-

sores que:

“estejam preparados para atender as demandas do exercício profissio-
nal específico, que saiba mobilizar conhecimentos, transformando-os em 
ação, que saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em 
que atua e que saiba, também, interagir cooperativamente com a comu-
nidade profissional a que pertence e com a sociedade, conforme preco-
niza o Parecer 09/2001” (MEC, 2001)

 Deve existir uma preocupação constante por parte dos profissionais de ati-

vidade física e uma atenção toda especial na realização dos programas de treina-

mento uma vez que pode acontecer alguma eventualidade (PORCIDES, 2006).

 Tal fato deve ser levado muito a sério conforme se viu ao longo do texto do 

trabalho uma vez que as responsabilidades do treinamento físico, da prestação 

de socorro e do atendimento especializado estão previstos em lei e com implica-

ção de responsabilidades. 

 Com isso infere-se do tema proposto que os profissionais de educação fí-

sica devem necessariamente estar treinados, atualizados e preparados para os 

acidentes e fatalidades que porventura possam vir a acontecer no ambiente de 

1 http://www.unincor.br/index.php/cursos/graduacao/tres-coracoes/1192-educacao-fisica-
-bacharelado-2

http://www.unincor.br/index.php/cursos/graduacao/tres-coracoes/1192-educacao-fisica-bacharelado-2
http://www.unincor.br/index.php/cursos/graduacao/tres-coracoes/1192-educacao-fisica-bacharelado-2
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trabalho da academia e na execução de programas de treinamento e atividade 

física (SILVEIRA; MOLIN, 2006).

A disciplina de primeiros socorros deverá ser oferecida segundo todos os 

entrevistados, não como atividade extracurricular com carga horária de 40 horas 

aula. 

 Sendo assim a análise geral que se faz desta pesquisa é que os profissio-

nais de Educação Física têm um papel muito importante na promoção de saúde, 

prevenção de doenças, melhoria na qualidade de vida e para isso devem estar 

preparados para atuar caso seja necessário prestar primeiros socorros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da pesquisa ter sido bem frágil por não ter abrangido quais tipos              

de Primeiros socorros aconteciam e o porquê não existir na grade curricular,             

conclui-se quanto ao nível de conhecimento teórico e prático em primeiros so-

corros dentro do ambiente de academias de condicionamento físico por meio de 

atividades de musculação e/ou ginástica dos profissionais de educação física 

formados pela UninCor no município de Três Corações que apesar de tudo, os 

profissionais estavam trabalhando com a melhora de sua capacitação.

A pesquisa também concluiu com relação ao fato de que os profissionais 

que atuam na área da educação física podem deparar-se em seu cotidiano com 

situações emergenciais, nas quais devem agir com precisão para reverter o qua-

dro acidental e a prática dos primeiros socorros é fundamental para prevenir, 

controlar e impedir que seus alunos, bem como as demais pessoas que estão em 

seu ambiente de trabalho, sofram acidentes, e se sofrerem, que o mal acarretado 

seja o menor possível.

Em função   da   relevância   do  tema, conclui-se que o conhecimento ainda 

na formação do profissional educador acerca dos primeiros cuidados em situa-
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ções de urgência/emergência para acadêmicos do curso de Educação Física é 

imprescindível, podendo evitar desde o chamamento desnecessário de socorro 

especializado até manter uma vida.

As instituições de ensino formadoras devem despertar a necessidade para 

que todos se tornem agentes multiplicadores dos conhecimentos e ações que 

salvam vidas e as academias de ginástica/musculação devem melhor instruir 

seus trabalhadores com capacitação teórico/prática continuada para agir nos 

primeiros socorros às vítimas que necessitam de cuidados imediatos, seja pre-

venindo complicações, seja prestando cuidado imediato em seus ambientes de 

condicionamento físico.
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1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (2020), tem abordado e estimulado muito 

sobre a importância da manutenção dos hábitos de vida ativa mesmo diante da 

pandemia da Covid-19, relatando sobre a relevância de se minimizar quadros de 

sedentarismo, aparecimento de problemas psicossociais e manutenção da saúde 

e qualidade de vida, abordando fatos relevantes que afirmam que o exercício 

físico é o melhor remédio para a saúde da população. 

De acordo com Saba (2001), nota-se que, com o aumento da prática de 

exercícios físicos, o objetivo principal do indivíduo que era relacionado a fins 

estéticos se altera e passa a ser um objetivo que proporcionará uma melhor 

qualidade de vida. Desta forma, a prática de exercícios físicos se torna regular e 

muito mais prazerosa, fazendo com que o indivíduo prossiga com a prática por 

um longo período. Os profissionais responsáveis por garantir esse serviço de 

qualidade são os professores bacharel em Educação Física que atuam como 

Personal Trainer, que são capacitados para executar e supervisionar treinamentos 

dirigidos para melhoria das capacidades físicas promovendo a saúde, qualidade 

de vida e bem-estar dos seus clientes. 

Segundo Saldanha et. al. (2008) a motivação é um dos fatores mais 

determinantes para se dar início a prática de exercícios físicos. O prazer e a 

motivação estão interligados. Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho 

será conhecer quais são os fatores motivantes para a procura de treinamento 

personalizado durante a Pandemia de Covid-19. E os objetivos específicos 

são apresentar o perfil do público que buscaram o atendimento personalizado 

durante a Pandemia Covid-19, relatar os motivos da adesão do atendimento 

personalizado durante a Pandemia Covid-19, verificar a influência do atendimento 

personalizado em estimular mais pessoas a praticarem exercícios físicos durante 

a Pandemia Covid-19, relacionar os benefícios mais relevantes da prática do 
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exercício físico com atendimento personalizado durante a Pandemia Covid-19 e 

analisar os resultados obtidos.

Diante disso, elegemos o seguinte problema de pesquisa: Quais são 

os fatores motivantes para a procura de treinamento personalizado durante a 

Pandemia de Covid-19? Temos como hipótese que a procura pelo treinamento 

personalizado durante a pandemia Covid-19 se deu pela influência na qualificação 

do profissional em acompanhar os clientes durante os treinos, em contribuir 

para melhora das condições funcionais, pelo planejamento das atividades de 

acordo com os objetivos dos clientes, motivação, controle do treino pensando 

em intensidade, volume, números de séries, números de repetições, segurança, 

isolamento social e o risco de contaminação, proteção familiar.

Esse estudo se justifica considerando o aumento da procura por Treina-

mento Personalizado durante a pandemia Covid-19, momento que se observou 

mudanças consideráveis no estilo de vida da população mundial e a discussão 

sobre a importância de se manter ativo, para uma boa saúde física e mental ficou 

evidente. Então se faz necessário entender os motivos que levam esse público a 

procurar o Treinamento Personalizado (OMS, 2020).

Para controle das situações de contágio da doença e contenção da 

pandemia, a orientação é manter o distanciamento social, com essa medida de 

segurança houve uma diminuição muito considerável dos níveis de exercícios 

físicos praticados pela população em geral, mas considera-se importante a 

não interrupção dos exercícios durante a orientação de isolamento social, pois, 

proporciona benefícios relacionados a manutenção da saúde física e mental das 

pessoas. Para conter o vírus, países adotam medidas de redução da interação 

entre pessoas com a quarentena, proibições de reuniões privadas e públicas, 

restringiu o transporte público e privado, incentivou o distanciamento social, impôs 

toque de recolher e até bloqueou cidades inteiras (SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAUDE DE MG, 2020).
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Pensando na importância de se manter os exercícios físicos, o fechamento 

das academias e locais apropriados para sua prática de exercícios o Profissional 

de Educação (Personal Trainer) teve que se reinventar e trazer opções inovadoras 

para que seus clientes pudessem manter seus exercícios físicos com segurança 

e seguindo os protocolos para conter o avanço da doença, utilizando dos recursos 

tecnológicos e do ambiente virtual e ao mesmo tempo trazendo com criatividade 

e motivação opções para seu cliente pudesse manter-se ativo, criando várias 

estratégias e formatos de aulas para que pudesse atingir o público pretendido com 

a proposta de manter a saúde e o bem-estar dos interessados. Muitas pessoas se 

interessaram pelo serviço e buscaram um atendimento personalizado garantindo 

a segurança dos seus treinos (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

2020).

A atividade física é recomendada à população em geral, sendo considerada 

uma ferramenta importante para a melhoria da saúde. Alinhada aos benefícios à 

saúde, a atividade física parece exercer um efeito positivo sobre vários processos 

cognitivos em diferentes populações, como crianças, adultos e idosos. Assim, a 

atividade física se torna uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento 

humano. Ficar em casa por períodos prolongados pode representar um desafio 

significativo para permanecer fisicamente ativo (MALLOY-DINIZ et al., 2020).

Apesar da dificuldade do momento existem várias maneiras de se exercitar 

e os exercícios físicos durante a pandemia nos traz muitos benefícios para que 

possamos garantir uma saúde física e mental, mantendo o bem-estar do corpo 

e da alma, justificando a importância da reflexão sobre a prática de exercícios 

físicos com a orientação de profissional qualificado e especializado num momento 

tão delicado que a população mundial vive (MORAES, 2020).
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (REFERENCIAL TEÓRICO)

2.1 Educação Física e Conceitos

Historicamente, o conceito de educação física vem se transformando e 

gradativamente se consolidando como área do conhecimento que volta para 

saúde, educação motora (escola), esporte, dança, lutas e atividades recreativas-

motoras. Devido à diversidade e gama conceitual e as possibilidades de 

adaptações a educação física pode ser considerada a profissão com maiores 

capacidades e condições de interagir e investir em outras áreas. Pensando assim, 

a mudança de paradigma de Professor de educação física para Personal Trainer 

exige uma reflexão cuidadosa e cautelosa em relação à prática de exercícios 

físicos, cuidados com a saúde, comportamentos e a relação da educação física 

nesses conceitos. Pensando assim, buscamos uma concepção de profissional 

cuja sua atuação dependerá de uma formação interdisciplinar (EFDEPORTES, 

2010).

Atualmente, na área de saúde o exercício físico vem se tornando uma 

ferramenta indispensável para a melhoria do condicionamento físico e de bem-

estar para as pessoas. Diante disso, a procura por profissionais de educação 

física se tornou de grande importância à população, apesar do aumento de 

mortes por doenças do coração ser um fato atualmente, todo indivíduo pode se 

beneficiar amplamente com a prática regular do exercício físico. Para a prevenção 

de doenças, é necessário deixar o sedentarismo de lado (SOCESP, 2021). 

Segundo Baldez (2008), a necessidade deste profissional ter conhecimento 

em várias áreas, tendo em vista que o atendimento individualizado requer essa 

qualificação pelo fato de as pessoas contratarem esses serviços com interesses 

diversos. 

Alguns querem companhia, outras orientações quanto ao vestir, comer, 

se portar, da mesma forma, as pessoas procuram por entusiasmo para praticar 

alguma atividade física. O Personal deve ter ciência em seu papel como 
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profissional, pois a partir dele que começará a se obter os resultados desejados 

no desenvolvimento da saúde e contribuir na prevenção de acidentes e problemas 

posturais (BOSSLE, 2008).

O profissional de educação física deve mostrar ao longo da sua carreira, 

sua competência e qualificação profissional, isso será um papel muito importante 

no alcance de seus alunos, desde a busca pela estética, quanto na qualidade de 

vida como no condicionamento físico corporal, facilitando tarefas do seu dia a dia 

(APOLLO, 2004).

Ser um Personal Trainer requer habilidade tátil, inteligência, treinamento 

acadêmico, experiência prática, julgamento correto e excelentes habilidades de 

comunicação. Além disso, requer compromisso e entendimento da importância 

de seu trabalho (TERI, 1999). De acordo com Oliveira (1999 apud Bossle, 

2008), o Personal Trainer seria o Profissional de Educação Física Bacharel, 

com qualificação em treinamento desportivo, fisiologia do exercício, anatomia e 

biomecânica, apto para a prescrição de treinamento físico individualizado.

2.2 Personal Trainer

Mas afinal quem é o Personal Trainer? Segundo a plataforma digital 

Saúde em Movimento (2004), O Profissional de Educação Física é especialista 

em atividades físicas, nas suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios 

físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades 

rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, 

ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade 

laboral e do cotidiano e outras práticas corporais, tendo como propósito prestar 

serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo 

para a capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho 

e condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução 

do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do 

movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da 

compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para a consecução da 
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autonomia, da autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da 

cidadania (...).

Para Noavess e Vianna (1998), o treinamento personalizado é um processo 

de aplicação e execução de testes e tarefas realizados de maneira sistemática 

e individualizada, sendo a sua utilização baseada em parâmetros morfológicos, 

biológicos e psicológicos, bem como no grau de condicionamento físico inicial 

e no objetivo do aluno, ou atleta. A organização, a avaliação, a prescrição e 

a orientação devem ser estruturadas com base em princípios do treinamento 

desportivo, da biomecânica e da fisiologia do exercício. Já a definição de 

treinamento personalizado segundo Teixeira (2013): 

Treinamento personalizado com aplicação adequada de sobrecarga para 
aprimorar o condicionamento físico, e essa proposta vai ao encontro 
dos objetivos do aluno (...) programa particular, especial, que respeita a 
individualidade biológica do indivíduo e é preparada e acompanhada por 
profissional de educação física (...) em que o professor fica disponível 
exclusivamente para um aluno, desde a prescrição do treinamento até a 
sua supervisão. 

2.3 Pandemia COVID - 19

Nesse período de pandemia Covid-19, exige-se principalmente entre 

as pessoas algumas medidas para conter a sua propagação, entre elas o 

distanciamento social e outras ações e atitudes para que possam não adquirir 

esse vírus e ter um estado de vida mais saudável, dentre essas medidas estão 

a procura pelo treinamento personalizado para manter a saúde, tudo isso é um 

assunto muito novo, que desperta interesses entre as pessoas que precisam 

favorecer os acontecimentos para sanar suas necessidades, relacionadas a 

trabalho, a família, lazer e até mesmo o hábito de praticar exercícios físicos mesmo 

que seja de forma individualizada, opções para sua prática e para importância 

dos seus benefícios nesse momento que todos estamos sujeitos a se contaminar 

com o coronavírus (SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS, 2020).

De acordo com revisão da literatura, não foram encontrados estudos de 

base populacional tanto no Brasil quanto no mundo, não sendo conhecida a 
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proporção da população que relata a prática de atividade física personalizada 

durante o período de distanciamento social (CARLOS,A.Z E ANTONIA,D.P.B, 

2019).

A prática regular de exercícios físicos confere diversos benefícios para a 

saúde, como a manutenção do peso, da função do coração e da respiração, do 

controle da diabetes, e inclusive para a melhora na imunidade, mostrando-se muito 

importante no momento em que estamos vivendo, apesar das considerações 

acima, no período da pandemia do coronavírus algumas restrições às atividades 

físicas foram feitas, a falta de prática e de conhecimentos sobre quais atividades 

podem ser realizados é uma barreira para aqueles que não têm experiência 

gerando a necessidade de buscar um profissional que realize o atendimento 

individualizado (CHRISTIANNE, F,C E ROBERTO,C.B, 2009).

2.4 Pandemia COVID – 19 e Exercícios Físicos

As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério 

da Saúde do Brasil (MSB), que são endossadas pela nossa Sociedade (SBMEE) 

(2020), deve-se evitar a prática de exercícios físicos em locais fechados e com 

possibilidade de grande número de frequentadores simultaneamente, pois isto 

aumenta a probabilidade de transmissão do coronavírus. Além disso, o uso e 

manipulação de equipamentos por diferentes pessoas (esteiras, bicicletas 

ergométricas, aparelhos de musculação etc.), que podem estar com superfícies 

eventualmente contaminadas por praticantes infectados, aumenta também o risco 

de transmissão da COVID-19. Desta forma, a ida a academias, clubes esportivos 

e similares, mesmo em condomínios, onde esta situação de aglomeração e/ou 

uso compartilhado de equipamentos possa ocorrer, deve ser evitada por todos. 

A prática regular de exercícios físicos está associada a uma melhora da 

função imunológica em seres humanos, otimizando as defesas do organismo 

diante de agentes infecciosos. Isso não quer dizer que uma pessoa fisicamente 

ativa esteja imune ao coronavírus, pois este é um agente infeccioso novo, com 

https://www.informasus.ufscar.br/programa-bem-estar-e-saude-do-servidor/
https://www.informasus.ufscar.br/programa-bem-estar-e-saude-do-servidor/
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a população mundial não tendo exposição suficiente para ter anticorpos para 

combater este vírus. Portanto, os cuidados gerais, amplamente divulgados, como 

evitar aglomerações, lavar as mãos regularmente com água e sabão ou usar 

álcool gel 70% e manter a etiqueta respiratória, além de observar determinações 

obrigatórias de restrição de mobilidade e/ou de isolamento social, decretadas 

pelo poder executivo em localidades específicas, devem ser seguidos por todos, 

independentemente de seu nível de condicionamento físico (SBMEE, 2020).

As premissas apresentadas a seguir, fundamentam este documento e 

devem preceder toda e qualquer tomada de posição relativa à intervenção 

profissional na Educação Física no contexto da pandemia do Coronavírus, a vida 

humana constitui valor absoluto e deve ser priorizada em qualquer situação que 

se apresente ao exercício profissional, o quadro de COVID-19 instalado no Brasil 

exige dos Profissionais de Educação Física, em todas as suas intervenções, o 

rigoroso cumprimento dos protocolos e das recomendações sanitárias de caráter 

nacional e local, além das diretrizes específicas da área, o exercício profissional 

em todos os cenários surgidos no contexto da pandemia do coronavírus deve ser 

balizado pelo Código de Ética no que se refere ao respeito à vida, à dignidade, à 

integridade e aos direitos do indivíduo; à responsabilidade social; à ausência de 

discriminação ou preconceito de qualquer natureza; à sustentabilidade do meio 

ambiente e à prestação, sempre, do melhor serviço a um número cada vez maior 

de pessoas, com competência, responsabilidade e honestidade (CONFEF, 2015). 

Pode-se afirmar que a dimensão da atividade física que determina o seu 

caráter essencial no contexto da pandemia do COVID-19 contempla, basicamente, 

as seguintes potencialidades: estimular o sistema imunológico, aumentar a 

resistência orgânica e reduzir o estresse e a ansiedade.  Também é reconhecido 

que o organismo humano, ao funcionar de forma harmoniosa, com inter-relação 

entre os diversos sistemas e com baixo nível de estresse, produz importantes 

respostas hormonais com reflexos sobre a função imune, fortalecendo as defesas 
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do organismo e tornando-o menos suscetível a desequilíbrios que favorecem a 

instauração de processos patológicos (TERRA et al., 2012).

Contrariamente, é direta a relação de que a inatividade física, agravada pelo 

sedentarismo, potencializado pelo isolamento social, assim como a restrição de 

espaços para a prática de atividade física, concorrem para elevar o surgimento de 

o nível dos fatores de risco e colocam em perigo a saúde e a própria sobrevivência 

da população. Neste contexto, ressalta-se a importância do exercício físico ao 

ar livre ou em casa, como terapia para combater as consequências físicas e 

mentais da quarentena em função da pandemia do COVID-19 (JIMÉNEZ-PAVÓN 

et al., 2020).

Na prestação de serviços em atividades físicas/exercícios físicos, esportes 

e na Educação Física Escolar, os Profissionais de Educação Física devem seguir 

sempre as orientações de caráter geral do Ministério da Saúde, consideradas 

básicas e imprescindíveis para os profissionais que tenham intervenção direta e/

ou indireta no contexto da COVID-19 (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

FISICA, 2002).

3. MATERIAL E MÉTODOS  

Estudo identificado como Pesquisa de Campo, na medida que é uma 

pesquisa conduzida no ambiente organizado e específico para o atendimento do 

público que busca um treinamento personalizado como prioridade para prática de 

exercícios físicos. A busca por dados mostrou a escassez de materiais impressos 

e referências como teses, dissertações e artigos sobre o assunto, devido ser um 

tema novo que surgiu com a necessidade diagnosticada com a pandemia, pois, 

o mundo entrou em quarentena no início de 2020 pela rápida disseminação da 

nova coronavírus, e o distanciamento social obrigou a maioria da população a 

ficarem isolados em suas casas para impedir a contaminação em massa.

O método de trabalho terá a aplicação de um questionário online via google 

forms para participantes independentes do sexo de treinamento personalizado 



194

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

nas academias de Três Corações, com 8 perguntas direcionadas para pontuar 

os motivos que levaram essas pessoas a procurarem ou manterem o treinamento 

personalizado durante a pandemia covid-19, contaremos nesse sentido 

com o apoio dos proprietários das academias, Personal Trainer e Centros de 

Treinamentos de Personalizados da cidade de Três Corações-MG.

Os dados serão analisados em planilhas e apresentados em forma de 

gráficos para construção dos resultados.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

Um total de 51 pessoas responderam ao questionário de 8 questões 

objetivas e discursivas via Google forms. A questão discursiva trata da experiência 

diante da contratação do serviço de treinamento personalizado, alguns dos 

ponto pelos pesquisados foram a melhoria de problemas respiratórios, melhores 

resultados com o acompanhamento de um profissional, diminuição da ansiedade 

assim como o apontamento da conduta e dedicação do profissional em trazer 

novos exercícios práticos que podem ser desenvolvidos em casa e motivação a 

continuar a rotina de exercícios.

Para Baldez (2008), a necessidade do profissional de Educação física ter 

conhecimento em várias áreas, tendo em vista que o atendimento individualizado 

requer essa qualificação pelo fato de as pessoas contratarem esses serviços 

pelos mais diversos interesses. Entre eles está a procura por entusiasmo para 

praticar alguma atividade física . O Personal deve ser versátil em seu papel 

como profissional, pois a partir dele que começará a se obter os resultados 

desejados no desenvolvimento da saúde e contribuir na prevenção de acidentes e 

problemas posturais (SILVA e OLIVEIRA, 2017). Além disso, requer compromisso 

e entendimento da importância de seu trabalho (TERI, 1999). 

Com a constante evolução do mercado de trabalho, os profissionais de 
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diversas áreas devem sempre buscar se especializar para estarem em dias 

com as exigências de seus clientes. Sendo assim, a busca por profissionais 

qualificados torna - se uma realidade, já que quanto mais qualificada mais chances 

o profissional tem de se estabelecer na sua área (CONSELHO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO FISICA, 2020).

O Profissional de Educação Física exercita suas atividades por meio de 

intercessão, autenticidade por diagnósticos, utilizando-se de procedimentos 

e técnicas específicas, sendo estas, atendimento, mensuração, prescrição e 

indicação de sessões de atividades físicas e cognitivas, com fins educacionais, 

recreacionais, de treinamento e de promoção da saúde, analisando a Legislação 

pertinente e o Código de Ética Profissional, sujeito à análise em suas intervenções 

no exercício profissional pelo Sistema CONFEF/CREFs1, 2015.

Dos pesquisados 71,2% estavam satisfeitos com a rotina/métodos 

adotados pelo personal trainer, 17,3% se posicionaram como satisfeitos 

medianamente e 5,8% estavam insatisfeitos (Figura 1 - Gráfico A). Com relação 

a metodologia estabelecida pelo profissional em função do objetivo estabelecido 

76,9% estavam de acordo, enquanto que 11,5% se posicionaram com “em 

parte”, e 5,8% encontravam-se insatisfeitos (Figura 1 - Gráfico B). De acordo 

com as observações dos cliente em relação às melhorias físicas, mentais ou 

emocionais ocasionadas com a prática do personal trainer 59,6% responderam 

positivamente, já 23,1% observou poucas melhorias e 11,5% não observaram 

melhorias (Figura 1 - Gráfico C). Levando em consideração o desempenho, 

dedicação, comprometimento e ética do personal trainer 51,0% responderam 

estarem satisfeitos com seu posicionamento profissional, enquanto que, 30,6% 

responderam estar parcialmente satisfeitos e 12,2% encontram-se insatisfeitos 

(Figura 1 - Gráfico D).
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Figura 1 - Gráfico A) Resultado da questão referente à satisfação com a rotina/métodos 
adotados pelo personal trainer; Gráfico B) Resultado da questão referente  à metodologia 
estabelecida pelo profissional em função do objetivo; Gráfico C) Resultado da questão 
referente às observações dos cliente em relação às melhorias físicas, mentais ou emocionais 
ocasionadas com a prática do personal trainer; Gráfico D) Resultado da questão referente à 
consideração o desempenho, dedicação, comprometimento e ética do personal trainer.

Fonte: Autoria própria.

Em função do constante crescimento da procura por profissionais 

qualificados, aumenta-se a cada dia a atenção dada à qualidade dos serviços, 

o que mobiliza muitos gestores de organizações voltadas a serviços (ALMADA 

e TONTINI, 2012). De acordo com Isnard, et al (2010), a qualidade é definida 

de acordo com as exigências e necessidades do consumidor, pois mudam de 

acordo com as especificações de cada cliente. Desta forma, entende-se que a 

percepção da qualidade do produto é uma variável importante para promover a 

satisfação do cliente (MELO FILHO e CHENG, 2007).

Apesar de serem fenômenos distintos, a qualidade dos serviços prestados 

pelo profissional influencia na satisfação do cliente (ALEXANDRIS et al, 2004). 
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De acordo com Bossle (2008), o que almejava o cliente na relação com o seu 

treinador personalizado, possibilitando pensar sobre “o sentir-se cuidado” como 

uma possibilidade de sensação desejada pelo cliente na relação com seu Personal 

Trainer. 

Segundo Anversa e Oliveira (2011) o mercado de trabalho em Personal 

Trainer demanda um profissional com formação superior e de preferência com 

especialização na área, apresentando competência sobre conhecimentos 

técnicos, relacionamento interpessoal, postura ética, ações motivacionais e perfil 

proativo, com também da noção de marketing pessoal.

A revolução tecnológica trouxe ao ambiente empresarial diversos 

instrumentos estratégicos para a comunicação, que aproximam a empresa e o 

cliente e desenvolvem um vínculo de consumo (CAPOBIANCO, 2010). Dentre os 

adventos destacam-se as mídias sociais, que atuam como fonte de pesquisa e 

de divulgação para as empresas, aumentando o alcance e os resultados (JUE, 

MARR, KASSOTAKIS, 2010). O conceito de Marketing relaciona-se a estratégias  

voltadas à publicidade, com a finalidade de atender as preferências dos 

consumidores e gerar valor sobre o produto ou marca oferecidos (FREDERICO, 

2008).

Sendo assim, o conhecimento sobre o marketing pode tornar - se uma 

ferramenta de importância para o profissional demonstrar e propagar seus 

serviços. Com a súbita demanda de serviços virtuais durante a pandemia 

diversas ferramentas foram desenvolvidas e melhoradas para que a vivência a 

distância pudesse ser um facilitador diante da realidade vivida pela sociedade em 

quarentena.

A ferramenta virtual de pesquisa do Google Trends permite a visualização 

em forma de gráfico dos assuntos mais pesquisados em um período de tempo 

determinado desde 2006. Utilizando essa ferramenta, foi utilizado os seguintes 

termos de pesquisa para comparação “COVID - 19”, “treino em casa” e “personal 

trainer”. Na figura 2 temos a frequência de pesquisa dos termos citados acima no 
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período de março de 2020 até março de 2021, período marcado pelo ápice da 

pandemia. Pode -se observar o aumento pela procura de métodos relacionados ao 

treinamento em casa coincidindo com o aumento do COVID - 19 e posteriormente 

a estabilização dos mesmos junto a procura por personal trainer, mantendo -se 

em constância ao longo do período.

O gráfico da figura 2 demonstra o repentino crescimento dos conteúdos 

disponibilizados nas redes, sendo de cunho jornalístico, propagandas, artigos, 

blogs e etc. A constante de “personal trainer” representada no gráfico, demonstra 

o estabelecimento da procura antes da pandemia, apontando para a instauração 

da posição de Personal trainer na procura dos serviços relacionados a saúde e 

bem-estar.

Figura 2 - Gráfico demonstrativo da frequência de procura pelos termos “COVID 
- 19”, “treino em casa” e “personal trainer” no período de um ano da pandemia.

Fonte: Via Google trends.

Foram realizadas 3 perguntas de múltiplas escolhas, apresentadas nos 

gráficos das figuras 3, 4 e 5. A figura 3, refere -se às questões motivacionais 
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que os levaram a procurar o treinamento personalizado, dentre eles temos a 

manutenção do peso  com uma representatividade de 29,4%, fins estéticos com 

19,6%, seguido de reduzir o estresse, ansiedade e/ou outros estados emocionais 

com 17,6%, lazer e melhoria  de funções cardíacas, respiratórias e/ou diabetes 

receberam igualmente 11,8% da procura e por último ficando com 3,9% a procura 

por melhoria da imunidade.

Os padrões de beleza impostos pela sociedade e mídia podem influenciar 

diretamente na hora de definir o objetivo a ser alcançado na prática de atividades 

físicas. Como vemos na figura 3 os dois motivos que os levaram a procurar os 

serviços de personal trainer foram a manutenção de peso e fins estéticos. 

Essa preocupação com a beleza vem desde os tempos mais remotos, 

mas estes padrões estéticos não são, de forma alguma, estáticos, eles variam, 

influenciados por fatores culturais, sociais, econômicos e históricos, enfim, pelo 

momento que se vive e pelo poder de influência dos instrumentos de mídia, 

espelhando a identidade cultural do indivíduo (MALDONADO, 2006).

Figura 3 - Gráfico representativo das situações motivacionais dos pesquisados 
que os levaram a procurar um personal trainer.

Fonte: Autoria própria.
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De acordo com Scully, Kremer, Meade et al. (1998), os efeitos positivos 

do exercício sobre os níveis de ansiedade e depressão, influencia no aumento 

da autoestima e de uma melhor aceitação da imagem corporal, principalmente 

quando usado direta ou indiretamente como ferramenta para retardar e atenuar 

o processo de declínio das funções orgânicas decorrentes do envelhecimento. 

Esta prática tende também a um ganho na capacidade cardiorrespiratória, no 

tempo de reação, na força muscular, na memória recente, na cognição e nas 

habilidades sociais (CHEIK et al., 2003).

Contrariamente ao observado por Crochemore-Silva, Knuth, Wendt, Nunes, 

Hallal, Santos, Harter e Pellegrini (2020) em seu estudo, o principal motivo 

dos entrevistados a praticar atividades físicas  durante a pandemia foi o lazer, 

onde correlacionam a homens que possuem um nível de escolaridade superior 

completo. Destacando a visão da classe média alta e alta, das atividades físicas 

com forma de lazer,onde comumente associamos o nível de escolaridade ao 

“mais bem informado”.

Na figura 4 vemos a representatividade das situações relacionadas à 

prática de atividades físicas no cotidiano. Os pesquisados que faziam atividades 

antes da pandemia, parou e retornou e retornou durante a pandemia recebeu 

31,4% das respostas, seguido daqueles que faziam antes e continuaram durante 

a pandemia obteve 27,5 % das situações, para aqueles que faziam antes da 

pandemia e só retornaram com a volta das academias representa 23,5%, e por 

último aqueles que inicias rotinas de atividades durante a pandemia recebeu 

17,6% das respostas.

Pode - se observar na figura 4 (vermelho e amarelo) um destaque para a 

prática de atividades físicas nos mais diversos fins durante a pandemia. Com isso 

em mente, pode estar relacionado ao fator de restrição da movimentação social, 

como a ida ao trabalho, que passa a ser home office, assim como questões 

relacionadas à saúde mental, física ou emocional como visto na figura 3 como um 

dos principais fatores motivantes à prática de atividades.



201

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

O estudo realizado por Costa, Costa, Barbosa Filho, Bandeira e Siqueira 

(2020), corroboram com o observado no presente estudo. Os autores observaram 

uma relação entre as classificações dos indivíduos que faziam atividades 

antes e durante a pandemia. Eles apontam também a baixa porcentagem dos 

entrevistados que iniciaram sua rotina de exercício exclusivamente durante a 

pandemia. 

Figura 4 - Gráfico das situações das atividades físicas em função dos hábitos 
durante a pandemia do COVID - 19.

 

Fonte: Autoria própria.

Por último temos a figura 5, onde vemos a porcentagem das situações 

que os pesquisados se encontram devido a mudança nas rotinas causadas 

pela quarentena. Os problemas emocionais causados pelo isolamento social 

representam 33,3%, o sedentarismo com 29,4%, para aqueles que praticam 

atividades ao ar livre 19,6% relatam problemas emocionais relacionados à 

restrição de espaço, enquanto que 17,6% optaram por nenhuma das alternativas.
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A prática da convivência de grupos nas academias, parques e clubes de 

esporte pode ser vista como um fator motivante para a inserção de pessoas nas 

atividades físicas. Diversos estudos apontam o fator do distanciamento social com 

a queda na prática dos exercícios físicos (COSTA; COSTA; BARBOSA FILHO; 

BANDEIRA; SIQUEIRA, 2020, RAIOL, 2020, CROCHEMORE-SILVA; KNUTH; 

WENDT; NUNES; HALLAL; SANTOS; HARTER; PELLEGRINI, 2020).

Figura 5 - Gráfico representando situações que os pesquisados se encontram 
devido a mudança nas rotinas causadas pela quarentena.

Fonte: Autoria própria.

O isolamento social durante a pandemia do COVID - 19 desencadeou 

um aumento dos níveis de sedentarismo (BOTERO et al, 2021). O nível de 

sedentarismo no mundo já era alto antes da pandemia do coronavírus e respondia 

por 5,3 milhões de mortes por ano, ou seja, em torno de 14 mil mortes por dia 

e, infelizmente, se acentuou ainda mais durante a pandemia (LEE et al, 2012), 

como mostra a figura 5, onde 29,4% dos pesquisados apontaram o sedentarismo 

como fator observado durante a pandemia.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório os efeitos da pandemia do COVID - 19 as práticas de atividades 

físicas, que transcendem os fatores físicos e passam a influenciar também 

fatores mentais e emocionais. diante dessa nova realidade é imprescindível que 

os profissionais da Educação física estejam aptos a melhorias profissionais, 

procurando sempre a qualificação da sua formação, visando oferecer o melhor 

serviço aos seus clientes nas mais diversas possibilidades de atuação.

Estando sempre atualizado sobre as preferências do público com a finalidade 

de expansão do serviço, o profissional deve perpassar áreas da publicidade e 

marketing assim como logística e vendas, tornando - se multidisciplinar.

Ainda não se sabe a longo prazo os efeitos que a baixa execução de 

atividades físicas durante a pandemia afetou a saúde da população brasileira. 

Tendo em vista que problemas de saúde graves como condições cardíacas e 

respiratórias, assim como o sedentarismo,  provocavam mortes mesmo antes do 

COVID -19.

Sendo assim, a atuação dos profissionais de personal trainer torna-se 

imprescindível para a manutenção de questões relevantes à saúde global.
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1. INTRODUÇÃO

A busca pela estabilidade no emprego, aliado a condições atraentes que 

englobam promoções, planos de saúde, etc, tem levado muitas pessoas a par-

ticiparem dos concursos. Os concursos, que são porta de entrada para carreira 

pública adotando regras próprias, estão se tornando cada vez mais concorridos 

e disputados e visam selecionar os melhores indivíduos para compor o quadro 

de funcionários da empresa e através de editais convocam os candidatos a faze-

rem provas, testes físicos, avaliações e exames de saúde e psicológico. O ponto 

de referência será o edital de concurso 01, de 18 de janeiro de 2021, da Polícia 

Rodoviária Federal. Os requisitos básicos necessários para ingresso na carreira 

militar são a capacidade intelectual, psicológica, de saúde e física. A avaliação da 

condição física é mensurada através de Testes de Aptidão Física (TAF), onde é 

medida capacidade aeróbia, força muscular de membros superiores, inferiores e 

abdômen, agilidade, entre outras. A opção de estudo foi sobre o Shuttle run, que é 

um exercício definido como de agilidade no Teste de Aptidão Física (TAF), compo-

nente avaliatório para vários concursos, principalmente os de cunho militar. Este 

trabalho visa fazer uma revisão bibliográfica e estudos com base em editais obje-

tivando o melhor desempenho no shuttle run em concursos. O objetivo principal 

deste estudo é analisar os estudos feitos sobre treinamento físico, técnico e tático 

do exercício shuttle run do Teste de Aptidão Física (TAF). Os objetivos específicos 

são descrever os aspectos técnico, tático e físico de treinamentos de shuttle run 

para melhora da performance em testes de aptidão física; contribuir para melhora 

de desempenho de indivíduos a partir de modelos pré-existentes de treinamento 

de shuttle run; fazer levantamento bibliográfico sobre o tema shuttle run e sua 

execução. Neste trabalho será apresentado de forma ilustrada e comentada do 

exercício shuttle run aplicado no teste de aptidão física do concurso da Polícia 

Rodoviária Federal além das regras e formas de execução e o objetivo do teste.
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O edital 01 de 2021 da Polícia Rodoviária Federal será citado como referên-

cia por se tratar de um dos mais recentes editais que solicita teste de shuttle run 

no presente momento. Outros editais podem ser citados ao longo dos estudos.

O exercício físico acompanha muito de perto a carreira do militar. As toma-

das de decisões no patrulhamento ostensivo requer em várias situações o uso da 

força física para assegurar sua segurança e dos outros indivíduos. A exigência do 

preparo físico é muito clara devido a possibilidade de atuar em intervenções que 

exijam o confronto corporal entre pessoas. Nesse momento entra em cena o pro-

fissional de Educação Física na orientação, aplicação de testes e programação de 

treinamentos, na busca por métodos mais eficientes para execução desses exer-

cícios e na preparação da saúde física e mental do indivíduo. Essa saúde física 

é um dos pilares do profissional militar. Não nos esqueçamos também de outras 

profissões onde não há possibilidade de confronto corporal, porém, não são me-

nos exigentes com a condição física como carteiro, lixeiro, etc.

No edital 01, de 18 de janeiro de 2021 da Polícia Rodoviária Federal, está 

previsto em uma etapa avaliatória, um teste de aptidão física composto por 5 exer-

cícios que fará parte dos exames de aptidão física: corrida de 12 minutos; flexão 

de braço na barra fixa para homens ou estabilização na barra fixa para mulheres; 

impulsão horizontal; número de repetições máxima abdominal em 1 minuto; exe-

cução do shuttle run.

O foco do estudo é o exercício shuttle run. O exercício alia um conjunto de 

movimentos como correr, parar, mudar de direção, abaixar, levantar. Remete es-

tudos mais aprofundados visando buscar excelência na execução do mesmo. Há 

uma regra geral para execução do shuttle run, porém cada edital propõe seu índi-

ce com pontuação própria. A essência do exercício é a mesma, mais alguns edi-

tais alteram a forma de execução, por exemplo, existem aqueles que consideram 

como concluída prova quando o indivíduo deposita o bloco no chão após a linha 

final transpondo-a com os dois pés; outros consideram que a prova é finalizada 
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quando apenas um dos pés cruza a linha final e o bloco é deixado no chão; já há 

edital que considera finalizada a prova apenas com a colocação do bloco após a 

linha final, não necessitando transpor essa linha com nenhum dos pés.

Essas situações sugerem um estudo voltado para o edital em questão, pois 

para cada modelo de edital vai haver uma proposta diferente de treinamento. Mui-

tos são os estudos e trabalhos apresentados com foco no shuttle run com bola, 

mais no que tange especificamente ao shuttle run para teste de aptidão física, não 

tem sido encontrado muitos artigos. É possível que isso se deva a não padroniza-

ção dos testes. Até por isso, os estudos desse trabalho serão pautados no edital 

supramencionado.

A TABELA 2 nos apresenta os resultados do exercício shuttle run do Teste 

de Aptidão Física do concurso para ingresso no Curso de Oficiais da Polícia mili-

tar de Minas Gerais de 2017. Nele podemos observar que 0,7% dos 294 aprova-

dos do sexo masculino conseguiu a pontuação máxima, considerada excelente e 

no feminino o percentual é ainda menor onde ninguém dentre 36 atingiu o índice. 

Não foi avaliado quanto esses indivíduos foram treinados mais é possível acre-

ditar que uma sequência de treino orientado e bem executado pode melhorar o 

desempenho desses indivíduos.

Espera-se que este estudo possa contribuir para a melhora no treinamento 

de shuttle run.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Teste de Aptidão Física

2.1.1 O que é Teste de Aptidão Física?

O teste de aptidão física (TAF) compreende uma bateria de exercícios físi-

cos aplicados aos candidatos interessados em ingressar, principalmente na car-
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reira e durante o curso de formação militar. Visa avaliar individualmente o nível 

de condicionamento físico do indivíduo. Em se tratando do meio militar, o indiví-

duo deve reunir condições para suportar o Treinamento Físico Militar (TFM) ao 

longo do curso de formação e no decorrer da carreira fazendo cumprir a missão 

institucional das forças militares. São dadas notas conforme o desempenho do 

avaliado. A performance é avaliada através de índices propostos e previstos em 

edital próprio. Alguns concursos não militares também costumam adotar o teste 

de aptidão física como componente de avaliação.

2.1.2 Quais exercícios são avaliados?

Cada edital sugere uma bateria de testes, conforme a exigência do cargo. 

No teste de aptidão física em questão, Policia Rodoviária Federal (PRF), confor-

me edital 01, de 18 de janeiro de 2021 serão aplicados os seguintes testes:

I - Teste de flexão em barra fixa masculino (maior número de repetições) e 

teste de estabilização em barra fixa feminino (maior tempo parado com o queixo 

acima da barra e braço fletido);

II - Teste de shuttle run masculino e feminino;

III - Teste de impulsão horizontal masculino e feminino (maior distância     

atingida no salto horizontal partindo da posição parada);

IV- Teste de flexão abdominal masculino e feminino avaliando número       

máximo de repetição em 1 minuto;

V - Teste de corrida de 12 minutos masculino e feminino avaliando-se a 

maior distância percorrida dentro do tempo.

O foco do estudo é no exercício shuttle run.

2.1.3 Quem aplica os testes?

Os testes são aplicados por uma banca examinadora conhecedora dos     

fundamentos e regras dos exercícios.
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2.1.4  O que pretende a Policia Rodoviária Federal ao exigir estes testes?

“Medir a capacidade do candidato para suportar, física e organicamen-
te, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido 
durante o curso de formação policial e para desempenhar as tarefas típi-
cas da categoria funcional. O desempenho visa avaliar força, resistência 
muscular, potência muscular, agilidade, coordenação motora e capacida-
de aeróbica dos candidatos e a capacidade de suportar as exigências do 
cargo”. (Edital 01 de 18/01/2021, pag. 21, da Polícia Rodoviária Federal).

A nomenclatura usada para avaliar indivíduos pode mudar de edital para 

edital, sem alterar sua ideia de avaliação. No edital Diretoria de Recursos Huma-

nos/Centro de Recrutamento e Seleção (DRS/CRS) 07/2016, de 23 de maio de 

2016, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Teste de Aptidão Física (TAF) 

é chamado de Teste de Capacitação Física (TCF). Na Polícia Rodoviária Federal, 

é também denominado exame de avalição física. Muda o nome do teste, mais 

não a forma de avaliação.

O edital em questão (DRS/CRS 07/2016 da Polícia Militar de Minas Gerais) 

trata de realização de concurso público destinado a selecionar candidatos para 

o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (CFO), para 

o ano de 2017. O teste de capacitação física de caráter classificatório e elimina-

tório constava de 4 exercícios (força muscular dos membros superiores na barra 

fixa, força muscular de abdome ou exercício abdominal, agilidade ou shuttle run 

e corrida de 2.400 metros), todos com pontuação de 12 a 20 pontos.

O exercício shuttle run ou de agilidade (denominação dada pela organiza-

ção do edital) exigido no teste de capacitação física (TFC) do DRS/CRS 07/2016 

da Polícia Militar de Minas Gerais pontuava de 12 a 20 pontos (TABELA 1). Os 

indivíduos que concluíam a prova com tempo acima de 13”00 (treze segundos) e 

os que não concluíam a prova eram considerados reprovados. Aqueles que con-

seguiam concluir a prova com tempo igual ou inferior a 13”00 (treze segundos) 

recebiam pontuação conforme descrito na TABELA 1.
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"Somente serão atribuídos pontos aos exercícios realizados de forma 
correta. Os esclarecimentos sobre a maneira correta da realização do 
TCF encontram-se na Resolução nº 3.322, de 24/09/1996 no site www.
pmmg.mg.gov.br/crs.”

No edital 01, de 18 de janeiro de 2021 do concurso da Policia Rodoviária 

Federal o teste de aptidão física faz parte dos testes de exame de aptidão físi-

ca. Os índices e pontuações do shuttle run são descritos na TABELA 3. O edital 

prevê que cada indivíduo terá direito a 2 tentativas. Será considerada a maior 

pontuação entre as tentativas validas.

Nesse edital da Polícia Rodoviária Federal, os tempos e pontuações são 

separadas por sexo masculino e feminino (TABELA 3). O exercício shuttle run 

nesse edital, é também chamado de exercício de ir e vir.

Os indivíduos masculinos que concluírem a prova com tempo acima de 

13”99 segundos e os feminino acima de 15”99 segundos ou não concluírem a 

prova serão considerados reprovados (edital 01, de 18 de janeiro de 2021 do 

concurso da Policia Rodoviária Federal, p.48-50). Aqueles que conseguiam con-

cluir a prova com tempo inferior a 13”99 segundos (masculino) e 15”99 segundos 

(feminino) recebiam pontuação conforme descrito na TABELA 3.

TABELA 1 – Pontuação do shuttle run da Polícia Militar de Minas Gerais

TEMPO EM SEGUNDOS PONTUAÇÃO

Acima de 13”00 Reprovado

De 12”51 a 13”00 12

De 12”01 a 12”50 13

De 11”51 a 12”00 14

De 11”01 a 11”50 15

De 10”51 a 11”00 16
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De 10”01 a 10”50 17

De 09”51 a 10”00 18

De 09”01 a 09”50 19

Até 09”00 20

Fonte: Edital Diretoria de Recursos Humanos/Centro de Recrutamento e Seleção (DRS/CRS) 
07/2016, da Polícia Militar de Minas Gerais

2.2 Shuttle run

2.2.1 Características

É um teste de agilidade e velocidade que Johnson & Nelson (1979) apud 

Marins e Giannichi (2003) definem como capacidade de realizar trocas rápidas 

de direção

2.2.2 Objetivo

Consiste em apanhar dois blocos de madeira de 5cm x 5cm x 10cm (com-

primento, largura, altura), colocados atrás da linha demarcada no solo, e trans-

portar ao outro lado, um de cada vez, deixando-os após a linha imediatamente a 

frente. As linhas encontram-se equidistantes entre si a 9,14m (American Allian-

cee for Health Physical Education Recreation, 1976).
Figura 1 – Execução do Shuttle run

Fonte: Raimundo, A.R. et al, 2021



215

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

2.2.3 Estrutura

São traçadas em local plano duas linhas frontais, paralelas, 9,14m equi-

distantes entre si. Atrás de uma das linhas, a 10cm das mesmas, são colocados 

dois blocos de madeira medindo 5cm de comprimento, 5cm de largura e 10cm 

de altura cada um. Os blocos devem ficar na posição em pé com uma base de 5 

x 5cm. A distância de um bloco a outro deve ser de 30cm.
 

2.2.4 Execução

O candidato deve tomar posição inicial atrás da linha sem tocá-la em afas-

tamento anteroposterior das pernas. Ao sinal do avaliador, o cronômetro é acio-

nado, o indivíduo deve partir correndo, pegar um dos blocos de madeira, levar até 

a próxima linha, deixar no chão, sem que caracterize jogar, transpondo esta linha 

com pelo menos um dos pés, sem toca-la.

Volta, pega o segundo bloco, também transpondo a linha com pelo menos 

um dos pés e deposita o mesmo após a linha frontal. No momento que o segun-

do bloco é colocado no solo, o cronometro é travado após um dos pés tocarem 

o solo transpondo a linha. Será verificado, anotado e informado em voz alta pelo 

avaliador o tempo gasto para execução da tarefa. É necessário deixar o bloco no 

solo e não é permitido solta-lo do alto. Com isso, exige que o avaliado movimente 

seu centro de gravidade em direção ao solo (American Alliancee for Health Phy-

sical Education Recreation, 1976).

2.2.5 Correr

Mann & Spanggue (1980), afirmam que correr envolvem duas fases, uma 

de contato com o chão e outra de flutuação. Poderíamos definir essas fases como 

ciclo da passada. O ciclo completo de um passo, pelas normas internacionais, é 

definido como sendo o momento que o calcanhar toca o solo (VIELL et al, 2001). 

A fase de contato com o chão, ou seja, quando uma das bases do corpo está no 
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solo, reduz a velocidade de locomoção que é aumentada com a flutuação. Silva 

et al (1993) completa dizendo que quanto maior a base no solo, maior será a di-

minuição da velocidade.

Para Dillman (1975) algumas características devem ser observadas para o 

sucesso da corrida no que diz respeito à velocidade: passadas largas (diminuição 

do número de passadas por área percorrida), diminuição do tempo de contato 

com o solo, diminuição do deslocamento vertical do corpo e extensão máxima do 

membro inferior com flexão de joelho, teoria confirmada futuramente nos estu-

dos de Inman (1981). Essas afirmações se juntam aos relatos de Myashita et al 

(1973) sobre as técnicas de corrida de corredores.

2.2.6 Centro de gravidade
 

Assis e Ravanelli (2008), Heath (2002) afirma que vem de Arquimedes (287 

a.C. -212 a.C), a melhor definição de centro de gravidade que diz “um corpo 

suspenso por um ponto, tem a liberdade de girar em qualquer direção ao redor 

de si próprio, permanecendo em repouso e preservando sua posição original”. 

As definições de centro de gravidade remete acreditar no equilíbrio de um corpo 

suspenso que pode girar sob uma base em relação a terra. Esse mesmo corpo 

crescendo verticalmente torna mais difícil seu equilíbrio com uma base diminuí-

da. Quanto mais alto, maior deve ser sua base. Então, vale acreditar que quanto 

mais baixa medição do centro de gravidade, ou quanto mais o corpo se aproxima 

do solo, maior equilíbrio. Porém conforme os relatos de Silva et al (1993) descri-

tos no tópico anterior, quanto mais próximo do solo, menor velocidade.

2.2.7 Agilidade

Dantas (2003) define como “capacidade de mudar de direção rapidamente. 

Depende de velocidade e força”.

Tubino (1984) compartilha da mesma definição de Dantas dizendo que “é 
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a qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possí-

vel”.

Não diferente dos autores anteriores, Bompa (2002, p51); Rigo (1997) e 

Barbanti (2003, p15), citam agilidade como movimentação do corpo em sentidos 

opostos com velocidade.

Todos esses autores tem em comum entre si a definição que agilidade está 

relacionada a velocidade, deslocamento e força. Agilidade é também conhecida 

como velocidade de movimento acíclica.

Matsudo (2005), citado por Ferraz e Paz (2020) acrescenta às definições 

anteriores, que “o sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade de-

vem ser observados como variáveis neuro-motoras para definição de agilidade” 

quando o assunto é shuttle run. Essa colocação de Matsudo (2005) deve ser ob-

servada porque Da Silva (2019) cita Draper e Lancaster (1985) que sugerem que 

existem diferentes tipos de definição de agilidade como mudança de direção num 

plano horizontal com deslocamento lateral e mudança no plano vertical (salto).

O desenvolvimento de agilidade requer treinamento de força, velocidade e 

coordenação de forma isolada ou em conjunto.

 

2.2.8 Velocidade

Dantas (2003) define como capacidade de desenvolver ações em curto 

espaço de tempo.

Barbanti (1996, p.68) cita Hollmamn definindo como rapidez de movimen-

to para completar ações motoras. Barbanti (1996) e Matveev (1991) ainda divi-

de a velocidade em velocidade de reação (velocidade com que se responde ao 

estímulo); velocidade de movimentos acíclicos (ação motora isolada como um 

arremesso de dardo, por exemplo, sem repetição contínua do movimento); velo-

cidade de locomoção (distância percorrida num intervalo de tempo) e velocidade 
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de força (velocidade de contração da musculatura).

Fernandes (1981) ainda cita uma característica neuromuscular importante 

na definição de velocidade; a predominância do tipo de fibra muscular.

2.2.9 Princípios do Treinamento

Toda atividade deve ser organizada e com regras próprias adaptadas a ela. 

Pensando assim, deve observar os princípios que norteiam o treinamento em 

qualquer esfera, seja físico, desportivo, de academia, de hipertrofia, de força, etc.

Tubino (1984), Ribeiro (2005), Savassi (1991) e tantos outros autores citam 

5 princípios a serem observados no treinamento:

-  Princípio da Individualidade Biológica: as pessoas não são iguais entre 

si e tem estrutura física e psíquica própria então os treinamentos devem ser pro-

gramados observando as condições individuais de cada indivíduo (variabilidade). 

Tem que ser observada a capacidade de realização, as necessidades e fraque-

zas dos indivíduos;

-  Princípio da Adaptação: Nosso corpo com o tempo se adapta as condi-

ções impostas a ele. Se quisermos melhorar algo, é necessário criar outro nível 

de exigência;

-  Princípio da Sobrecarga: Para melhorar a condição física é necessário 

adotar uma sobrecarga crescente pautado em volume e intensidade. O tempo de 

adaptação a sobrecarga imposta pode determinar o resultado final, então estão 

intimamente ligados sobrecarga e adaptação;

-  Princípio da Continuidade: Tão importante quanto iniciar um treinamento 

é não promover grandes e sucessivas interrupções no que foi começado. A inter-

rupção nos leva a recomeçar o trabalho;

-  Princípio da Interdependência: Treinos longos devem ser devagar, treinos 

curtos devem ser rápidos. É um ajuste entre volume e intensidade de acordo com 
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os objetivos do treino.

Dantas (1995) e Paula (1999) ainda apontam o princípio da especificidade 

onde cada atividade física tem objetivos e características próprias.

2.2.10  Preparação técnica

Hernandes Junior (2002) define preparação técnica como aprimoramento 

dos movimentos técnicos visando máximo domínio dos gestos motores.

2.2.11 Preparação tática

Hernandes Junior (2002) define preparação tática, também conhecida como 

estratégia, sendo a “forma de utilização das habilidades”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi feita uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória sobre o tema. Ao 

longo dos meses de maio a setembro foram pesquisados livros, artigos (através 

de acesso ao goolge acadêmico, scielo, entre outros) e editais públicos visando 

a busca de respostas para o problema de pesquisa. Para atingir os objetivos e 

testar as hipóteses foi utilizado como referência um estudo do edital 01/2001 da 

Polícia Rodoviária Federal por se tratar de um edital mais atual. Os resultados 

avaliados são referentes ao edital 07/2016, da Polícia Militar de Minas Gerais 

descritos nas tabelas 2 e 3 uma vez que até a presente data os resultados do edi-

tal da Policia Rodoviária Federal ainda eram extraoficial, aguardando resultado 

de recursos impetrados pelos participantes do edital.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O shuttle run é um exercício que visa avaliar a agilidade e velocidade dos 

indivíduos no teste de aptidão física para admissão na carreira militar. Segundo 

Ferraz e Paz (2020), o teste shuttle run tem características suficientes para ava-
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liar a agilidade.

TABELA 2 - Resultado do shuttle run no teste de aptidão física no concurso do 
curso de formação de oficiais de 2017 da Policia Militar de Minas Gerais (DRS/
CRS 07/2016)

Obs: Não foram informados quantos não atingiram o índice e foram desclassificados

PONTUAÇÃO

QUANTIDADES QUANTIDADES EM%

M F M F

12 0 1 0 2,8

13 2 3 0,7 8,5

14 4 15 1,4 41,7

15 7 10 2,3 27,8

16 42 3 14,2 8,5

17 103 4 35,0 11,0

18 104 0 35,5 0

19 30 0 10,3 0

20 2 0 0,7 0

Fonte: www.pmmg.mg.gov.br/crs

TABELA 3 – Pontuação do shuttle run do edital da Policia Rodoviária Federal

MASCULINO FEMININO

Tempo
 (em segundos) Pontos Tempo 

(em segundos) Pontos

Igual ou superior 
a 14” (Reprovado) Igual ou 

superior a 16” (Reprovada)

De 13”50 a 13”99 2,0 De 15”50 a 15”99 2,0

De 13”00 a 13”49 2,5 De 15”00 a 15”49 2,5
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De 12”50 a 12”99 3,0 De 14”50 a 14”99 3,0

De 12”00 a 12”49 3,5 De 14”00 a 14”49 3,5

De 11”50 a 11”99 4,0 De 13”50 a 13”99 4,0

De 11”00 a 11”49 4,5 De 13”00 a 13”49 4,5

Inferior a 11”00 5,0 Inferior a 13”00 5,0

Fonte: Edital 01, de 18 de janeiro de 2021 do concurso da Policia Rodoviária Federal

Os resultados do exame do concurso militar apresentados na “TABELA 

2” mostram um baixo índice de aproveitamento dentre os aprovados no shuttle 

run. Não foram informados quantos foram reprovados na execução do exercício 

shuttle run. Partindo do princípio que esse edital é eliminatório e classificatório, 

ou seja, a nota conseguida é fator determinante na classificação final nos leva 

pensar que não dá para almejar apenas a pontuação mínima. Então, avaliando 

apenas os aprovados, a performance fica bem abaixo das expectativas.

Os resultados obtidos no edital militar citado na “TABELA 2” não demonstra  

exatamente qual a real condição dos indivíduos, mais vale acreditar que não se 

trata de indivíduos obesos, com comorbidades, ou que apresentem algum tipo 

de lesão aparente porque são solicitados exames médicos, laboratoriais, de ima-

gem, toxicológico, odontológico e IMC (Índice de Massa Corporal) que necessa-

riamente devem apresentar resultados satisfatórios para boa condição de saúde 

física e de não obeso e/ou com baixo peso. Resultado de exames fora do padrão 

exigido é critério de desclassificação. Então, convém descartar nos resultados da 

“TABELA 2” alguns fatores que podem interferir no desenvolvimento da agilidade 

dos candidatos como por exemplo a obesidade ou excesso de peso (aumento 

massa gorda) haja visto que os estudos de Lubas (2018), demonstram que “o 

acréscimo do uniforme de trabalho e equipamentos de rotina resultaram numa 

redução significativa no desempenho do polícia”, ou seja, aumento de massa 

é prejudicial ao desempenho da agilidade. E para comprovar sua teoria, Lubas 

(2018) cita os estudos de: Joseph et al.(2018) que demonstra que o aumento de 

massa diminui agilidade e potência; Dempsey, Handcock e Rehrer (2013) que 
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estudaram o desempenho dos militares usando coletes e outros acessórios e 

concluíram que houve diminuição de mobilidade por recrutar maior esforço físico 

e Lewinski et al.(2015) afirma que o aumento de peso com equipamento de pro-

teção influencia negativamente na aceleração e velocidade. Pesquisando esses 

autores, entende-se que a massa que eles se referem é advinda de um equipa-

mento externo e não se trata da massa corporal oriunda que uma hipertrofia por 

exemplo.

Joseph et al. (2018) cita catorze estudos realizados elegíveis para revisão e 

foram sujeitos a revisão crítica, sendo sete realizados nos EUA, quatro realizados 

na Austrália, dois na Nova Zelândia e um na Holanda. Nove dos estudos usaram 

apenas homens participantes, um apenas participantes do sexo feminino, três 

estudos usaram participantes masculinos e femininos, e um estudo não espe-

cificou o gênero dos participantes. Dez dos estudos submeteram militares aos 

testes e quatro estudos policiais testados. Dois dos estudos mediram o impacto 

da carga na potência, cinco estudos mediram o impacto da carga na agilidade, 

e sete estudos mediram ambos, potência e agilidade. A parte que nos interessa 

diretamente, dois dos estudos foram usados para medir a agilidade por meio do 

uso de um “agility test” ou shuttle run. Ambos os estudos observaram aumento 

do tempo na conclusão da prova, automaticamente a diminuição da performance 

dos indivíduos com aumento de carga (peso), tanto masculino quanto feminino. 

Porém, essa carga foi adicionada ao equipamento ou material usado nos testes. 

Não se tratava de um peso oriundo do próprio organismo. 

Dempsey, Handcock e Rehrer (2013) por sua vez estudou cinquenta e dois 

homens que cumpriram 5 tarefas de agilidades que simulavam suas atividades 

diárias em duas sessões, As tarefas foram divididas em uma de equilíbrio, uma 

de aceleração que simulava saída de veículo, uma de barras fixas, uma tarefa de 

agarrar e uma tarefa de manobrabilidade (simulação de manobra de veículos). 

Ao final de cada sessão, os indivíduos eram submetidos a corrida de 5 minutos 

de esteira com inclinação zero e velocidade de 13km/h. A repetição dos testes 

se deram após um minuto de descanso. Concluiu-se que houve uma diminuição 
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significativa no desempenho das tarefas de aceleração, agarrar e mobilidade, 

maior desequilíbrio e completou menos barra. Essa diminuição de desempenho 

variou de 13 a 42% com carga na primeira sessão e 6 a 16% na sessão seguin-

te, após os 5 minutos. “Essas descobertas podem ter consequências negativas 

para a segurança dos profissionais e dos indivíduos nas atividades corriqueiras 

de policiais.”

Lewinski et al.(2015) por exemplo, estudou a influencia do peso do equipa-

mento de segurança de militares, testado em 20 estudantes do sexo masculino. 

Esses estudantes passaram por uma bateria de testes físicos de velocidade e 

agilidade sem equipamentos. Em uma segunda data foram repetidos os testes 

com os mesmos indivíduos utilizando equipamentos que representava em média 

1,64% de sua massa corporal. Essas citações, vem mostrar que o aumento de 

peso pode interferir muito no desempenho de agilidade e velocidade, ou seja, 

no shuttle run. Mais afinal, de que peso estamos falando? O peso que se refere 

Lubas (2018), Joseph et al.(2018), Dempsey, Handcock e Rehrer (2013), Lewinski 

et al.(2015) trata-se de peso de equipamento acoplado, ou um agente externo. 

Não sabemos também qual a vestimenta e os acessórios usados no momento 

dos exames/testes que geraram os resultados da “TABELA 2”. Mais como não se 

trata de treinamento e sim de avaliação da capacidade física dos indivíduos, par-

timos do princípio que esses indivíduos deviam estar usando um traje apropriado 

para práticas esportivas, ou seja, roupas leves e confortáveis. Em seus estudos, 

Da Silva (2010) cita Sharkey (1998) que defende que o excesso de peso corporal 

atua negativamente no desempenho da agilidade.

O tipo de fibra poderia ser componente importante na análise da execução 

do exercício. O indivíduo com maior predominância de fibra glicolítica no organis-

mo ou fibras brancas e de contração rápida, do tipo II talvez levasse ligeira vanta-

gem se considerar como um exercício com características apenas de velocidade. 

Mais analisando pelo conjunto das capacidades, ou seja, um misto de movimen-

tos de força e velocidade, vale acreditar que o tipo de fibra interfira menos no de-

sempenho. Não significa que se tenha que descartar essa característica, mas não 
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dá para entender que ela seja primordial no resultado. Segundo Pereira (2011), 

o tempo de recuperação deve ser adaptado individualmente. Nesse momento, o 

tipo de fibra e a qualidade de resistência aeróbia vão interferir na intensidade do 

estímulo, ou seja, na performance. Então o tempo de recuperação condicionado 

ao tipo de fibra não nos permite descartar o fator “tipo de fibra”. Esse tempo de 

recuperação também é muito importante no processo de treinamento.

Os autores pesquisados são unânimes em afirmar que a agilidade está re-

lacionada com velocidade, força e deslocamento. Os estudos de Picanço, Silva e 

Del Vechio (2012) citam Sheppard, Young (2006) que demonstram que agilidade 

é composta por acelerações, desacelerações e reacelerações. Essas acelera-

ções e desacelerações são ações de potência. Há de se destacar uma variável 

importante quando o assunto é shuttle run, o equilíbrio. Isso porque correr pura e 

simplesmente a frente, sem mudança de direção seria possível com velocidade 

de reação, velocidade de locomoção e velocidade de força tornando o movimen-

to mais rápido. Chegaria a velocidade máxima priorizando a fase de flutuação 

descrita por Mann & Sprangue (1980), aumentando, dessa forma, a passada. 

Esse equilíbrio se torna necessário quando necessita requisitar a velocidade de 

movimentos acíclicos ou agilidade, como é o caso do shuttle run. E para que 

haja o equilíbrio, torna-se necessário aproximar o centro de gravidade do corpo 

ao solo. Com isso os movimento se tornam mais lentos como afirma Silva et al, 

1993. Nesse momento é necessário velocidade e força.

Intensificar os treinamentos físico, tático e técnico acaba sendo componente 

primordial para melhorar a performance dos indivíduos na execução do exercício 

shuttle run pois facilitaria o aprimoramento dos movimentos técnicos e ganho de 

força muscular. Essa afirmação vai ao encontro do que afirma em seus estudos, 

Da Silva (2010) que cita a agilidade como mudança de direção rápida mantendo 

o equilíbrio dependendo para que isso possa acontecer que a capacidade mus-

cular seja treinada priorizando força, velocidade, coordenação e equilíbrio.

Esse treinamento poderia contemplar corridas de velocidade com tiros cur-

tos, corridas com mudança de direção para aprimorar agilidade, exercícios de 
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agachamento e afundo visando fortalecimento de músculos importantes no pro-

cesso de afastamento e aproximação do centro de gravidade do corpo em dire-

ção ao solo, promovendo mais equilíbrio, e por último, treinamento de largada 

com comando de voz ou apito objetivando melhoria do tempo de reação simples 

(capacidade de reação a um estímulo previsível).

Um estudo feito por NUNES et al (2020) avaliou 40 indivíduos militares 

através do shuttle run. A seguir foram submetidos a um treinamento de 12 se-

manas de circuit training e novamente avaliados. Os resultados foram melhoras 

significativas, promovendo uma diminuição no tempo de execução pós treino em 

todos eles. Segundo NUNES et al (2020) o circuit training surge então como uma 

ferramenta que poderia gerar resultados satisfatórios na execução do shuttle run 

e consequentemente desenvolvendo a agilidade tão necessária nas intervenções 

diárias do policial militar.

Esse estudo acima corrobora com a afirmação de Ferraz e Paz (2020) que 

citam que “as capacidades físicas são definidas como qualquer atributo físico 

treinável num organismo humano. Os genes herdados direcionam o indivíduo a 

uma condição característica, porém os treinamentos aperfeiçoam e melhoram 

essa condição”, que neste caso é o treinamento de circuit training.

A importância do ganho de força é descrita nos estudos de Picanço, Silva e 

Del Vechio (2012) e vai ao encontro da afirmação de que “a melhora da agilida-

de está atrelada ao ganho de força e potência muscular” descrito por Brughelli e 

colaboradores (2008).

Com base nos estudos de Lubas (2018), Joseph et al.(2018), Dempsey, 

Handcock e Rehrer (2013), Lewinski et al.(2015) e Da Silva (2010) apud Sharkey 

(1998) entende-se que o aumento de massa interfere negativamente no desem-

penho dos exercícios de agilidade e velocidade como o shuttle run, mas o au-

mento de massa magra corporal melhora o tônus muscular, flexibilidade e força 

que são condições indispensáveis para melhora de performance no shuttle run.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos analisados remetem pensar que treinamentos com intensida-

des crescentes, ou seja, iniciando com baixa intensidade e aumentando gradati-

vamente até alcançar um nível mais elevado demonstram eficácia e melhora na 

execução do exercício de agilidade, especificamente shuttle run. Essa melhora é 

pautada nos princípios do treinamento esportivo.

Segundo os autores, nesse contexto, o treinamento em circuito parece ser 

o modelo que apresenta melhor resultado. Esse modelo de treinamento deve 

conter exercícios de força, velocidade e equilíbrio que são atributos para se obter 

êxito na melhora da agilidade.

Um dos objetivos do treinamento é baixar o peso de massa gorda uma vez 

que ele surge como dificultador no processo de melhoria de performance na exe-

cução do exercício, pois pesos extras, ou seja, aqueles que não estão contidos 

na massa magra ou no processo de definição muscular, promovem baixa mobili-

dade e agem negativamente no processo.

Componentes importantes para êxito na performance do shuttle run como 

baixar o centro de gravidade para se manter mais equilibrado e ainda assim pre-

servar a velocidade com passadas largas podem ser treinados tecnicamente. A 

quantidade e qualidade do treinamento são muito importantes para se alcançar 

excelente nível técnico. Isso pode ser notado nos treinamentos em circuito que 

inclusive cumprem um requisito importante no processo que é observar o tempo 

de recuperação. O treinamento em circuito favorece o fator quantidade porque 

pode se estender por longos períodos sem provocar uma fadiga desnecessária e 

prioriza também a qualidade a partir de adaptações propostas.

Porém é necessário que sejam adequados e direcionados ao nível de exi-

gência de cada edital ou convocação. Isso se dá ao fato de não haver um modelo 

único de execução de shuttle run. As adaptações sugeridas em cada edital leva 

crer que é extremamente difícil criar um modelo ideal de treinamento visando 
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performance na execução do shuttle run test até o presente momento. Esse é 

mais um ponto favorável ao treinamento em circuito porque pode ser adaptado 

de acordo com o nível de exigência do edital em questão.

Sugere-se novos estudos com praticantes de shuttle run test para que pos-

sa identificar melhoras em condições de treinamento.

6. REFERÊNCIAS

American Alliancee for Health Physical Education Recreation: Youth fitness 
test manual, Ed. Rev. Local, Editora, 69 p. 1976.

ASSIS, A.K.T.; RAVANELLI, F.M.d.M. Reflexões sobre o conceito de centro de 
gravidade nos livros didáticos: ciência & ensino. Vol.2, n.2, junho de 2008.

BARBANTI, V.J. Treinamento físico: bases científicas.3ªed. São Paulo: CLR 
Balieiro, 1996.

BARBANTI, V.J. Dicionário de educação física e esporte. 2ªed. p.15. Barueri: 
Manole, 2003.

BOMPA, T.O. Treinamento total para jovens campeões. Tradução de Cássia 
Maria Nasser.
 
Revisão científica de Aylton J. Figueira Jr. Barueri: Manole, 2002.
DANTAS, E.H.M. A prática da preparação física. 5ª ed. Rio de Janeiro: Shape, 
2003.

DA SILVA, João Paulo Clemente. Relação entre variáveis antropométricas 
e fisiológicas de jogadores de futsal da cidade de Campina Grande-PB.                   
Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB, 2019.

DA SILVA, Roberto Carlos. Influência de 12 semanas de treinamento de kick 
boxing sobre a aptidão física e saúde de estudantes universitárias da Uni-
versidade Estadual de Londrina. Universidade Estadual de Londrina, Londri-
na-PR, 2010.

DEMPSEY, Paddy C.; HANDCOCK, Phil J.; REHRER, Nancy J. Impact of police 
body armour and equipment on mobility. Applied ergonomics, v. 44, n. 6, p. 957-
961, 2013.



228

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

DILLMAN, C.J. Kinematc analysis of running. Exercise and sport science 
reviews. V.2,p.193-218, 1975.

Edital Concurso PRF nº 1, de 18 de janeiro de 2021. Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Polícia Rodoviária Federal.

Edital Diretoria de Recursos Humanos/Centro de Recrutamento e Seleção 
(DRS/CRS) 07/2016, da Polícia Militar de Minas Gerais, p.12.

FERNANDES, José Luis. O treinamento desportivo; procedimentos, organiza-
ção, métodos. São Paulo: EPU, 1981.

FERRAZ, Clara Tamy Seó; PAZ, Luciano Antunes. Correlação entre o                                  
desempenho na avaliação prática profissional e os testes físicos realizados                       
durante o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar             
do Distrito Federal. Brasilia, 2020.

www.google.com.br, Centro de Estudos da Dor Acesso em: 23/05/2021

HEATH, T.L. (editor), The Works of Archimedes. New York: Dover, 2002. Edi-
tado em notação moderna com capítulos introdutórios de T.L Heath, com um 
suplemento, The Method of Archimedes, descoberto recentemente por Heiberg. 
Reimpressão integral da edição de 1987, com o suplemento de 1912.

HERNANDES JUNIOR, B.D.O. Treinamento desportivo, 2ª edição, Rio de Ja-
neiro, R.J. Editora Sprint, 2002.

INMAN, V.T. Human walking. Baltimore, Williams & Wilkins, 1981.

JOSEPH, Aaron et al. The impact of load carriage on measures of power and agi-
lity in tactical occupations: A critical review. International journal of environmental 
research and public health, v. 15, n. 1, p. 88, 2018.

LEWINSKI, William J. et al. The influence of officer equipment and protection on 
short sprinting performance. Applied ergonomics, v. 47, p. 65-71, 2015.

LUBAS, Henrique. Desempenho físico de policiais da companhia de choque 
com e sem equipamento de trabalho. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná.



229

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

MANN, R.; SPRANGUE, P. A kinetic analysis of the group leg during sprint 
running. Research Quartely, v.51, n.2, p.334-48, 1980.

MARINS, J.C.B; GIANNICHI, R.S. Avaliação e prescrição de atividade física: 
guia prático. 3 ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.

MATSUDO, V.K.R. Testes em ciências do esporte. 7 ed. São Caetano do Sul: 
Celafiscs, 2005.

MATVEEV, L.P. Fundamentos do Treino Desportivo, Livros Horizonte. Lisboa, 
1991.

MIYASHITA, M. et alii. Analysis of running pattern in relation to speed.                        
Medicine and Sport, v.8, p342-48, 1973.

NUNES, Leonardo A. et al. Comparação do efeito de um protocolo de circuit 
training em policiais militares com/sem equipamentos. Revista CPAQV– Centro 
de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida. Vol, v. 12, n. 1, p. 2, 2020.

OLIVEIRA, M.C. Influência do ritmo na agilidade em futebol. 2000.83f.

PAULA, Leonardo Filgueiras de. Avaliação prática da disciplina de Educa-
ção Física nos diversos cursos da corporação: análise e proposta. Belo                         
Horizonte: Academia da Polícia Militar – CESP, 1999.

PEREIRA, Anderson Dalpiaz. Efeitos do treinamento de velocidade sobre a 
agilidade em atletas de futebol da equipe universitária da UFRGS. Porto Ale-
gre-RS, 2011.

PICANÇO, Luan Merseburguer; SILVA, Jerônimo Jaspe Rodrigues; DEL VEC-
CHIO, Fabrício Boscolo. Relação entre força e agilidade avaliadas em jogado-
res de futsal. Revista Brasileira de Futsal e Futebol,São Paulo, v4, n12, p77-86.
maio/jun/jul/ago.2012 ISSN1984-4956

RAIMUNDO, Alan Ricardo; FILENI, Carlos Henrique Prevital; SOUZA, Adriana 
Nascimento de; ALMEIDA, Evandro Ossain; COSTA, Fernanda Turrioni; VILELA 
JUNIOR, Guanis de Barros; MARTINS, Gustavo Celestino. Análise de desem-
penho em teste de agilidade: educação física escolar x iniciação esportiva em 
futsal. Revista Educação Pública, v. 21, nº 7, 2 de março de 2021. Disponível em: 
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/7/analise-de-desempenho-em-
-teste-de- agilidade-educacao-fisica-escolar-x-iniciacao-esportiva-em-futsal



230

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

 
Resolução nº 3.322, de 24/09/1996 no site www.pmmg.mg.gov.br/crs.

RIGO, L. Preparação física. São Paulo: Global, 1977.

RIBEIRO, Joé Ricardo Claudino. Modelo didático para prescrição e controle 
das atividades. Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 2005.

SAVASSI, Waldemar Roberto. O teste de avaliação física na PMMG: análise 
crítica.Monografia (Curso Superior da Polícia) – Centro de Pesquisa e Pós Gra-
duação da Academia de Polícia Militar, Belo Horizonte, 1991.

SILVA, L.A.I. et alii Analise temporal dos padrões de marcha e corrida. In: Con-
gresso Brasileiro de Biomecânica, 5, Rio Grande do Sul, 1993. Anais. Santa 
Maria. Universidade de Santa Maria, p25-7.

TUBINO, M.J.G. Metodologia científica do treinamento desportivo. 3ª edição. 
São Paulo: Ibrasa, 1984.

VIEL, Eric et al. A marcha humana, a corrida e o salto: biomecânica, investiga-
ções, normas e disfunções.1ª edição brasileira. Barueri: Manole 2001.



231

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

CAPÍTULO 13

A IMPORTÂNCIA DO 
EXERCÍCIO FÍSICO 

REGULAR PARA 
GESTANTES DE 

ALTO RISCO

Lídia Alves de Oliveira
Wagner Vinhas

10.48209/978-65-89949-EF-C



232

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

1.  INTRODUÇÃO   

A gestação de alto risco é quando uma gestação apresenta risco para a 

mãe e ou bebê e geralmente indica a possibilidade de um parto prematuro ou 

uma gestação interrompida que ocorram complicações para mãe e bebê. A saú-

de e o histórico da mulher são fatores que frequentemente elevam o risco da 

gestação, que seria a idade menor de 18 anos e depois dos 35 anos, onde a  

gravidez já é considerada de alto risco.

Segundo a Sociedade Brasileira de Obstetrícia (SBO, 2010) os parâmetros 

para a estimativa do número de gestantes de um território sanitário são: 

1- Cálculo da estimativa das gestantes em determinado território no ano 

número de nascidos vivo no ano anterior+10%

2- Cálculo de Gestantes de Risco Habitual: 85% das gestantes estimadas.

3- Cálculo de Gestantes de Alto Risco: 15% das gestantes estimadas.

Muito tem se discutido quanto aos benefícios que a prática de atividade 

física regular traz ao corpo humano. Freire e Cardéna (2012), Matsudo e cols 

(2001), explicitam o controle da pressão arterial, a diminuição do risco de doen-

ças coronárias, a atenuação de alterações bioquímicas significativas causadas 

por doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, o aumento da expectati-

va de vida, o fortalecimento muscular e a melhora de índices e parâmetros nor-

teadores de saúde. 

Sobretudo é importante destacar que os exercícios físicos promovem prin-

cipalmente o fortalecimento muscular com ações preventivas e de diminuição 

das dores lombares, correções das alterações posturais, controle do acréscimo 

natural do peso, controle do termo regulação corpórea e prevenção de doenças 

associadas à gravidez, tais como Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Ges-

tacional e pré-eclâmpsia, além da diminuição do cansaço e inchaço dos mem-
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bros, entre outras particularidades. (SANTOS E SILVA, 2009, CARVALHAES E 

COLS, 2013, NASCIMENTO E COLS, 2014)

A importância de se estudar sobre a importância do exercício físico regular 

para gestante de alto risco está no fato de que se sabe que o exercício físico 

é importante para gestantes em geral, porém se faz necessário estudar sobre 

as gestantes de alto risco e que tipo de exercício seria mais indicado e quando 

seria contraindicado fazer exercício, para que profissionais de Educação Física 

possam trabalhar com embasamento científico e não expondo a mãe e o feto a 

risco de saúde. Problema de pesquisa é qual a importância do exercício físico 

regular para mulheres com gravidez de alto risco? A hipótese deste estudo é que 

o treinamento físico regular pode ser benéfico para mulheres com gravidez de 

alto risco. O objetivo geral foi descrever a importância do exercício físico regular 

para gestantes de alto risco. Como objetivos específicos: verificar quais tipos de 

exercícios físicos é mais recomendados para gestantes de alto risco, analisar se 

o exercício físico regular é importante para mulheres com gravidez de alto risco. 

A importância deste estudo é devido ao fato de que, segundo a Sociedade Brasi-

leira de Obstetrícia (SBO, 2010) tem aumentado muito o risco de gravidez de alto 

risco, por vários fatores, tais como uma gravidez mais tardia, as mulheres tendo 

de trabalhar profissionalmente fora de casa e decidindo ter filhos mais velhas, 

entre outros fatores, esses tipos são considerados de alto risco, portanto merece 

sempre um estudo mais detalhado, mais aprofundado e mais científico à respeito 

da importância do exercício físico para gestantes de alto risco.

Então, se faz necessário estudar esse tipo de gravidez e os fatores que 

podem influenciar no aumento e na diminuição dos riscos para a mãe e para o 

bebê, principalmente os exercícios físicos. 

Hoje em dia, muitas mulheres têm procurado se exercitar regularmente, 

antes da gravidez, e aí fica a dúvida, será que durante a gravidez e principalmente 

a gravidez de alto risco, a mãe deve continuar com os exercícios ou deve parar 
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ou diminuir a intensidade dos exercícios. E se a mãe decidir continuar, quais 

seriam os benefícios ou riscos para mãe e bebê?

Também nesse estudo procurou-se saber quais as causas que provocam 

uma gravidez de alto risco.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Gestação

 A gravidez é um evento resultante da fecundação do ovulo (ovócito) pelo 

espermatozoide. Habitualmente, ocorre dentro do útero e é responsável pela 

geração de um novo ser.

 Este é um momento de grandes transformações para a mulher, para seu 

(sua) parceiro (a) e para toda a família. Durante o período da gestação, o cor-

po vai se modificar lentamente, preparando-se para o parto e para a materni-

dade. 

 A gestação (gravidez) é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua 

evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrências.

 A depender do local onde ocorre a implantação do embrião, a gravidez 

pode se classificada em:

•	 Gravidez tópica: a implantação do embrião ocorre na cavidade uterina.

•	 Gravidez Ectópica: também é conhecida como gravidez extrauterina. Essa 

implantação embrionária se dá fora do útero (trompas ou outros locais).

Na dependência do número de embriões, a gravidez pode ser:

•	 Gravidez única: apenas um embrião

•	 Gravidez múltipla (gemelar): presença de dois ou mais bebês.
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Quanto ao risco gestacional, a gravidez pode ser:

•	 Gestação de risco habitual: é aquela na qual, após avaliação pré-natal, não 

se identifica maiores riscos de complicações para mãe e/ou bebê. 

•	 Gestação de alto risco: é aquela na qual se identificam doenças maternas 

prévias ou mesmo adquiridas durante a gestação podem colocar em risco a 

vida materna e/ou fetal (hipertensão, diabetes, anemias graves, problemas 

cardíacos, entre outras).

2.2  Gestação de alto risco

 Conceito de Gestação de Alto Risco é “aquela na qual a vida ou a saúde da 

mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de serem atingi-

das que as da média da população considerada”. (CALDEYRO-BARCIA, 1973).

 A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução 

se dá na maior parte dos casos sem intercorrências. Apesar desse fato, há uma 

parcela pequena de gestantes que, por serem portadoras de alguma doença, 

sofrerem algum agravo ou desenvolverem problemas, apresentam maiores pro-

babilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. Essa 

parcela constitui o grupo chamado de “gestantes de alto risco”. Esta visão do pro-

cesso saúde-doença, denominada Enfoque de Risco, fundamenta-se no fato de 

que nem todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de adoecer ou morrer, 

sendo tal probabilidade maior para uns que para outros. Essa diferença estabele-

ce uma gradiente de necessidade de cuidados que vai desde o mínimo, para os 

indivíduos sem problemas ou com poucos riscos de sofrerem danos, até o máxi-

mo necessário para aqueles com alta probabilidade de sofrerem agravos à saúde 

o aparecimento de algum desses fatores no curso da gestação. Os marcadores e 

fatores de risco gestacionais presentes anteriormente à gestação se dividem em: 



236

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

Quadro 1 - Características individuais e condições sócias demográficas                                
desfavoráveis:

- Idade maior que 35 anos;
- Idade menor que 15 anos ou menarca                  
há menos de 2 anos; 

- Altura menor que 1,45m; - Peso pré-gestacional menor que 45kg e 
maior que 75kg (IMC30); 

- Anormalidades estruturais nos 
órgãos reprodutivos

- Situação conjugal insegura; - Conflitos                 
familiares; - Baixa escolaridade.

- Condições ambientais desfavoráveis - Dependência de drogas lícitas ou ilícitas

- Hábitos de vida – fumo e álcool;

- Exposição a riscos ocupacionais: esforço 
físico, carga horária, rotatividade de horá-
rio, exposição a agentes físicos, químicos e              
biológicos nocivos, estresse.

Fonte: Fonte: Sociedade Brasileira de Obstetricia (2010).
Quadro 2 - História reprodutiva anterior:

- História de recém-nascido com                    
crescimento restrito ou malformado; 

- Parto pré-termo anterior

- Esterilidade/infertilidade; - Síndrome hemorrágica ou hipertensiva;

- Diabetes gestacional;
- Cirurgia uterina anterior (incluindo duas 
ou mais cesáreas anteriores).

Fonte: Sociedade Brasileira de Obstetricia (2010)

Quadro3 - Condições clínicas preexistentes:

- Hipertensão arterial; (pressão alta).
- Cardiopatias; (O termo cardiopa-
tia abrange todas as doenças que 
acometem o coração).
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 - Endocrinopatias (principalmente diabetes 
e tireoidopatias); Tireoidopatia (denomina-
ção genérica dada às doenças da glândula 
tireoide).

- Epilepsia; (A epilepsia é uma doença 
neurológica do sistema nervoso cen-
tral em que a atividade do cérebro, os 
impulsos elétricos dos neurônios e os 
sinais químicos cerebrais se tornam 
anormais). 

- Doenças infecciosas (considerar a situação 
epidemiológica local);

- Doenças autoimunes; (As doen-
ças autoimunes sistêmicas são aque-
las que afetam qualquer parte do or-
ganismo e os inúmeros sistemas do 
corpo, ao mesmo tempo).

Neoplasias. (A palavra tumor corresponde 
ao aumento de volume observado numa par-
te qualquer do corpo. Quando o tumor se dá 
por crescimento do número de células, ele é 
chamado neoplasia - que pode ser benigna 
ou maligna).

Fonte: Sociedade Brasileira de Obstetricia (2010)

Os outros grupos de fatores de risco referem-se a condições ou complica-

ções que podem surgir no decorrer da gestação transformando-a em uma gesta-

ção de alto risco: 

1. Exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos.

 2. Doença obstétrica na gravidez atual: 

- Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de líqui-

do amniótico; 

- Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada; 

- Ganho ponderal inadequado; 

- Pré-eclâmpsia (A pré-eclâmpsia é um novo diagnóstico de hipertensão 

arterial ou da piora de hipertensão arterial preexistente, que é acompanhada de 

um excesso de proteína na urina e que surge após a 20ª semana de gestação).
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- eclâmpsia; A eclâmpsia pode causar convulsões, que podem levar ao 

coma e até ser fatais. Quando acontece, a eclâmpsia ocorre no finalzinho da 

gravidez ou logo depois do parto).

Hemorragias da gestação; 

- Óbito fetal.

 Todos os profissionais que prestam assistência a gestantes devem estar 

atentos à existência desses fatores de riscos e devem ser capazes de avaliá-los 

dinamicamente, de maneira a determinar o momento em que a gestante necessi-

tará de assistência especializada ou de Inter consultas com outros profissionais.

 Muito pelo contrário, é necessário ajustar o tempo, o modelo e os parâmetros 

a serem adotados, afim de que, a continuação do exercício possa proporcionar 

o bem-estar educativo-corporal, que permita a gestante sentir-se segura, forta-

lecendo os principais músculos envolvidos no processo, diminuindo o stress e a 

fadiga, por conta do sobrepeso e das alterações hormonais, e que permita a ela 

manter-se ativa mesmo após o parto.

• Alterações orgânicas decorrentes da gravidez

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) adotando a definição da Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS) afirma à diabetes gestacional com o sendo  

qualquer intolerância a glicose, de magnitude variável, diagnosticada ou reconhe-

cida pela primeira vez durante a gravidez. (COSTA E COLS, 2014) Os valores de  

Glicemia em jejum para classificação de Diabete Mellitus Gestacional (DMG) 

devem ser > 110mg/dl, ou ainda > 140mg/dl após 2 horas do teste oral de to-

lerância a glicose (TOTG) com 75g de dextrosol (glicose), ou acima de 200mg/

dl casualmente com sintomas de  descompensação. No Brasil, cerca de 7% 

das gestações são complicadas pela hiperglicemia gestacional. (MIRANDA E 

REIS, 2008, GROSS E COLS, 2002).

Freire e Tedoldi, (2009) afirmam que além das alterações nos níveis gli-

cêmicos podemos citar ainda as modificações nos níveis pressóricos como um 
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fator de risco, para a gestante, nesse período. A hipertensão Arterial (HA) é uma 

doença considerada como problema de saúde pública pelo seu alto custo médico 

social. Esses autores salientam ainda que no Brasil, a HA é responsável por 

37% das mortes maternas na gestação, e a classificação adotada pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC) é de Hipertensão crônica (HC), Pré-eclâmpsia 

(PE)/ Eclâmpsia (E), Pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, e Hiper-

tensão gestacional (HG).

Estes autores ainda esclarecem queda:

• A (HC) é aquela identificada antes da gestação ou 20ª semana de gravidez.

• A pre-eclâmpsia, que ocorre entre 5 a 8% das gestações.

• A eclampsia que é definida como o aparecimento de convulsões tanto na 

portadora de HG ou de PE

• A hipertensão gestacional como sendo um aumento da pressão arterial, no 

segundo trimestre.

• O exercício físico para gestantes normais e gestantes de alto risco 

 O exercício físico pode propiciar alguns benefícios físicos que pode ser 

também mais um momento de muito prazer em que a mulher percebe as trans-

formações trazidas pela gravidez, vivencia as mínimas sensações de seu corpo 

e do seu bebê e assim se prepara para a maternidade. (NASCIMENTO, 2007).

 Segundo Zílio (2005), na área da motricidade humana, exercício é toda ati-

vidade motora que tem um objetivo determinado e busca uma adaptação morfo-

funcional no organismo do indivíduo. Pode-se afirmar que é uma ação associada 

ao treinamento (em seu sentido genérico) e tem como uma de suas principais 

características a repetição.

 Um movimento isolado também é uma ação motora, mas não preenche os 

requisitos de um exercício, pois uma única execução não produz nenhum efeito 

significativo.
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 Exercício é um tipo de atividade física mais estruturada, que envolve in-

tensidade, frequência, duração, tendo como objetivo melhora da aptidão física 

e, por conseguinte da saúde. Assim, quando a mulher caminhar, for ao mercado 

ou a qualquer outro lugar, com um determinado número de passadas/min, para 

percorrer a referida distância em um determinado intervalo de tempo ela estará 

fazendo um exercício. (MATSUDO; MATSUDO, 2004).

 Para Zílio (2005), pode-se ter um exercício considerado sob um aspecto 

intencional e um exercício funcional. O exercício intencional é quando a ação 

motora é feita em função de um objetivo predeterminado, visando a uma utilidade 

futura e baseado num planejamento. O exercício funcional está contido em toda 

a atividade humana, de forma inconsciente, não intencional.

Bobak; Lowdermilk; Perry (2002) afirma que o exercício contribui para a 

boa saúde, reduzindo os riscos de uma série de condições influenciadas pela 

obesidade e pelo estilo de vida sedentário. Ele é eficaz na prevenção de doenças 

cardiovasculares, no controle de condições crônicas, como a hipertensão, a atri-

te, a diabetes, os distúrbios respiratórios e a osteoporose; contribui para reduzi-la 

o estresse e manter o peso.

As mulheres relatam que o engajamento aos exercícios regulares melho-

ra a imagem corporal e a autoestima e age como um favorecedor do humor. 

O exercício aeróbico produz envolvimento cardiovascular porque quantidades 

maiores de oxigênio são fornecidas aos músculos em funcionamento. (...). Como 

as mulheres preocupam-se tanto com a saúde cardiovascular quanto óssea, os 

exercícios aeróbicos como as caminhadas, as corridas, os esportes com raquete 

e a dança são os preferidos. (BOBAK; LOWDERMILK; PERRY, 2002, p. 67).

• Atividades mais indicadas para gestantes normais como as gestantes de 

alto risco

De acordo com Costa; Gorgatti (2005), as atividades e exercícios mais in-

dicados para as gestantes são:
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* Alongamento: Ajuda a manter a musculatura relaxada e o controle da 

respiração;

* Andar de bicicleta: não há restrições, salvo pela preocupação com 

quedas. A bicicleta ergométrica também é recomendável;

* Caminhada: costuma ser o mais indicado, já que é muito boa para a pre-

paração ao parto, melhora a capacidade cardiorrespiratória e favorece o encaixe 

do bebê na bacia da mãe. O ideal é caminhar três vezes por semana, cerca de 

30 minutos. “Caminhar, como parte da rotina diária, se as atividades mais vigo-

rosas não puderem ser realizadas, é recomendado para a maioria as mulheres”. 

(BOBAK; LOWDERMILK; PERRY, 2002, p. 67).

* Ginástica: A gestante pode fazer ginástica durante o decorrer da gestação. 

Deve-se apenas evitar o exercício nas primeiras dez ou doze semanas;

* Hidroginástica: é a mais indicada para as gestantes, pois favorece o 

relaxamento corporal, reduze as dores nas pernas e o inchaço dos pés e mãos. 

Deve-se ter cuidado com a temperatura da água, a qual deve estar entre 28º e 

30º C.

A futura mãe repara que seu corpo vai se modificando aos poucos, seu 

centro de equilíbrio desloca-se devido ao crescimento da barriga, a respiração 

modifica-se com a suspensão do diafragma e é preciso mais tempo para relaxar. 

É impossível, então, que a gestante não sinta um enorme alívio quando entra 

numa piscina. (DELGADO; DELGADO, 2004, p. 123).

* Natação: trabalha bastante a musculatura, porém somente algumas 

modalidades são liberadas durante a gestação. De acordo com Abrantes; Miranda 

(2003), o inchaço não ocorre quando a natação é praticada com regularidade;

* Massagem: Abrantes e Miranda (2003) enfatizam que a massagem e 

suas diversas técnicas proporcionam vantagens tanto à circulação como ao 

relaxamento muscular. Com a gestante deitada de lado, aplica-se a massagem 

no pescoço e nas costas. Essa prática propicia grande bem-estar e relaxamento, 
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além de favorecer o aspecto psicológico da mesma.

Para Velloso e cols (2014), Batista (2003), além de um programa de exer-

cícios direcionado a este grupo promover substanciais mudanças na capacidade 

física da mãe, prevenir a trombose, melhorar o retorno venoso e diminuir os 

riscos     de diabetes gestacional, ele tem efetiva contribuição para facilitar o meca-

nismo do trabalho de parto normal e diminuir a complexidades obstetrícias, além 

de favorecer nascimentos a termo. 

2.3 OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICA DURANTE A 
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

 São raros os trabalhos que se voltaram não tanto para o tipo de programa 

de exercício e/ou intensidade de trabalho que será feita durante a gestação, mas 

sim para a percepção das mulheres que se submeteram a exercícios físicos 

na gestação, sobre isso os impactos dessa iniciativa na sua saúde e do seu 

bebê.  Durante a gravidez geralmente é aconselhado o treinamento envolvendo 

pesos leves a moderados, evitando grandes cargas e contrações isométricas 

máximas, devido às respostas cardiovasculares, e a decorrente adição de pressão 

no sistema musculoesquelético que este tipo de atividade pode causar. Também 

é importante assegurar uma técnica correta e supervisionada, evitando a apneia 

e a manobra de valsava, devido ao aumento do retorno venoso, pois pode 

comprometer o desenvolvimento do feto. Exercícios na posição em decúbito 

ventral do corpo devem ser evitados depois do primeiro trimestre. 

 Os exercícios vão, necessariamente, auxiliares para que o parto mais fácil, 

contribuindo de várias maneiras: melhora na circulação sanguínea; ampliação 

do equilíbrio muscular; redução do inchaço; alivio nos desconfortos intestinais; 

diminuição de câimbras nas pernas; fortalecimento da musculatura abdominal, e 

facilidade na recuperação pós-parto.  

 A atividade física aeróbia auxilia de forma significativa no controle do peso 

e na manutenção do condicionamento, além de reduzir riscos de diabetes ges-
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tacional, condição que afeta 5% das gestantes. A ativação dos grandes grupos 

musculares propicia uma melhor utilização da glicose e aumenta simultanea-

mente a sensibilidade à insulina.

2.4 CONTRAINDICAÇÕES DE EXERCÍCIO DURANTE A GRAVIDEZ DE ALTO 
RISCO

 O exercício regular é contraindicado em mulheres com as seguintes com-

plicações

Contraindicações absolutas 

• Doença miocárdica e hipertensiva descompensada

• Insuficiência cardíaca congestiva

• Embolia pulmonar recente

• Doença infecciosa aguda

•  Risco de parto prematuro

• Sangramento uterino

• Suspeita de estresse fetal

• Paciente sem acompanhamento pré-natal

  Contraindicações relativas 

• Anemia

• Obesidade mórbida

• Diabetes mellitus descompensado

• Hipertensão essencial 

• Histórico de sedentarismo extrema

• Doenças tireoidianas
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3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica que foi 

concebida por meio de uma revisão integrativa sobre “a importância do exercício 

físico regular para gestantes de alto risco”. Este estudo investigou artigos 

científicos e publicações entre o período de 2000 a 2021 nas bases de dados 

Scielo, google acadêmico e outros.

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

Segundo BOTELHO e MIRANDA (2011), afirmam que a realização de 

exercícios que podem ser benefícios para gestantes de alto risco podem ser 

os mesmos praticados por uma mulher não gestante, no entanto, deve existir 

uma atenção em relação às adaptações diferenciadas que cada corpo reage 

aos exercícios são: exercícios de respiração, exercício de alongamento passivo, 

exercício de relaxamento, exercício de mobilidade articular de forma passiva e 

exercício de pequenas caminhadas orientadas de baixa intensidade (de acordo 

com a gravidade do caso e liberação medica).

A recomendação do exercício físico deve ser individualizada e adaptada.

A prática de certos esportes que exponham a gestante ou o feto a qualquer 

risco deve ser interrompido ou desestimulado (SZYMANSKI, 2012).  

Evitar exercícios de alto impacto, com risco de queda ou trauma abdominal 

e esportes de contato (ACOG COMMITTEE OBSTETRIC PRACTICE, 2002). 

A seguir, apresentar-se-á vários artigos de vários autores sobre a relação 

do exercício físico regular para gestantes de alto risco.

É importante destacar que os exercícios físicos promovem principalmente o 

fortalecimento muscular com ações preventivas e de diminuição das dores lom-

bares, e prevenção de doenças associadas à gravidez, tais como Hipertensão 
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Arterial Sistêmica, Diabetes Gestacional e pré-eclâmpsia, além da diminuição do 

cansaço e inchaço dos membros, entre outras particularidades (SANTOS E SIL-

VA, 2009, CARVALHAES E COLS, 2013, NASCIMENTO E COLS, 2014).

 Bobak; Lowdermilk; Perry (2002) afirma que o exercício contribui para a 

boa saúde, reduzindo os riscos de uma série de condições influenciadas pela 

obesidade e pelo estilo de vida sedentário.

Freire e Tedoldi, (2009) afirmam que além das alterações nos níveis glicê-

micos pode os citar ainda as modificações nos níveis pressóricos como um fator 

de risco para a gestante nesse período.

Para Velloso e cols (2014), Batista (2003), além de um programa de exer-

cícios direcionado a este grupo promover substanciais mudanças na capacidade 

física da mãe, prevenir a trombose, melhorar o retorno venoso e diminuir os 

riscos de diabetes gestacional.

Segundo Valim (2005), citado por Giacopini e cols (2015): “Essa ideia ainda 

é defendida em vários contextos, tradições e colocações médicas em relação ao 

exercício físico durante a gravidez”

Para Batista et al (2003), ainda não existem recomendações sistematizadas 

de exercícios físicos durante a gravidez. Segundo o autor o que se recomenda é 

que se desenvolvam exercícios de intensidade regular a moderada, com ativida-

des indicadas para todas as fases da gestação e principalmente levando-se em 

consideração as possíveis patologias gestacionais. 

Num estudo realizado por Antonia Regynara Moreira Rodrigues, Sibele 

Lima da Costa Dantas, Ana Maria Martins Pereira, Maria Adelaide Moura da Sil-

veira, Dafne Paiva Rodrigues, com o título de Gravidez de alto risco: análise dos 

determinantes de saúde, no ano de 2017, foi feita uma pesquisa descritiva, com 

68 gestantes de alto risco, o risco decorrente da gravidez é de 82,4% das ges-

tantes, tem diagnóstico no primeiro e segundo trimestre da gestação no mesmo 
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com o diagnóstico precoce é apenas de 33,8% faz o pré-natal de alto risco. No 

primeiro trimestre 16,1% das gestantes, pois 5,9% idade menor de 17 anos, já 

que 10,3% tem maior de 35 anos. No segundo trimestre 2,9% parto prematuro e 

23,5%, já teve as síndromes hipertensivas e hemorrágicas.

Prescrição dos exercícios para gestantes de alto risco

Todas as mulheres que não apresentam contraindicações devem ser incen-

tivadas a realizar atividades aeróbias, de resistência muscular e alongamento. 

As mulheres devem escolher atividades que apresentem pouco risco de perda 

de equilíbrio e de traumas. O trauma direto ao feto é raro, mas é prudente evitar 

esportes de contato ou com alto risco de colisão.

Deve-se tomar o cuidado de não se exercitar vigorosamente em climas 

muito quentes e de prover a hidratação adequada, de modo a não prejudicar a 

termo regulação da mãe.

Com base em pesquisas na área de exercício e gravidez, o Sports Medici-

ne Austrália elaborou as seguintes recomendações:

Em grávidas já ativas, manter os exercícios aeróbios em intensidade mode-

rada durante a gravidez;

Evitar treinos em frequência cardíaca acima de 140 bpm. Exercitar-se três 

a quatro vezes por semana por 20 a 30 minutos. Em atletas é possível exercitar-

-se em intensidade mais alta com segurança;

Os exercícios resistidos também devem ser moderados. Evitar as contra-

ções isométricas máximas;

Evitar exercícios na posição supina;

Evitar exercícios em ambientes quentes e piscinas muito aquecidas;

Desde que se consuma uma quantidade adequada de calorias, exercício e 

amamentação são compatíveis;
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Interromper imediatamente a prática esportiva se surgirem sintomas como 

dor abdominal, cólicas, sangramento vaginal, tontura, náusea ou vômito, palpita-

ções e distúrbios visuais;

Não existe nenhum tipo específico de exercício que deva ser recomenda-

do durante a gravidez. A grávida que já se exercitava deve manter a prática da 

mesma atividade física que executava antes da gravidez, desde que os cuidados 

acima sejam respeitados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com a revisão de literatura feita nesta pesquisa sobre os 

benefícios do exercício físico regular para gestantes de alto risco, os resultados 

mostraram que o exercício físico aeróbio, de resistência muscular e alongamento 

deve ser incentivado para esse público, desde que não tenha contraindicação 

médica. 

 Recomenda-se também evitar exercícios com riscos de quedas, perda de 

equilíbrio e que causem traumas ao feto. A literatura sugere se exercitem de 3 a 

4x por semana, com ótima hidratação e com elevação da frequência cardíaca a 

no máximo 140 bpm. Se a gestante já esta acostumada com exercícios físicos, 

deve-se continuar, porém se ela não esta acostumada, é melhor esperar pós-

gestação. 

 Evitar se exercitar vigorosamente em climas quentes. Toda e qualquer 

alteração no quadro gestacional, o médico deve ser comunicado imediatamente.

 Pode-se concluir que o exercício físico é importante, desde que autorizado 

pelo médico e prescrito por um profissional de Educação Física.



248

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Fernanda; MIRANDA, Sérgio Amaral. Ginástica para Gestantes. 4 
ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2003.

BENEVIDES, Charles; Lenci, Fernanda; Tavano, Leandro Andrade; Paixão, Ma-
rina Duarte Freitas; Linhares, Sabrina Santos. Hidroginástica na gravidez e os 
cuidados necessários para a prática pela gestante, 2012.

BOBAK, Irene M; LOWDERMILK, Deitra Leonard; PERRY, Shannon E. O Cuida-
do em Enfermagem Materna. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002;

BOTELHO, P.R.; MIRANDA, E.F. Principais recomendações sobre a prática de 
exercícios físicos durante a gestação. Revista Cereus. v.3, n.2, p. 1-10,2011.

CARVALHAES, Maria Antonieta de Barros Leite; Martiniano, Ana Carolina de Al-
meida; Malta, Maíra Barreto; Takito, Monica Yuri; Benício, Maria Helena D’Aqui-
no; Atividade física em gestantes assistidas na atenção primária à saúde. 
Physical activity in pregnant women receiving care in primary health care units, 
2013.

COSTA, Rudy Alves; SOARES, Hugo Leonardo Rodrigues; TEIXEI-
RA, José Antônio Caldas. Benefícios da atividade física e do exercício fí-
sico na depressão. Revista Departamento Psicologia. UFF, Niterói , v. 
19, n. 1, p. 273-274, 2007 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttextHYPERLINK “http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S010480232007000100022”&HYPERLINK “http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010480232007000100022”pi-
d=S010480232007000100022HYPERLINK “http://www.scielo.br/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S010480232007000100022”&.

COSTA, Rosiana Carvalho, Campos, Márcia Oliveira Coelho, Marques, Lidia Au-
drey Rocha Valadas, Neto, Edilson Martins Rodrigues, Franco, Maria Celsa, Dió-
genes, Érika Sabóia Guerra. Diabetes gestacional assistida: perfil e conheci-
mento das gestantes. Saúde (Santa Maria), Santa Maria, Vol. 41, n. 1, Jan./Jul, 
p. 131-140, 2015.

Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição; American 
College of Sports Medicine; www.acsm.org; Editora Guanabara Koogan S.A, 7ª 
Edição.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010480232007000100022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010480232007000100022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010480232007000100022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010480232007000100022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010480232007000100022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010480232007000100022
http://www.acsm.org/


249

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

DELGADO, César Augusto; DELGADO, Shirley Nogueira. A Prática da Hidrogi-
nástica. 2 ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.

ESPÍRITO SANTO, Eleine Vanila Gomes do; Caniço, Hernâni Pombas; Esti-
los De Vida na Gravidez, Evidências e Recomendações. Tese de doutorado. 
(2014)

FREIRE, Cláudia Maria Vilas; CARDÉNA, Tedoldi Citânia Lúcia. Hipertensão 
arterial na gestação. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2009; 93(6 supl.1): 
e110-e178.

GIACOPINI S. M., Oliveira D. V., Araújo A. P. S.; Benefícios e Recomendações 
da Prática de Exercícios Físicos na Gestação, 2015.

GOMES, Damiélli de Oliveira, Costa, Gisele Maria Tonin da, Exercício Físico na 
Gravidez, Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai – IDEAU. 
REVISTA DE EDUCAÇÃO DO IDEAU, Vol. 8 – Nº 18 - Julho - Dezembro 2013.

MATSUDO, Sandra Mahecha, Matsudo, Victor Keihan Rodrigues, Barros Neto 
Turíbio Leite. Atividade física e envelhecimento: aspectos epidemiológicos. Re-
vista  Brasileira de  Medicina do Esporte _ Vol. 7, Nº 1 – Jan/Fev, 2001.

MATSUO RF, Velardi M, Brandão Mrf, Miranda Mlj. Imagem corporal de idosas 
e atividade física. Rev Mackenzie de Educação Física e Esporte – 2007, 6 (1): 
37-43. 

Milena Eliza Goes Dias Silva. Quando uma Gravidez é considerada de alto 
risco?.  CRHP; Centro de reprodução Humana de Piracicaba, 13 de Julho de 
2018; https:// CRPS. Com br/2018/07/13/Quando-uma-gravides-e-considerada-
-de-alto-risco-/PADOVESI,IGOR, exercícios na gravidez, Ginecologia e Obste-
tria, https://www.igorpadovesi.com.br/ / https://youtube/ruxhiyk5dcw 

NASCIMENTO, Simony Lira do; Godoy, Ana Carolina, Surita, Fernanda Garanha-
ni, Pinto e Silva, João Luiz. Recomendações para a prática de exercício 
físico na gravidez: uma revisão crítica da literatura Recommendations for 
physical exercise practice during pregnancy: a critical review. Rev Bras Gi-
necol Obstet. 2014; 36(9):423-31.

file:///C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Word\https
https://www.igorpadovesi.com.br/
https://youtube/ruxhiyk5dcw


250

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

PIGATTO, Camila; Santos, Caroline Mombaque dos; Santos, Wendel Mombaque 
dos; Neme, Walter Santos; Portela, Luiz Ozório Cruz; Moraes, Edson Nunes de; 
Gallarreta, Francisco Maximiliano Pancich. Efeito do exercício físico sobre os 
parâmetros hemodinâmicos fetais, 2014.

RODRIGUES, Antonia Regynara Moreira et al. Gravidez de alto risco: análise dos 
determinantes de saúde. SANARE-Revista de Políticas Públicas, v. 16, 2017.

RODRIGUES, Vinicius Dias.; Silva, Alisson Gomes da; Câmara, Camila Sarmen-
to; Lages, Rutênia Jardim; ÁVila, Waldney Roberto de Matos. Pratica de exercí-
cio físico na gestação. www.fdeportes.com/revistaHYPERLINK “http://www.fde-
portes.com/revista” digital - Buenos Aires – ano 13 – Nº 126, Novembro de 2008

SANTOS, Andreza Moreira; SILVA, Erika Flauzino. Atividade Física como Tra-
tamento da Hipertensão Arterial na Gestação: uma Revisão de Literatura. 
Pindamonhangaba-SP: FAPI – Faculdade de Pindamonhangaba, 2009.

SANTOS, PC (2012) Padrões de atividade física ao longo da gravidez sua 
influência na lombalgia e nos outcomes do recém-nascido. Dissertação de 
Doutorado em Atividade Física e Saúde apresentada à Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto.

SANTOS, Tânia Maurício dos. Padrão de Atividade Física e Saúde na Gra-
videz e Pós-Parto Implementação de um Programa de Atividade Física na 
Gravidez. Rio Maior, 4 de fevereiro de 2015 Mestrado em Atividade Física em 
Populações Especiais.   

SEBASTIÃO, Aline Bernardino. Padrão de Atividade Física na Gravidez e no 
Pós- Parto: Revisão Sistemática e Análise duma População Portuguesa. Dis-
sertação com vista à obtenção do grau de Mestre em Atividade Física em Popu-
lações Especiais da Escola Superior de Desporto de Rio Maio; Rio Maior, 13 Maio 
de 2013.   

Simony Lira do Nascimento, Ana Carolina Godoy, Fernanda Garanhani Surit, João 
Luiz Pinto e Silva, Recomendações para a pratica de exercício na gravidez: 
Uma Revisão Critica da Literatura. Ver. Bras. Ginecol. Obstet. 36 (9) * Set 
2014 https://www.scielo.br/J/RBGO/A/6KMVYTTHT3C5Z334J68N7JQ/?LAN-
G=PT

http://www.fdeportes.com/revista
http://www.fdeportes.com/revista
https://www.scielo.br/J/RBGO/A/6KMVYTTHT3C5Z334J68N7JQ/?LANG=PT
https://www.scielo.br/J/RBGO/A/6KMVYTTHT3C5Z334J68N7JQ/?LANG=PT


251

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

VELLOSO, Elizabeth Portugal Pimenta; Reis, Zilma Silveira Nogueira, Pereira, 
Maria Luiza Kfoury; Pereira, Alamanda Kfoury. Resposta materno-fetal resul-
tante da prática de exercício físico durante a gravidez: uma revisão siste-
mática; Maternal-fetal response resulting from the practice of physical exer-
cise during pregnancy: a systematic review, 2014. 

ZÍLIO, Alduino. Treinamento Físico – Terminologia. 2 ed. Canoas: ULBRA, 
2005. 

 



252

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

RESUMO: O presente trabalho traz entendimentos sobre a hérnia de disco lombar, 
descrevendo sobre o que seria essa patologia, procurando ver também suas causas 
e diversas variáveis alcançadas para seu tratamento. Descrever os benefícios do trei-
namento físico para pessoas com hérnia de disco lombar. Analisar os resultados da 
pesquisa de campo; apresentar possíveis estratégias no tratamento da hérnia de disco 
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz entendimentos sobre a hérnia de disco lombar, 
descrevendo sobre o que seria essa patologia, procurando ver também suas 
causas e diversas variáveis alcançadas para seu tratamento. 

Para Grieve (1994) o significado de “hérnia”, é a saída por meio de uma 
fissura ou orifício de estrutura contida, tendo o disco intervertebral como estrutu-
ra fibrosa e cartilaginosa, contendo um núcleo pulposo. O disco se encontra no 
meio, entre uma vértebra e a outra da coluna. O anel fibroso, quando desgasta-
do, causa um abaulamento da sua estrutura e pode extravasar.

Segundo Holbrook (2000) aproximadamente 80% das pessoas vão experi-
mentar a dor lombar em algum momento de suas vidas.

 Será que o treinamento físico pode prevenir ou melhorar o tratamento da 
hérnia de disco lombar? O treinamento físico regular é eficaz na prevenção e tra-
tamento da hérnia de disco lombar.

O objetivo deste estudo é descrever os benefícios do treinamento físico 
para pessoas com hérnia de disco lombar. Analisar os resultados da pesquisa 
de campo; apresentar possíveis estratégias no tratamento da hérnia de disco 
lombar; descrever, do ponto de vista dos profissionais de Educação Física das 
academias e dos alunos, quais são os efeitos do treinamento físico e os melhores 
exercícios para a o tratamento da hérnia de disco lombar.

Também é necessário saber em qual idade as pessoas começam a sentir 
as dores lombares em virtude da hérnia de disco lombar, além de saber quais as 
causas e quais tratamentos podem ser mais eficazes. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Hérnia discal e coluna vertebral

A hérnia de disco pode acometer qualquer região da coluna vertebral, 

mas na grande maioria dos casos, ocorre na região da lombar. Isso acontece 
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devido às posturas erradas, estresses diários, quedas, forças excessivas, onde 

sobrecarregam e pressionam os discos intervertebrais.

Segundo Gorgatti e Costa (2008) a coluna vertebral divide-se em cervical, 

torácica, lombar e sacrococcígea. A região cervical é composta por sete vértebras, 

sendo de ampla mobilidade, permitindo movimentos em três planos. A região 

dorsal ou torácica é formada por doze vértebras tendo função de suporte ao tórax, 

proteção para a medula espinhal, os pulmões e o coração. A lombar, composta 

por cinco vértebras permitindo melhor mobilidade em flexão, extensão e flexão 

lateral, quando comparadas com a região dorsal. Por fim a área sacrococcígea.

Long, et al. (1996) considera a hérnia de disco como uma patologia bastante 

popular e comum entre as pessoas, sendo fator de significativa incapacidade em 

seus portadores e devido a isso, constitui um problema de saúde pública mundial, 

ainda que não seja letal.

Para Barros Filho, et al. (2003) quando ocorre a perda dos componentes 

hídricos do disco, acontece uma pressão maior sobre as fibras anelares que se 

tornam vulneráveis a rupturas.

2.1.1 Lombalgia

Para Jung e Klain (2004) a lombalgia é vista na atualidade como uma das 

principais causas de afastamentos nos trabalhos, e a segunda causa de procura 

por médicos em consequência de patologias crônicas.

Negrelli (2001) afirma que a lombalgia se encontra presente em 80% da 

população adulta mundial, onde 30 a 40% destas pessoas possui hérnia de disco 

lombar de forma assintomática e de 2 a 3% já afetadas por sintomas da patolo-

gia, onde a maioria estando acima dos 35 anos é de 4,8% em homens e 2,5% 

em mulheres.

A partir da análise de Siqueira e Silva (2011) foi plausível detectar que 

pessoas obesas são propensas para o surgimento de mudanças posturais, es-
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pecialmente a hiperlordose lombar, e para o avanço de instabilidade na coluna 

vertebral, consequente do aumento de tecido adiposo no abdômen.

2.2 Tratamento

Santos et al. (2011) relata que devida à instabilidade do tronco, as dores na 

lombar tem se destacado como um problema de saúde pública mundial, visto que 

a instabilidade lombar é classificada representante significativa de um subgrupo 

dentro da população com dores lombares crônicas, exercícios planejados para 

o fortalecimento do tronco tem sido popular no tratamento das dores e complica-

ções da coluna vertebral.

Para França, et al. (2008) estudos recentes constatam a efetividade da 

estabilização segmentar como tratamento para a lombalgia, pois causam menos 

lesões por ser desempenhada em posição neutra. Analises indicam que, se não 

houver a ativação apropriada dos estabilizadores profundos do tronco, o reapa-

recimento do quadro álgico é percebido com muita frequência.

A estabilização central é um excelente método terapêutico usado em várias 

situações clínicas, desde o início de um tratamento até a finalização do mesmo. 

No entanto, é sugerido que outros estudos sejam realizados acerca da estabiliza-

ção central procurando entender a conduta deste tipo de treinamento (SANTOS 

e FREITAS, 2010).

Schiltenwolf (1999) coloca a intervenção cirúrgica como uma opção a mais 

no tratamento da hérnia de disco, porém é indicada quando o processo segue 

um curso natural, com um agravamento significativo após utilizar maneiras me-

nos agressivas. O ponto em questão que pode concluir se teve erros na ação de 

medidas conservadoras é questionado e pode ser diverso de uma pessoa para 

outra, de acordo com a proporção dos sintomas e da situação social e econômica 

dos pacientes, assim como seu vínculo com o médico.

Para Gonçalves e Sant’Ana (2020) e o treinamento resistido proporciona 

inúmeros benefícios, alguns como o fortalecimento da musculatura corporal, aju-
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da a melhorar a postura, diminuição na intensidade de dores, diminuindo os ní-

veis de gordura, aumento de massa magra, ganhos de força, proporcionando 

melhorias na qualidade de vida dos indivíduos com hérnia de disco.

2.2.1 Prevenção

Segundo Vialle, et al (2010) entre várias medidas eficientes para prevenção 

da hérnia discal, temos a permanência da postura ereta, transporte de cargas 

junto ao corpo, evitar entorses da coluna, correção postural no trabalho, uso de 

sapatos que sejam confortáveis, a perda de peso, prática de exercícios e ativida-

des físicas, realização de alongamentos e aquecimento adequado antes de fazer 

qualquer esforço excessivo que leve estresse a coluna.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi feita uma pesquisa de campo descritiva com uma amostra de 4 

profissionais de Educação Física de 4 academias das cidades de Três Corações, 

Monsenhor Paulo, Varginha, todas de Minas Gerais.

Também houve uma amostra de 7 alunos das academias que tenham ou 

tiveram hérnia de disco lombar, sendo 3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. 

Foram utilizados dois questionários, sendo um respondido pelos profissionais 

de Educação Física e outro questionário respondido pelos alunos que tem dores 

lombares em virtude da hérnia de disco lombar.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética com o número do parecer 

4.955.490.

O critério de inclusão neste estudo é que a pessoa tem ou tenha tido dor 

lombar devido à hérnia de disco lombar.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos com a aplicação do questionário para os professores 

de Educação Física que atuam nas academias, foram respondidos por uma 

amostra de profissionais das cidades de Monsenhor Paulo (2), Varginha (1) e 

Três Corações (1).

Pode-se observar na figura 1, um gráfico com algumas das atividades 

disponíveis nessas academias.

Figura 1 – Atividades da academia.

Fonte: autores (2021).

Seguindo para as questões direcionadas para esses profissionais, foram 9 

perguntas, sendo qualitativas e quantitativas;
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Quadro 1 – Quantos alunos/clientes possuem hérnia de disco lombar desde 2015.

1 - Quantos alunos/clientes possuem hérnia de disco lombar desde 2015?

Participante 1: De 3 a 5

Participante 2: Atualmente 10

Participante 3: Especificamente não sei...

Participante 4: Nenhum

Fonte: autores (2021).

De acordo com o quadro acima um professor respondeu que tem de 3 a 5 

alunos, o segundo respondeu que atualmente tem 10 alunos, o terceiro respondeu 

que especificamente não sabe e o quarto respondeu que não tem nenhum caso.

Quadro 2 – Qual a atividade direcionada para esses alunos.

2 - Qual é a atividade direcionada para esses alunos?

Participante 1: Musculação ou Pilates.

Participante 2: Exercício principalmente de fortalecimento da região do 
Core, paravertebrais, glúteos e alongamentos.

Participante 3: Fortalecimento, alongamento e mobilidade articular.

Participante 4: Musculação.

Fonte: autores (2021).

 De acordo com o quadro 2 na segunda questão sobre quais atividades 

são direcionadas para esses alunos, dois responderam musculação e dois 

responderam fortalecimento, sendo que um especificou o fortalecimento da 

região do core.
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Quadro 3 – Quais as atividades não recomendadas para esses alunos.

3 - Quais as atividades não recomendadas para esses alunos?

Participante 1:

Judô, treinamento funcional. Na verdade, depende do 
profissional, tendo conhecimento do quadro clínico e 
respeitando as limitações e as condições do aluno, 

o mesmo pode fazer qualquer atividade.

Participante 2:
Evitar exercício com sobrecarga vertical na região da coluna 

do cliente e também exercícios que geram
 impactos na coluna.

Participante 3:
Alto impacto; sobrecargas em alguns movimentos. 
Mas depende também da condição física do aluno 

sedentário ou não, se a hérnia está anterior ou posterior.

Participante 4: Exercícios de impacto.

Fonte: autores (2021).

 A terceira questão explicita no quadro 3, vemos quais as atividades não 

recomendadas para alunos com hérnia de disco lombar, onde foi respondido 

pela maioria, que devem ser evitados os exercícios de impactos e sobrecargas 

verticais na região da coluna. Mas também respondido pelo primeiro professor, 

que se estiver tendo um acompanhamento adequado, onde respeite as limitações 

desse aluno, o mesmo pode realizar qualquer atividade.
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Figura 2 – Com que idade mais aparecem as hérnias lombares.

Fonte: autores (2021).

De acordo com a figura acima, a idade de maior incidência na visão dos 

professores é de 41 a 60, o que corrobora com a citação de Negreli (2001), onde 

esse autor afirma que a idade de maior incidência é acima de 35 anos. 

Quadro 4 – Quais as profissões de maior incidência da hérnia de disco lombar.

5 - Quais as profissões de maior incidência da hérnia de disco lombar?

Participante 1: Dentista e profissões que demandam muito esforço físico, 
como carregar objetivos muito pesados.

Participante 2: Pedreiro, pintor, profissões que ficam muito tempo sentado, 
etc.

Participante 3: Odontologia.

Participante 4: Trabalho braçal (pedreiro, carpinteiro etc).

Fonte: autores (2021).
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Segundo o que vemos no quadro acima, as profissões de maior incidência  
da hérnia de disco lombares para esses profissionais são, profissões que 
demandam esforço físico em excesso, trabalho braçal, como pedreiro, pintor; 
profissões que ficam muito tempo sentados, por exemplo, dentistas.

Quadro 5 – Qual a demanda de procura da academia devido a hérnia de disco 
lombar.

6 – Qual a demanda de procura da academia devido a hérnia de disco lombar?

Participante 1: Já foi mais alta, hoje nem tanto.

Participante 2: De 0 a 10 a procura é 6.

Participante 3: Média.

Participante 4: Baixa.

Fonte: autores (2021). 

 Ao perguntar qual a demanda de procura da academia, na questão 6, 

podemos ver no quadro 5, que o primeiro profissional disse que atualmente não 

é tanta, mas já foi mais alta, o segundo disse que em uma escala de 0  a 10 a 

procura é 6, a resposta do terceiro foi média e para o quarto a procura é baixa.

Figura 3 – Qual sexo apresenta mais hérnias de disco lombares.

Fonte: autores (2021). 
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De acordo com a figura 3, o gráfico apresenta qual sexo é mais comum de 
apresentar hérnias de disco lombares. Segundo as respostas dos profissionais, a 
maioria ocorre no sexo masculino com 75% das respostas e a minoria no feminino 
com apenas 25% das respostas.

Quadro 6 – Que tipo de treinamento surtiu mais efeito no combate a dor lombar 
devido a hérnia de disco.

8 - Que tipo de treinamento surtiu mais efeito no combate a dor lombar 
devido a hérnia de disco?

Participante 1: Pilates

Participante 2: Exercício de fortalecimento dos paravertebrais e 
alongamentos são ótimos para combater a hérnia de disco.

Participante 3: Além do fortalecimento muscular, trabalhos de mobilidade 
articular.

Participante 4: Musculação (peso, hipertrofia).

Fonte: autores (2021). 

 Segundo a questão 8, de acordo com o quadro 6, foi respondido qual o 
tipo de treinamento que mais surtiu efeito no combate a dor lombar. As respostas 
dadas pelos profissionais foram, pilates, fortalecimento dos paravertebrais, 
fortalecimento muscular, musculação, alongamentos e exercícios de mobilidade 
articular.

Quadro 7 – Na sua opinião, a hérnia de disco tem cura.

9 - Na sua opinião, a hérnia de disco tem cura?

Participante 1:

Depende do grau da mesma. Cura não tem, mas conseguimos 
dar suporte para que a mesma não evolua para quadros mais 
graves.  Ou seja, dá-se condições ao aluno para que se tenha 

uma vida normal sem limitações severas.

Participante 2: Cura não tem, mas pode ser tratada e a pessoa pode viver 
muito bem quando bem tratado dependendo do grau da lesão.

Participante 3: Sim na maioria das vezes.
Participante 4: Não.

Fonte: autores (2021). 
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Segundo o quadro acima, a questão 9 buscou saber a opinião dos profes-

sores, se eles acham que a hérnia de disco tem cura. Dois deles disseram que 

não tem cura, mas que dependendo do grau, do quadro da pessoa, mesmo com 

a hérnia de disco ela consegue viver normalmente, sem limitações severas, des-

de que seja bem tratada, ou seja, existe tratamento, a terceira pessoa respondeu 

que na maioria das vezes tem cura sim, já o quarto profissional apenas respon-

deu que não.

Seguindo para o questionário direcionado para os alunos com dores devido 

a hérnia de disco lombar, a amostra coletada foi de 7 alunos, sendo 4 mulheres 

e 3 homens. 

Figura 4 – Sexo dos alunos participantes.

Fonte: autores (2021). 

Podemos observar no gráfico da figura 4, que as porcentagens dos 

participantes foram 57% (4 mulheres) para o sexo feminino e 43% (3 homens) 

para o masculino.
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Quadro 8 – Idade dos alunos participantes.

Idade dos alunos participantes:

Participante 1: 43.

Participante 2: 23.

Participante 3: 50.

Participante 4: 42.

Participante 5: 62.

Participante 6: 68.

Participante 7: 56.

Fonte: autores (2021). 

 De acordo com a quadro 8, pode-se ver que a idade dos alunos participantes 

foi diversa, onde o mais novo tem 23 anos, e o mais velho 68 anos.

Figura 5 – Tem dor lombar.

Fonte: autores (2021). 
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A figura 5 expõe a porcentagem das respostas da primeira questão do 
questionário para os alunos, onde foi perguntado se eles sentem dores na 
lombar, a maioria dos alunos participantes disseram que sim, somando a 86% 
das respostas e somente um disse que não sente, somando 14%.

Figura 6 – A quanto tempo tem essa dor lombar.

Fonte: autores (2021). 

 No gráfico da figura 6, temos a questão 2, onde se pergunta o tempo 
que esses alunos tem essa dor lombar, pode-se observar que 86% (6 alunos) 
responderam que tem a mais de 2 anos e 14% (1 aluno) respondeu que tem de 
1 a 2 anos.

Figura 7 – Você foi diagnosticado com hérnia de disco lombar.

Fonte: autores (2021). 
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 De acordo com a figura 7, foi perguntado se o aluno foi diagnosticado com 

Hérnia de dico lombar e a resposta de todos foram sim, ou seja, no gráfico temos 

que a totalidade foi de 100% das respostas.

Quadro 9 – Quando foi o diagnóstico.

4 - Quando foi o diagnóstico? Qual a data aproximada?
Participante 1: Neste ano de 2021.
Participante 2: Hérnia de disco na lombar. Setembro/outubro de 2020.
Participante 3: 5 anos.
Participante 4: 2013.
Participante 5: 2018.
Participante 6: 2015.
Participante 7: 1998.

Fonte: autores (2021). 

 Segundo o quadro 9, foi questionado quando foi o diagnóstico da hérnia de 

disco, em qual data aproximadamente, o primeiro aluno respondeu que foi no ano 

de 2021, o segundo disse setembro/outubro de 2020, o terceiro respondeu a 5 

anos (2016), o quarto 2013, o quinto 2018, o sexto 2015 e o sétimo 1998.

Figura 8 – Você praticava algum exercício físico regularmente antes da lombalgia.

Fonte: autores (2021). 
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No gráfico da figura acima temos a questão 5, que buscou saber se os alunos 

praticavam algum tipo de exercícios físicos regularmente antes da lombalgia. 

Com as repostas desses alunos, foi exposto que 57% (4 alunos) respondeu que 

sim e 43% (3alunos) respondeu que não.

Quadro 10 – Você pratica exercício regularmente? Se sim, qual? Quantas vezes 
por semana. 

6 - Você pratica exercício regularmente? Se sim, qual? 
Quantas vezes por semana?

Participante 1: Musculação, tecido acrobático 3 vezes.

Participante 2: Sim. Musculação de 4 a 5x na semana e pilates 2x na 
semana.

Participante 3: 2 vezes.

Participante 4: Musculação 3x por semana.

Participante 5: Sim...musculação.

Participante 6: Pilates, 2 vezes por semana.

Participante 7: No momento não estou praticando, mas em 2019 fiz 
musculação.

Fonte: autores (2021). 

 No quadro 10 temos a questão 6 que pergunta se os alunos praticam 

exercícios regularmente, qual modalidade e quantas vezes por semana. O primeiro 

respondeu musculação e tecido acrobático 3 vezes na semana, o segundo 

musculação de 4 a 5 vezes e pilates 2 vezes, o terceiro só disse que pratica duas 

vezes na semana, o quarto também respondeu musculação, 3 vezes na semana, 

o quinto assim como o primeiro, segundo e quarto, respondeu musculação, o 

sexto pratica pilates 2 vezes por semana e o sétimo deixou explicito que não está 

praticando atualmente, porém, em 2019 fazia musculação.



268

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

Figura 9 – Sentiu alguma melhora ao praticar esses exercícios.

Fonte: autores (2021). 

 De acordo com a figura 9, temos um gráfico que representa as respostas 

da questão 7, se os participantes sentiram melhora ao praticar exercícios, 86% 

(6 alunos) disseram que sim e 14% (1 aluno) disse que não.

Quadro 11 – O que melhorou após a mudança de hábitos.

8 - O que melhorou após a mudança de hábitos?

Participante 1: Sim.

Participante 2: A dor melhorou.

Participante 3: A dor diminuiu muito.

Participante 4: Tudo.

Participante 5: Pouca coisa.

Participante 6: As dores diminuíram significativamente.

Participante 7: As dores melhoraram muito com a musculação.

Fonte: autores (2021). 
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A questão 8 exposta no quadro anterior, foi perguntado o que melhorou 

após a mudança de hábitos, e segundo a resposta da maioria, é possível ver 

que o que 4 entre 7 dos participantes sentiram após a prática desses exercícios 

físicos, a diminuição da lombalgia causada pela hérnia de disco lombar. Já os 

outros, um respondeu que melhorou tudo, um disse apenas sim, ou seja, houve 

melhoras e apenas um disse que pouca coisa mudou.

Na figura 20 a maioria dos participantes disseram que houve melhora com 

as dores, o que corrobora com a citação de Gonçalves e Sant’Ana (2020), onde 

fala que o treinamento resistido proporciona a redução na intensidade da dor.

Quadro 12 – Qual exercício foi recomendado para você tratar a hérnia de disco.

9 - Qual exercício foi recomendado (indicado) para 
você tratar a hérnia de disco?

Participante 1: Musculação.

Participante 2: Pilates.

Participante 3: Musculação com personal.

Participante 4: Musculação.

Participante 5: Musculação (Fortalecimento).

Participante 6: Hidroginástica e Pilates.

Participante 7: Musculação.

Fonte: autores (2021).

De acordo com o quadro 12, a pergunta 9 procurou saber quais exercícios 

foram indicados para que os alunos pudessem tratar a hérnia de disco. A 

modalidade que mais foi recomendada foi a musculação, onde 4 responderam 

isso, em seguida vem o Pilates, que foi recomendado a duas pessoas e por fim a 

hidroginástica, indicada apenas a uma pessoa.
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Quadro 13 – Foi recomendado por quem.

10 - Foi recomendado por quem?

Participante 1: Médico.

Participante 2: Pelo ortopedista.

Participante 3: Médico neurologista.

Participante 4: Neurocirurgião.

Participante 5: Ortopedista.

Participante 6: Pelo geriatra.

Participante 7: Neurologista.

Fonte: autores (2021). 

 Já no quadro 13, a pergunta 10 quis saber por quem foi recomendado 

esses exercícios, o primeiro respondeu que foi pelo médico, o segundo disse 

que foi pelo ortopedista, o terceiro colocou médico neurologista, o quarto disse 

neurocirurgião, o quinto também recebeu indicação do ortopedista, já o sexto foi 

o geriatra quem indicou e o sétimo, assim como o terceiro participante, também 

teve indicação de um neurologista.

 Resumindo, os resultados mostraram, na visão dos professores que os 

exercícios mais indicados são a musculação e fortalecimento e os exercícios não 

recomendados são treinamento funcional, exercícios de impacto e sobrecarga 

vertical na região da coluna. 

Em relação à idade que apresentou a hérnia, na visão dos professores a 

maioria foi de 40 a 60 anos e na visão dos alunos a maioria também. Na visão 

dos professores o sexo masculino apresenta maior índice de hérnia lombar e 

na visão dos alunos seria de 57% feminino e 43% masculino. O treinamento de 

fortalecimento, musculação e pilates surtiram mais efeito no combate a hérnia 

na visão dos professores e na visão dos alunos o exercício mais recomendado 
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foi musculação (71%) e pilates (29%). A recomendação para o tratamento foi de 

100% de médicos. 

Por fim, na décima primeira e última questão, foi pedido para que cada um 

fizesse um relato em específico de seu caso, como podemos ver no quadro a 

seguir:

Quadro 14 – Relatos de casos específicos.

11 - Fazer um relato do seu caso em específico.

Participante 1: Sempre tive dor que com exercícios regularmente diminuem.

Participante 2:

Não praticava exercício nenhum, até que entrei no Cross e minha 
coluna travou. Procurei ajuda de um médico ortopedista e ele me 
pediu a ressonância da Lombar. Resultado: 2 hérnias na lombar e 
desvio da coluna pra direita. Tomei alguns medicamentos que me 
fizeram melhorar e parei com exercícios. Voltei a praticar exercícios 
em agosto de 2021 e senti uma melhora bem grande.

Participante 3:

Segundo o médico, se tivesse procurado fortalecer minha musculatura, 
a dor na coluna tinha melhorado antes, hoje faço musculação 2 vezes 
por semana, 1 dia musculação e outro alongamento, acompanhado 
de profissionais na área.

Participante 4:
Tive hérnia em 2013. Fiz duas cirurgias. Mantive com dor. Melhorei 
com academia.

Participante 5:
Sinto dores na lombar, principalmente de madrugada quando o corpo 
está em repouso...

Participante 6:

Comecei a sentir dores como se fosse no nervo ciático, chegando 
a afetar as pernas, atrapalhando na locomoção. Realizei uma 
ressonância e levei ao médico. Foi quando ele me direcionou para a 
pratica de exercícios.

Participante 7:

Assim que fui diagnosticado já realizei uma cirurgia, porém depois 
disso as hérnias voltaram, mas eu optei por não operar novamente. 
Em 2008 tive uma crise e comecei a fazer musculação, mas acabei 
não ficando muito tempo. Em 2019 novamente tive outra crise, tinha 
dores intensas, fui atrás de um médico e ele recomendou que eu 
fizesse musculação, fortalecimento, com isso tive grande melhora 
após a prática desses exercícios.

Fonte: autores (2021). 
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CONCLUSÃO

Baseado nos resultados desta pesquisa, pode-se concluir que a musculação 

e o pilates foram os exercícios mais indicados pelos professores e recomendados 

pelos médicos, sendo que os exercícios de impacto e de sobrecarga vertical na 

coluna foram os exercícios não recomendados pelos professores.

A idade de maior incidência foi de 40 a 60 anos, tanto na visão dos 

professores quanto dos alunos.

No relato dos alunos, a prática da musculação melhorou muito a dor lombar 

e a qualidade de vida desses alunos. 

 Portanto, pode-se concluir que a musculação e pilates são os exercícios 

mais recomendados, pois no relato dos alunos, mesmo alguns tendo feito cirurgia, 

o que realmente melhorou foi a musculação.
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1. INTRODUÇÃO

O jornal Correio do Estado (2021) levantou informações sobre a crescente 

ascensão do uso da bicicleta para a prática de ciclismo ou como meio de trans-

porte nos últimos anos, principalmente quando o ócio do isolamento social se 

tornou parte do cotidiano do brasileiro.

Diante dessas informações e segundo a publicação as vendas de bicicletas 

cresceram 118% só no ano de 2020, abrangendo um grande numero de pessoas 

que trocaram seus veículos e até mesmo no fim de semana optaram por utiliza-

rem essa ferramenta como utilidade e lazer em suas vidas.

O conceito social, emocional e psicológico associado à prática do ciclismo 

em contato com o meio ambiente, são fatores que contribuem não só para a saú-

de física e mental e apreciação da natureza, mas também permite que o pratican-

te esteja mais ativo aos fatos que acontecem ao seu redor, como a poluição das 

vias urbanas, rios e também a degradação meio ambiente (EFDPORTS, 2010). 

Esse contexto que a prática do ciclismo abre portas para a prática de exercícios 

físicos associados ao modo de vida do indivíduo, tanto do que antes era seden-

tário quanto aqueles que sempre praticaram algum tipo de modalidade. Esses 

fatos levam a questionar qual a motivação esses indivíduos tem para começarem 

a praticar tal modalidade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O QUE É O LAZER?

Os principais trabalhos e conceitos sobre o lazer no Brasil baseiam-se nas 

definições teóricas do sociólogo francês Dumazedier (1976). Este define lazer da 

seguinte forma: “o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 

entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se 

e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinte-

ressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após 
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livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais”. 

Tudo o que fazemos que saia de nossas obrigações diárias, pode ser considera-

do lazer. 

A ideia de lazer vai diretamente à contramão no que se refere às norma-

tizações de infraestrutura, onde a falta de projetos, ambientes, ajuda financeira 

ou até apoio governamental na elaboração de programas dificulta o acesso da 

população ao lazer, (DUMAZEDIER, 1976).

2.2 O CICLISMO E SUAS SUB MODALIDADES

O Ciclismo é um esporte que não escolhe publico, pode ser praticado por 

qualquer pessoa, desde que a pratica não lhe seja indicada devido alguma pato-

logia ou condição que impossibilite a prática (VOZNIAK, 2019).

De acordo com VOZNIAK (2019), São muitos os motivos que levam ao 

inicio da prática do ciclismo, como por exemplo, a procura por distração e alivio 

do stress, a melhora do condicionamento físico, emagrecimento, e maior contato 

com a natureza. O ciclismo não somente é uma forma de praticar exercícios físi-

cos, mas também é uma opção de lazer, podendo ser muito prazeroso.

Do mesmo modo TRAPÉ (2020), acrescenta que no geral, as contraindi-

cações são pequenas para a atividade na intensidade leve a moderada, mas o 

indivíduo deve estar atento para qualquer desconforto, principalmente, se apre-

sentar alguma condição de saúde capaz de interferir na prática, por isso em 

alguns casos é importante consultar um médico de confiança e realizar alguns 

exames para a verificação da saúde antes do inicio da prática. Para o lazer, o 

profissional de educação física mantém as mesmas recomendações. O professor 

TRAPÉ (2020) também avalia a prática como benéfica e adianta que a bicicleta é 

uma forma do indivíduo criar vínculo com exercícios físicos. O ciclismo, segundo 

o professor, contribui para uma melhora na aptidão física e, de uma forma geral, 

na força muscular, principalmente dos membros inferiores, e da capacidade aeró-

bica e lembra ainda dos ganhos cardiovasculares e da composição corporal para 

quem pratica ciclismo.
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Como os esportes de ciclismo foram crescendo ao longo dos anos e ain-

da mais competições de ciclismo apareceram nas mídias, levando o ciclismo a 

profissionalização, ficou ainda mais atrativo pedalar, para pessoas de qualquer 

idade e condição física, onde o ramo tecnológico possibilitou que tenham vários 

tipos de bicicletas para cada tipo de publico (XAVIER, GIUSTINA e CARMINATTI, 

2000).

São várias as sub modalidades do ciclismo e cada uma delas tem sua es-

pecificidade e locais apropriados para sua prática.

As modalidades mais praticadas são:

•	 Ciclismo de estrada (speed), realizado em pista de asfalto, geralmente de 

longas distâncias e em alta velocidade.

•	 Ciclismo de estrada (cross country), realizado predominantemente em es-

tradas de chão e trilhas por entre as matas.

•	 Ciclismo de pista (indoor), realizado em pistas fechadas geralmente em for-

mato oval, onde o intuito é realizar a metragem necessária no menor tempo 

possível.

•	 Montain bike (Downhill), realizado geralmente em decidas de montanhas 

onde o ciclista tem de passar por diversos obstáculos tendo o mínimo pos-

sível de pista plana.

•	 BMX (bike motocroos), realizado em pistas de terra com diversas rampas 

onde vários competidores competem entre sí sendo o vencedor o primeiro 

a chegar na linha de chegada.

•	 BMX freestyle (estilo livre), realizado em pistas com rampas e obstáculos, 

onde o indivíduo é avaliado de acordo com as dificuldades de suas mano-

bras.

•	 Passeio, pode ser realizado em qualquer lugar e a qualquer momento, em 

grupos ou individualmente, tem a finalidade de somente sair pedalando 

sem objetivo definido.
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2.3 FATORES MOTIVACIONAIS

Os fatores motivacionais segundo Maslow (1943, p.02) são parte das de-

terminantes do comportamento. Embora o comportamento seja quase sempre 

motivado, ele também é quase sempre também determinado biologicamente, 

culturalmente e situacionalmente.

Há pelo menos cinco conjuntos de objetivos, que podemos chamar de ne-

cessidades básicas. Estes são, brevemente, fisiológicas, de segurança, de amor, 

de estima e auto realização. Além disso, somos motivados pelo desejo de al-

cançar ou manter as várias condições sob as quais estas satisfações básicas 

repousam.

Uma pesquisa realizada na cidade de Crato – CE reuniu um grupo de ci-

clistas chamado Beto Ciclo com 33 (trinta e três) participantes, sendo 6,1% dos 

participantes do sexo feminino e 93,9% do sexo masculino, o grupo recebeu o 

questionário objetivo com duas situações, sobre a finalidade da pratica do ciclis-

mo, divididos em praticantes por lazer e praticantes por esporte, onde 14 optaram 

por lazer e 19 optaram por esporte. A segunda situação foi um questionamento 

com cinco opções sobre os fatores que motivam a escolha da pratica da modali-

dade ciclismo, lembrando que todos os participantes podiam selecionar mais de 

uma alternativa, os fatores eram:

•	 Por gostarem da modalidade

•	 Por estarem com os amigos

•	 Por ser uma atividade ao ar livre e em diversos ambientes

•	 Busca por qualidade de vida

•	 Sair do sedentarismo

Os resultados da mesma foram: 100% dos participantes por motivos evi-

dentes afirmaram gostar da pratica, 66,7% por estarem com os amigos, 30,3% 
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por ser uma atividade ao ar livre e em diversos ambientes, 30,3% por buscarem 

qualidade de vida e 9,1% como forma de sair do sedentarismo, (MARTINHO, 

SOUSA, MELO, GUERRA, 2012).

Outra pesquisa feita por alunos da Universidade de Guarulhos em 2017 

selecionou um grupo com 25 praticantes de ciclismo e aplicaram um questioná-

rio, interrogando-os sobre quais motivos levam eles a praticarem o ciclismo, com 

algumas categorias.

A primeira e mais apontada foi: Qualidade de Vida e Saúde apontando os 

benefícios do ciclismo para a manutenção da qualidade de vida e saúde. A se-

gunda categoria foi: Sentimentos Positivos, relacionando a prática com o bem 

estar, sensação de liberdade, paixão e prazer. A terceira categoria foi o Lazer e 

meio de transporte.

Através da pesquisa concluíram que as principais motivações para a prá-

tica do ciclismo são a busca pela manutenção da saúde e os efeitos psicológi-

cos positivos causados pela prática do ciclismo (CARVALHO, SILVA, TEIXEIRA) 

2017 p.65.

2.4 FATORES DE ADESÃO AO CICLISMO
 

A adesão em determinado esporte ou em alguma prática de exercícios físi-

cos pode ser dada por trazer ao indivíduo exatamente oque ele procurava desta 

forma se o mesmo encontrar-se naquilo pelo qual se dispôs a realizar, leva a en-

tender o real motivo da permanência (SANTOS, KNIJNIK 2006).

Almeida (2019, p. 160) ainda destaca que o enfrentamento do medo e das 

limitações sobre o uso da bicicleta, bem como, a necessidade de pertencimento 

a um grupo e da ampliação da dimensão social, foram os determinantes motiva-

cionais que a impulsionaram à prática desse tipo de atividade física.

A bicicleta é um meio sustentável de transporte e muito acessível à boa 

parte da população em geral. Entretanto no Brasil ainda é predominantemente 

utilizada como atividade recreativa, (ALMEIDA, 2019, p.160).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto de pesquisa teve como planejamento obter resultados a res-
peito da motivação para a prática do ciclismo como forma de lazer. O método 
utilizado foi por meio de uma pesquisa aplicada e exploratória, fundamentada em 
artigos, livros e revistas digitais. teve como finalidade, obter um conhecimento 
prévio sobre o problema do qual procurou responder. 

De acordo com o objetivo do projeto, pode ser considerada uma pesquisa 
de caráter quantitativo, com o objetivo de levantar informações e dados estatísti-
cos sobre o tema proposto.

Foram utilizados artigos e dissertações da plataforma Google Acadêmico, 
SciELO, BDTD, utilizando as palavras chave: “Ciclismo”, “Motivação”, “Prática”, 
‘Lazer’.

Foi feita a coleta do material necessário para a realização do projeto, foi 
dado inicio a leitura do conteúdo, para obter o entendimento do assunto relacio-
nado ao tema, os dados condizentes com a ideia da pesquisa que serão apresen-
tados e referenciados na conclusão do curso. Diante disso, o trabalho apresenta 
respostas sobre o problema da pesquisa, que consiste em “Quais são os fatores 
que motivam pessoas a praticarem a modalidade ciclismo como forma de lazer”? 

Para a coleta de informações e consolidação da pesquisa foi realizado um 
estudo de campo, na qual permitiu a extração de dados diretamente da fonte ob-
jetivada que foram indivíduos maiores de 18 anos de idade, praticantes de ciclis-
mo como forma de lazer, realizando a aplicação de um questionário via Google 
Forms no qual é uma plataforma online e gratuita da plataforma Google, podendo 
produzir pesquisas de múltipla escolha, elaborar questões discursivas, entre ou-
tras opções.

Responderam o questionário os indivíduos que praticam ciclismo como for-
ma de lazer. Através do questionário foram coletados os seguintes dados: e-mail, 
nome, idade, sexo, cidade e telefone, em seguida as opções de modalidades 
praticadas e tempo de pratica, na sequência responderam a pergunta principal 
com nove alternativas sendo uma delas de caráter dissertativo onde o indivíduo 
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que não estivesse de acordo com as demais alternativas pudesse optar por dar a 
sua própria resposta, foi respondido após a inserção dos dados do participante.   
Foram feitas as separações entre os gêneros para fins de pesquisa.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

A pesquisa realizada através da aplicação do questionário obteve 33 
respostas em um período de 20 dias de aplicação no mês novembro de 2021 a 
aplicação foi direcionada ao publico com 18 anos ou mais. Observou-se nessa 
pesquisa que o publico entre 30, 40 e 50 anos são predominantemente mais 
assíduos em numero na prática do ciclismo como meio de lazer, na pesquisa 
o publico destas faixas etárias totalizaram um numero de 22 participantes 
representando um percentual de 67%, seguidos de jovens de 20 a 30 anos com 
07 participantes.

4.1 IDADE

Figura 1 – Gráfico percentual da relação de idade.

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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4.2 GÊNERO

A pesquisa obteve um publico do gênero masculino com um total de 

22 participantes e 11 participantes do gênero feminino o que da o dobro de 

diferença. Em uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo investigou o 

perfil de praticantes de ciclismo com um total de 1.804 participantes, sendo que 

1.543 eram do publico masculino e 257 eram do publico feminino, apenas 04 

participantes decidiram não responder o tipo de gênero (FREITAS, 2016).

Figura 4 – Gráfico da relação percentual de gênero.

Fonte: dados da pesquisa (2021)

4.3 CIDADE

A pesquisa foi realizada nas cidades situadas na região sul de Minas Gerais 

totalizando 06 cidades, onde a cidade de Três Corações MG obteve predominância 

na participação com 22 participantes de um total de 33 com o percentual de 67% 

dos participantes.
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Figura 6 – Gráfico percentual de participantes por cidade.

Fonte: dados da pesquisa (2021)

4.4 SUB MODALIDADES

Na pesquisa foi possível observar que de todas as submodalidades a mais 

praticada é o ciclismo de estrada (cross country) que de 33 participantes obteve 

um total de 16 praticantes da modalidade que é uma que permite ao praticante 

um contato profundo com a natureza.

Segundo o blog Bike Registrada (2016), esta modalidade exige bicicletas 

bem resistentes e com os pneus mais largos e preparados para andar em estradas 

de terra, trilhas e terrenos acidentados (BIKE REGISTRADA, 2016). 
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Figura 7 – Gráfico percentual da quantidade de participantes por modalidade.

Fonte: dados da pesquisa (2021)

4.5 TEMPO DE PRÁTICA

Através da pesquisa foi possível analisar que 18 participantes dos 33 

iniciaram a prática do ciclismo a menos de dois anos o que leva a hipótese de 

que o período pandêmico pode ter influenciado no inicio da prática. 

De acordo com o Jornal Correio do Estado (2021), as vendas de bicicletas 

cresceram 118% só no ano de 2020, abrangendo um grande numero de pessoas 

que trocaram seus veículos, conforto de seus sofás e também bares e fast foods 

pelo uso da bicicleta em suas atividades, oque pode influenciar as pessoas a 

adquirirem hábitos mais saudáveis.
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Figura 8 – Gráfico da relação percentual de participantes por tempo de 
prática.

Fonte: dados da pesquisa (2021)

4.6 MOTIVAÇÃO 

A tabela abaixo apresenta os dados correspondentes ao objetivo principal 

da pesquisa, que investigou as motivações por trás da prática do ciclismo como 

forma de lazer. Após realizar a coleta e analise dos dados foi possível chegar a 

uma conclusão dentro dos parâmetros da pesquisa. 

Observou-se que parte maçante dos participantes respondeu que suas 

motivações para a prática do ciclismo como forma de lazer foram à busca pela 

melhoria e manutenção da saúde física com 17 praticantes, seguido da busca pela 

melhoria e manutenção da saúde mental com 07 praticantes o que corresponde 

a 24 participantes dos 33 sendo que dessas respostas 08 são do sexo feminino 

e 16 são do sexo masculino. 
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Figura 9 – Gráfico percentual da quantidade de praticantes por motivação.

Fonte: dados da pesquisa (2021)

CONCLUSÃO

 Através dos dados coletados e após serem analisados, verificou-se que as 

motivações principais para a prática do ciclismo observando a porcentagem de 

praticantes que responderam praticar o ciclismo motivados em buscarem pela 

melhoria e manutenção da saúde física e saúde mental que juntos totalizaram 

um percentual de 73% dos participantes o que representa uma boa margem de 

resultados.

 Por meio da pesquisa também foi possível constatar que o publico do sexo 

masculino é predominante dentro das estatísticas apresentadas mas que com a 

ascensão do mercado de bicicletas e com pessoas procurando cada vez mais 

por atividades que unam a prática de esportes e atividades físicas com o lazer o 

publico feminino deve crescer exponencialmente nos próximos anos.
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 Portanto, estas foram às motivações para a prática do ciclismo que 

apresentaram maior expressividade na pesquisa e evidenciaram que dentro 

desse grupo de 33 praticantes a busca por saúde física e mental é o que as 

pessoas mais estão buscando na atualidade, principalmente em um período onde 

a procura por atividades que promovem saúde está cada vez maior.

A pesquisa atingiu o quantitativo esperado, porém, é acredita-se que a 

mesma pode ser realizada em maior escala e com tempo hábil para que possam 

ser coletados mais dados e investigar quais as motivações levam os indivíduos a 

praticarem a modalidade ciclismo como forma de lazer.

Os resultados encontrados reforçam a hipótese de que o ciclismo contribui 

expressivamente na obtenção e manutenção da saúde física e mental devido à 

adesão a esta prática e observando que os resultados são positivos ao analisar o 

período pandêmico em que a maioria dos participantes iniciaram a prática devido 

ao distanciamento social que impediu a muitos de praticarem seus exercícios 

físicos de rotina encontrando no ciclismo uma oportunidade de manter a saúde 

em dia. 
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1. INTRODUÇÃO

Não há dúvidas que a prática de atividade física regular pode prevenir doen-

ças, e que sua ausência pode corresponder a um importante fator de risco para 

doenças não transmissíveis e para a saúde mental e a qualidade de vida das 

pessoas (GUTHOLD et al., 2018; VIEIRA, 2014).

O município de Vitória, segundo dados divulgados recentemente pelo Mi-

nistério da Saúde (BRASIL, 2020) se destaca na região sudeste por apresentar 

o maior percentual de adultos praticantes de atividades físicas no tempo livre 

– com pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana – entre as 

quatro capitais da região sudeste (Figura 1).

Tabela 1 – Percentual de indivíduos maiores de 18 anos praticantes de ati-
vidades físicas moderadas por pelo menos 150 minutos por semana nas 
quatro capitais da região sudeste

capitais

Sexo

Total Masculino Feminino

% % %
Belo Horizonte 39,7 43,8 36,2
Rio de Janeiro 37,8 45,5 31,4

São Paulo 34,6 43,8 26,8
Vitória 44,2 52,0 37,6

Fonte: Criado pelos autores a partir dos dados fornecidos pela pesquisa Vigitel Brasil 2019 
– Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
(BRASIL, 2020, p. 62).

Esses dados mostram como grande parte dos moradores de Vitória com-

preendem a importância da atividade física em suas vidas. Mas, ao mesmo tem-

po que observamos1 um incremento no número de pessoas que buscam realizar 

uma atividade física regular (SABA, 2012; SILVA, 2017), também encontramos a 

publicação de diversas pesquisas que denunciam que está acontecendo um sig-

nificativo acréscimo no número de adolescentes e jovens que demostram estar 

descontentes com seus corpos. Ao que tudo indica eles parecem não aceitar a 
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imagem corporal que tem de si, imagens essas que são construídas a partir de 

modelos corporais que eles gostariam de possuir (SILVA et al., 2012; FORTES et 

al., 2013).

De acordo com Pelegrini et al. (2011) isso é muito forte entre adolescentes, 

que costumam apresentar uma forte insatisfação com a própria imagem corporal, 

chegando, por vezes, a atingir mais de 60%. Motivo pelo qual, segundo Gracindo 

(2015, p. 527), muitos são os adolescentes que recorrem à cirurgia plástica “em 

busca de resultados estéticos” com o intuito de modificar alguma parte do corpo 

que não lhes agrada.

Outra prova do tamanho do problema enfrentando pelo público dessa faixa 

etária é apresentado por Silva et al. (2012, p. 157) – em uma pesquisa que esses 

autores fizeram com adolescentes de uma escola pública na cidade de Recife, 

localizada no estado de Pernambuco – na qual eles perceberam uma “alta fre-

quência de insatisfação da imagem corporal” entre os sujeitos pesquisados e 

encontraram uma “possível associação entre insatisfação da imagem corporal e 

comportamentos alimentares inadequados”. 

Mas engana-se quem pensa que esse fenômeno se restringe às pessoas 

dessa faixa etária, pois o número de cirurgias plásticas às quais os brasileiros se 

submetem anualmente é muito grande pois, de acordo com Gracindo (2015, p. 

527), “O Brasil tem um alto número de cirurgias plásticas. Está entre os países 

em que mais se pratica esse tipo de procedimento”.

Para Silva (2017, p. 9),

O que era um sonho para grande parte dos brasileiros, até pouco tempo 
atrás, hoje, virou realidade, pois, o preço das cirurgias plásticas diminuiu 
significativamente. Além disso, o frequente parcelamento do pagamento 
tem incentivado os indivíduos a realizarem esses tipos de cirurgias.

Para além da simples insatisfação corporal, há um fenômeno que pode 

agravar ainda mais a saúde de adolescentes, jovens e adultos e que deve ser 

conhecido pelos profissionais de educação física: trata-se da vigorexia, que cor-
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responde a um transtorno mental que compõe as dismorfias corporais existentes. 

Trata-se de um problema com o qual muitos profissionais de educação pode-

rão vir a se deparar em suas atividades laborais, seja na academia, trabalhando 

como personal, seja conduzindo atividades ao ar livre, ensinando em escolinhas 

de esportes, entre outros.

É diante da possibilidade de lidarmos com alunos com esse tipo de trans-

torno que interessa-nos realizar um estudo que ajude a compreender o que é a 

dismorfia muscular, como ela pode se manifestar e quais as suas consequências.

A justificativa para a realização desta pesquisa repousa no fato de que 

qualquer professor de educação física pode vir a lidar com algum aluno padecen-

do de vigorexia, motivo pelo qual é muito importante aumentar o nível de conhe-

cimento sobre o tema.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Aumentar o nível de conhecimento sobre a vigorexia.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar como a vigorexia vem sendo tratada pela literatura especializada;

Apresentar quais as consequências que a vigorexia pode apresentar na 

vida das pessoas que sofrem com ela;

Apontar procedimentos que o professor de educação física pode adotar no 

trabalho com alunos que podem padecer de vigorexia.
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3. SOBRE A ORIGEM DO PROBLEMA DA INSATISFAÇÃO                  
CORPORAL

Como a vigorexia corresponde a um distúrbio mental por meio do qual 

quem sofre desse problema apresenta uma exagerada insatisfação com a pró-

pria imagem corporal, seria impossível dar prosseguimento a esse trabalho sem 

apresentar o conceito de imagem corporal e como ele é construído.

De acordo com Melo (2005, p. 174),

A imagem corporal é identificada a partir da percepção que o indivíduo 
tem do seu corpo, como uma entidade física vinculada às experiências 
subjetivas nessa percepção e dos sentimentos relativos ao seu próprio 
corpo. Entram em cena os julgamentos de valores que fazemos com nós 
mesmos, em decorrência da relação afetiva e pessoal, e, principalmente, 
das relações sociais.

Trata-se, portanto, de uma construção que é muito influenciada pela rela-

ção que mantemos com nosso próprio corpo e com o corpo do outro fisicamente, 

mas que tem sofrido com influências do mundo digital uma vez que, concordando 

com Gracindo (2015, p. 525), percebemos que:

[...] com a tecnologia atual, o espelho deixou de ser o único objeto a re-
fletir a imagem corporal.

A fotografia ganhou destaque ao assumir em parte a função secularmen-
te atribuída ao espelho, mediante dispositivos cada vez mais modernos, 
com câmeras fotográficas acopladas a computadores e incorporadas a 
celulares. Associados ao acesso à internet, esses equipamentos torna-
ram possível, em qualquer tempo e lugar, fazer autorretratos e postá-los 
em redes sociais em tempo real, como é o caso dos selfies.

A situação da insatisfação com a imagem corporal piora um pouco mais 

quando levamos em consideração a possibilidade de modificação das imagens 

por meio de avançados programas de edição por meio dos quais “Os meios de 

comunicação de massa veiculam, propagam e difundem, cotidianamente, o cor-

po considerado ‘ideal e perfeito’” (TOLENTINO; ASSUMPÇÃO, 2012, p. 785). 

Trata-se de uma influência bastante perniciosa quando o “corpo ideal” é buscado 

a todo custo uma vez que sabemos que:
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[...] os sujeitos que buscam desesperadamente determinados padrões de 
beleza, dificilmente sentem-se bem, ou seja, custam a acreditar que atin-
giram os seus objetivos. Pessoas magras percebem-se cada vez mais 
gordas e sujeitos com hipertrofia muscular têm a constante sensação de 
continuarem fracos. A imagem que o sujeito tem de si não coincide com a 
maneira como é visto pelos outros e se constitui, fundamentalmente, sem 
referenciais objetivos (SILVA, 2017, p. 66).

É sobre essa busca desmedida por um padrão de beleza inalcançável de-

nominado vigorexia que esse trabalho versará a seguir.

4. METODOLOGIA

Este estudo é uma pesquisa exploratória que emprega como metodologia o 

estudo de revisão. Trata-se de uma investigação que lançou mão de um método 

que buscou encontrar, identificar e analisar escritos que tratassem da vigorexia, 

suas consequências, bem como apontar alguns procedimentos que o professor 

de educação física pode adotar no trabalho com alunos que padecem desse dis-

túrbio mental.

Para Marconi e Lakatos (2017, p. 177) o estudo de revisão “[...] consiste 

em uma síntese, a mais completa possível, do estado da ciência da área da pes-

quisa, bem como da teoria de base escolhida”. Trata-se de uma “Etapa das mais 

importantes no planejamento de pesquisas acadêmicas” (GIL, 2019, p. 73), uma 

vez que é praticamente impossível construir um estudo sobre qualquer tema que 

seja e que não parta de determinados conhecimentos adquiridos anteriormente 

na área de estudo pretendida (KAUFMANN, 2013).

Para a realização deste estudo procedemos uma consulta no Portal de 

Periódicos da CAPES, e no portal Scielo.br dos seguintes verbetes combinados: 

“vigorexia”, “insatisfação corporal” e “adultos”. Encontramos vinte e seis artigos 

publicados em periódicos especializados com os quais trabalharmos a seguir. 

Além desse trabalho de triagem fizemos consultas nas duas bibliotecas digitais 

disponibilizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade 
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Paulista (UNIP) – mantenedora de nosso curso de Graduação Plena em Edu-

cação Física da FAVI – “Biblioteca Virtual” e “Minha Biblioteca” buscando livros 

que versassem sobre corpo e insatisfação corporal. A partir da leitura sistemática 

desses textos, dos fichamentos realizados e das análises procedidas que alcan-

çamos os resultados que serão apresentados a seguir.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes de apresentar como vigorexia é citada pela literatura especializada é 

importante fazermos menção ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5) (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) por se tratar 

da principal referência brasileira para apontar quais são e como se caracterizam 

cada um dos transtornos mentais existentes. No referido manual encontramo-na 

com seu nome técnico, dismorfia muscular, que é popularmente conhecido entre 

muitos profissionais da saúde como vigorexia. Independente da nomenclatura 

adotada sabemos que “A dismorfia muscular é uma forma de transtorno dismór-

fico corporal caracterizado pela crença de que a estrutura corporal do indivíduo 

é muito pequena e insuficientemente musculosa” (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014, p. 236).

Para Floriano e D’Almeida (2016, p. 449) “A dismorfia muscular, ou vigo-

rexia, é um transtorno psicológico caracterizado pela preocupação obsessiva ao 

físico e por distorção da imagem corporal”. As pessoas que sofrem com esse pro-

blema são excessivamente “[...] preocupados com um ou mais defeitos ou falhas 

percebidas em sua aparência física, que acreditam parecer feia, sem atrativos, 

anormal ou deformada [...]” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, 

p. 243). Trata-se de um problema bastante sério que o DSM-5 define da seguinte 

maneira:

A dismorfia muscular, uma forma de transtorno dismórfico corporal que 
ocorre quase exclusivamente no sexo masculino, consiste na preocu-
pação com a ideia de que o próprio corpo é muito pequeno ou insu-
ficientemente magro ou musculoso. Os indivíduos com essa forma de 
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transtorno, na verdade, têm uma aparência corporal normal ou são ain-
da mais musculosos. Eles também podem ser preocupados com outras 
áreas do corpo, como a pele ou o cabelo. A maioria (mas não todos) faz 
dieta, exercícios e/ou levanta pesos excessivamente, às vezes causan-
do danos ao corpo. Alguns usam esteroides anabolizantes perigosos e 
outras substâncias para tentar deixar seu corpo maior e mais musculoso. 
O transtorno dismórfico corporal [...] é uma forma de transtorno [...] em 
que os indivíduos são preocupados com defeitos que eles percebem na 
aparência de outra pessoa.

De acordo com Soler et al. (2013, p. 343) “A vigorexia é um tipo de trans-

torno dismórfico corporal, em que o indivíduo potencializa defeitos estéticos que 

possua, ou ainda imagine que possua”, trata-se de uma busca que mantém “[...] 

íntima relação entre a busca pelo corpo musculoso e a ausência de limites para 

atingir tal objetivo, conduzindo pessoas à procura de um corpo exageradamente 

hipertrofiado” (AZEVEDO et al., 2012, p. 54). Um bom exemplo sobre como a 

pessoa se enxerga é apresentado na Figura 2.

Figura 2 – A pessoa com vigorexia e sua crença em defeitos inexistentes 
em seu corpo

Fonte: Criada a partir de http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2015/04/10/vigorexia-
-quando-o-exercicio-fisico-vai-longe-demais/ e  https://www.psiquiatraportoalegre.med.br/vigo-
rexia/. Acesso em: 

http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2015/04/10/vigorexia-quando-o-exercicio-fisico-vai-longe-demais/
http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2015/04/10/vigorexia-quando-o-exercicio-fisico-vai-longe-demais/
https://www.psiquiatraportoalegre.med.br/vigorexia/
https://www.psiquiatraportoalegre.med.br/vigorexia/
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Fairburn et al. (apud AZEVEDO et al, 2012, p. 54) entendem que “O trans-

torno dismórfico corporal tem por característica principal alterações na percepção 

da autoimagem, preocupações irracionais de possíveis imperfeições na aparên-

cia, de modo acentuadamente excessivo e desproporcional à realidade, gerando 

importantes prejuízos no funcionamento pessoal, familiar, social e profissional”.

Já Santos Filho (2016, p. 71) enxerga que

As pessoas portadoras desse quadro são atormentadas pela preocupa-
ção excessiva e persistente de que certa parte do seu corpo está defor-
mada ou desfigurada c que as pessoas ao seu redor conseguem perce-
ber o quão feias elas são por conta disso. Acontece que, na maior parte 
dos casos, esse defeito não existe, mas é imaginado de maneira tão 
intensa pelo paciente que ele acaba acreditando sem a menor dúvida.

Dominski et al. (2019, p. 190, grifos nossos) sintetizam essas observações 

ao nos revelar que as principais características associadas à dismorfia muscu-

lar “[...] são a obsessão em relação à nutrição gerando desordens nos hábitos 

alimentares, prática excessiva de exercícios físicos e uso de esteroides anabo-

lizantes em busca de um corpo mesomórfico”. Tratam-se de duas observações 

interessantes que devem ser analisadas.

Primeiramente sobre a nutrição, não são incomuns episódios de conversas 

dos alunos nas academias de ginástica demonstrando, por vezes, um interesse 

demasiadamente excessivo com o que comem, quando e como o fazem, po-

dendo gerar uma grave desordem na ingesta de alimentos. Concordamos com 

Dunford (2012, p. 150) que “A dieta afeta o treinamento e o desempenho, e [que 

os] atletas normalmente precisam estar atentos à sua ingestão alimentar a cada 

dia”. O que queremos dizer é que o problema não está em assumir uma dieta 

simplesmente. Além disso, realizar alguns desvios na alimentação normal pon-

tualmente não tende a se tornar um transtorno alimentar. Contudo, concordando 

novamente com a autora, entendemos que desvios frequentes podem gerar uma 

ingesta alimentar em completa desordem que pode progredir para algum trans-

torno alimentar.
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Quanto ao excesso da prática de exercícios sabemos que o exagero pode 

levar a lesões e, em casos mais grave ao uso de esteroides anabolizantes para 

consertar uma suposta parte defeituosa de seu corpo. Sobre essa questão San-

tos Filho (2016, p. 75) observa que a pessoa que sofre com a dismorfia muscular:

[...] apresenta preocupação persistente e exagerada de que é insuficien-
temente grande e musculoso (apesar de apresentar massa muscular 
considerável). Essa percepção causa muito sofrimento ao portador, que 
acaba se envolvendo em atividades de levantamento de peso de ma-
neira compulsiva, seguindo uma dieta altamente restrita de proteínas e 
chegando mesmo a utilizar substâncias que aumentam o desempenho 
físico e o ganho muscular (incluindo os famosos anabolizantes) de modo 
descontrolado e prejudicial à saúde.

Sobre tais ações vale ressaltar que a imagem corporal é um constructo 

psicológico que se desenvolve por meio de pensamentos, sentimentos e tam-

bém percepções de uma pessoa em relação a sua aparência geral (BARROS, 

2005). Como ela nunca está satisfeita com sua imagem corporal ocorre que “[...] 

na maior parte das vezes, após o comportamento compensatório, o indivíduo 

experimenta alívio apenas momentâneo de sua angústia, e logo depois se sen-

te compelido a desenvolver outro ato outro ato para atenuar sua preocupação” 

(SANTOS FILHO, 2016, p. 76).

Como a imagem corporal é multifacetada (BARROS, 2005), sabemos que 

ela pode ser alterada por fatores intrínsecos ou extrínsecos e gerar uma cons-

trução positiva ou negativa na mente da pessoa. O papel do profissional de edu-

cação física diante desse fenômeno é perceber quando esse tipo de problema 

estiver acontecendo com algum de seus alunos e orientá-lo a dar um encaminha-

mento de maneira a encontrar ajuda especializada em virtude dos diversos pro-

blemas que ele pode vir a sofrer. Evidentemente o professor de educação física 

não é psicólogo, mas ele precisa estar atento para o fato da pessoa que sofre de 

vigorexia exagerar no “defeito” estético que possui ou que imagina possuir e que 

deseja corrigir a qualquer custo.
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Importa assinalar que não há maiores problemas em sermos ou estarmos 

insatisfeitos com alguma parte de nosso corpo, uma vez que trata-se de uma 

situação possivelmente comum. Para Santos Filho (2016, p. 72) os transtornos 

dismórficos corporais, dos quais a vigorexia faz parte, não deve ser confundida 

com envaidecimento uma vez que “[...] a vaidade é uma qualidade aceitável e 

necessária para as pessoas de modo geral, que faz com que elas cuidem de sua 

aparência e sintam-se melhores consigo mesmas”. A grande problemática é que 

para a pessoa que sofre de vigorexia
 
Esse defeito chega a torturá-lo e ele passa a se sentir aparentemente 
repugnante. Sua comorbidade é extensa e gera grande sofrimento psí-
quico, na medida em que o suposto defeito não se concentra numa parte 
específica do corpo, mas sim no corpo todo, podendo o indivíduo se per-
cepcionar como pequeno, fraco e sem vigor (SOLER et al., 2013, p. 343).

Existem alguns prejuízos sociais que podem ser gerados pela vergonha 

com o próprio corpo. Nesse sentido quem padece de vigorexia experimenta um 

forte sofrimento psíquico imperceptível que pode fazer com ela evite se relacio-

nar com o outro se não conseguir “consertar” seu corpo ou ao menos esconder 

os defeitos que imagina ter (SANTOS FILHO, 2016).

Na opinião de Azevedo et al. (2012) a busca constante de pelo corpo ideal 

pode levar quem sofre de dismorfia muscular (ou vigorexia) ao overtraining e, 

consequentemente, a lesões. Além disso “A vergonha do próprio corpo leva-os, 

muitas vezes, a recorrer a ‘fórmulas mágicas’, tais como, anabolizantes” (ALVES 

et al., 2009, p. 6) com o intuito de aumentar a hipertrofia muscular.

 De acordo com Azevedo et al. (2012, p. 59) A ocorrência dessas caracte-

rísticas, principalmente o evento de lesões, pode ser uma das consequências do 

estado de overtraining ao qual o indivíduo se submete na busca pelo corpo ideal.

O uso de anabolizantes pode ser entendido, ainda, como um “remédio” 

para problemas diversos: sendo utilizado para suprir carências, remediando o 

que o próprio sujeito percebe como ‘doença’ estética, caracterizada por uma apa-

rente imperfeição a ser transformada para que a sua imagem corporal se torne 

satisfatória subjetiva e socialmente (SANTOS et al., 2006).
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Os autores afirmam ainda que os usuários “pesados” (longo período de 

uso) são mais propensos à dependência de esteroides e apresentam maior preo-

cupação com estereótipos masculinos (KANAYAMA et al., 2008).

Iriart e Andrade (2002, p. 10) dizem que “um corpo musculoso os remete 

ao desejo de crescerem e se fortalecerem subjetivamente, promovendo mesmo 

uma construção identitária”.

A rapidez e a eficácia dos esteroides anabolizantes em produzir um corpo 

excessivamente musculoso em pouco tempo torna-se tentador. “O anabolizante 

é visto então, como uma droga poderosa que permite ao organismo trabalhar 

mais rapidamente, propiciando resultados quase mágicos e recompensando ime-

diatamente o suor despendido na malhação” (IRIART; ANDRADE, 2002, p.1382).

A identificação precoce da dismorfia muscular minimiza o uso de drogas 
que podem ser nocivas ao corpo e a mente, por exemplo, os esteroides 
anabólicos androgénicos (EAA), geralmente administrados para se obter 
rapidamente os resultados desejados ou fantasiados, como um corpo 
perfeitamente hipertrofiado e forte (AZEVEDO et al., 2012, p. 54).

Convém reafirmar que o professor de Educação Física não diagnostica, 

pois não é médico psiquiatra, nem psicólogo. Esses últimos sim são os grandes 

responsáveis por conduzir “[...] intervenções psicoeducativas, com o objetivo de 

esclarecer sobre a natureza de sua patologia, além de tratamento medicamento-

so [...] e psicoterapia [...]” (SANTOS FILHO, 2016, p. 77).

De acordo com Assunção (2002 p. 83),

A terapia cognitivo-comportamental parece ser útil no tratamento da dis-
morfia muscular. Suas estratégias incluem a identificação de padrões 
distorcidos de percepção da imagem corporal, identificação de aspectos 
positivos da aparência física e confrontação entre padrões corporais atin-
gíveis e inatingíveis.

Contudo, o profissional da Educação Física, juntamente com o auxílio de 

outros profissionais, podem ajudar o indivíduo a minimizar essa distorção de ima-

gem e até mesmo fazer com que ele não venha a desenvolver esse distúrbio da 

busca pelo corpo perfeito, agindo precocemente.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo me serviu como aprendizado bem como me deu empa-

tia para me colocar no lugar das pessoas com esse problema, onde me clareou 

ideias, metas e objetivos profissionais. 

A vigorexia traz consigo uma série de problemas psicológicos, bem como   

a distorção de imagem. Onde o indivíduo identifica a partir da sua percepção, 

uma ideia de que seu corpo é muito pequeno ou insuficientemente magro ou 

musculoso. Esses indivíduos tem sua aparência corporal normal ou até mesmo 

são ainda mais musculosos. 

Sendo assim, ao analisar a vigorexia, me impactou profissionalmente, visto 

que com dedicação e capacitação, o profissional consegue identificar precoce-

mente a dismorfia muscular, minimizando as chances do indivíduo a fazer o uso 

de esteroides anabólicos.

 Com isso, também se faz necessário salientar a importância da utilização 

de materiais multidisciplinares, pois o profissional de Educação Física juntamente 

com o auxílio de outros profissionais, tais como psicólogos, médicos, nutricionis-

tas, consegue oferecer ao aluno um tratamento muito mais completo e criativo, 

tratando não somente de sua saúde física, mas também mental.
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1. INTRODUÇÃO

O esporte é um importante componente da vida humana e que “Deve ser 

entendido como patrimônio cultural dinâmico da humanidade, porque é criado, 

transmitido e transformado pelo homem ao longo dos tempos” (ROSSETO JU-

NIOR, 2014, p. 47). Não há dúvidas que como qualquer atividade física o esporte 

apresente-se como um importante elemento que pode contribuir com a melhoria 

e a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população mundial (VIEIRA, 

2014). Se concordamos com Bento (2002, p. 2) que a saúde é a “[...] pedra angu-

lar de uma filosofia da vida, de relevância e actualidade indiscutíveis” o esporte 

ganha ainda mais em importância nesse processo.

Dentre a imensa quantidade de esportes existentes o basquete sempre 

chamou minha atenção por se tratar da modalidade que mais aprecio não ape-

nas em assistir, mas principalmente, em praticar. Durante minha graduação me 

senti um pouco incomodado por perceber pouca discussão específica sobre essa 

modalidade esportiva e ficando mais restrita à disciplina “Basquetebol: aspectos 

pedagógicos e aprofundamento”.

Discussão essa que considero insuficiente, não pela qualidade da disciplina 

ou do professor que a ministrou, mas porque seria impossível aprofundar todos 

os conhecimentos que eu desejava em uma disciplina com duração de apenas 

60 (sessenta) horas de carga horária em um curso inteiro. Nesse sentido, por 

mais que tenha estudado anatomia, fisiologia, biomecânica, medidas e avalia-

ção, bioquímica, treinamento, aprendizagem motora, entre outras disciplinas, a 

sensação que ficava era de que eu precisava de um pouco mais de conhecimen-

tos específicos que eu pudesse usar no esporte basquete.

Sem falar que apesar de se tratar de um esporte empolgante sei da exis-

tência de poucas investigações no Brasil diretamente voltadas para o basquete, 

motivo pelo qual se faz necessária a realização de “[...] estudos que determinem 

as características do jogo, sistema de competição e as necessidades fisiológi-
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cas que intervém para o bom desempenho esportivo”, bem como pesquisas que 

tratem da relação mantida entre “[...]a fisiologia do exercício e a prática desta 

modalidade esportiva” (HADDAD; DANIEL, 2010, p. 64).

É, portanto, diante do meu desejo por saber mais e da existência de uma 

lacuna de estudos relacionados ao basquete que orientei este trabalho de con-

clusão de curso: na direção da ampliação de meus conhecimentos sobre o refe-

rido esporte a partir da produção científica que trate de aspectos técnicos, fisio-

lógicos, biomecânicos, do esporte basquete. Apresentadas as motivações para 

a realização deste estudo partirei para apresentar quais os objetivos que busco 

alcançar com sua realização.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Aumentar o nível de conhecimento sobre o basquetebol em algumas de 

suas nuances como aspectos técnicos, fisiológicos e biomecânicos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar aspectos técnicos relacionados à prática do basquetebol;

Apontar aspectos fisiológicos relacionados à prática do basquetebol;

Discriminar aspectos biomecânicos relacionados à prática do basquetebol.

3. METODOLOGIA

Metodologicamente, para o alcance dos objetivos desse estudo, utilizou-

-se a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, embasados teoricamente nos 

pressupostos da importância do conhecimento sobre o basquetebol em diversas 

nuances dos aspectos técnicos, fisiológicos e biomecânicos na iniciação da mo-

dalidade do basquetebol.
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Pois de acordo com Richardson (2007, p. 47): 

A abordagem qualitativa do problema trata-se de uma opção do pes-
quisador e é justificada por ser um formato ideal de investigação para 
entender um fenômeno social. As investigações que fazem uso de um 
ponto de vista qualitativo objetivam analisar situações complexas ou es-
pecíficas. Ao aplicar uma metodologia qualitativa, esta pesquisa preten-
de descrever e analisar um determinado problema, contribuir no proces-
so de mudança de um determinado grupo, viabilizar o entendimento das 
peculiaridades comportamentais dos indivíduos envolvidos (Richardson, 
2007, p. 47).

Como método de coleta de dados, utiliza-se a pesquisa bibliográfica em 

plataformas digitais que agregam trabalhos científicos sobre o tema (LAKATOS; 

MARCONI, 2017). Compilados e apresentados em uma revisão bibliográfica no 

presente estudo.

Para a concretização da pesquisa foram realizadas consultas no Portal de 

Periódicos da CAPES,1 na biblioteca eletrônica SciELO2, no Google Acadêmico3 

e nas duas bibliotecas digitais disponibilizadas pelo Ambiente Virtual de Apren-

dizagem (AVA) da Universidade Paulista (UNIP) – mantenedora de nosso curso 

de Graduação Plena em Educação Física da FAVI – “Biblioteca Virtual” e “Minha 

Biblioteca” para obtermos escritos que tratassem de basquetebol. A busca foi 

realizada por meio do método integrado, utilizando-se os termos: Basquetebol; 

técnica; fisiologia, biomecânica e treinamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes buscar trazer respostas para as questões dispostas nos objetivos 

consideramos fundamental fazer um breve resgate histórico do basquetebol. Sa-

bemos que sua “[...] origem data do final do século XIX, quando o professor 

de Educação Física, James Naismith, em 1891, propôs um novo jogo frente às 

possibilidades encontradas à época” (GONÇALVES; ROMÃO, 2019, p. 14). De 

acordo com Darido e Souza Júnior (2015, p. 53) “No rigoroso inverno norte-ame-

1  Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/.
2  Disponível em: https://www.scielo.br/.
3  Disponível em: https://scholar.google.com/.

http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/
https://www.scielo.br/
https://scholar.google.com/


314

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

ricano, os alunos não podiam sair ao ar livre para praticar esportes. Por isso, um 

grupo encomendou ao professor James que elaborasse um jogo para ser prati-

cado em espaços abertos”.

Naismith, viveu um processo de tentativas e erros para a invenção de um 

novo esporte: “Ao fracassar recorrentemente na tentativa de adaptar os esportes 

existentes, então, Naismith decidiu fazer uma análise sobre os aspectos comuns 

nos esportes que faziam parte do contexto histórico que estava vivendo” (GON-

ÇALVES; ROMÃO, 2019, p. 15).

Foi quando ele percebeu três questões fundamentais que deram forma ao 

basquete. Na primeira ele compreendeu que ao inserir uma bola grande no novo 

jogo seria facilitada a compreensão de sua dinâmica entre aqueles que se dispu-

sessem a praticá-lo. A segunda, que o fez criar um jogo com menos contato e no 

qual não se podia correr com a bola, teve motivação dupla: sua vontade de evitar 

as lesões que aconteciam em esportes de forte contato que eram praticados em 

espaços abertos como o rúgbi e seu desejo de motivar a elite burguesa – fre-

quentadora da Associação Cristã de Moços em que ele trabalhava – acostumada 

a praticar esportes sem contato e desejosa por um jogo que os distinguisse das 

classes pobres, formadas por trabalhadores braçais. Na terceira ele optou por 

elevar uma caixa acima da altura dos jogadores ao perceber que colocada na 

altura do solo era quase impossível que alguém conseguisse acertá-la, pois sem-

pre quem a ficasse protegendo quando seu time estava defendendo (Ibidem).

Feitas as primeiras escolhas que deram caráter único ao basquete foram 

necessários alguns ajustes para tornar o jogo mais dinâmico como a autorização 

de andar com a bola se ela fosse quicada no chão e a retirada do fundo do cesto 

de pêssego que era suspenso, para que não tivesse que interromper o jogo toda 

a vez que a bola fosse encestada (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2015; GONÇAL-

VES; ROMÃO, 2019).

Resgatados alguns dos aspectos mais importantes da criação do basquete 

partiremos para atingir os objetivos propostos por este estudo. Vale destacar, 
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contudo, que trataremos apenas daqueles aspectos que consideramos mais inte-

ressantes, não sendo função, nem objetivo deste trabalho de conclusão de curso, 

fazer uma exaustiva e abrangente análise acerca dos aspectos táticos, fisiológi-

cos e biomecânicos do basquete.

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À PRÁTICA DO BASQUETE-
BOL

De Rose Junior e Tricoli (2017, p. 1) chamam nossa atenção para o fato 

de o basquete ser um esporte coletivo de invasão que, apesar de possuir alguns 

aspectos em comum com outras modalidades coletivas, apresenta uma dinâmi-

ca especial na qual podemos destacar: a relação ataque defesa realizada pelo 

confronto direto entre oponentes e a existência de “[...] funções (ou posições) es-

pecíficas – armadores, laterais (ou alas) e pivôs [...]” que não resumem os atletas 

a funções quase que exclusivas como acontece em esportes como o futebol e o 

vôlei.

Esses mesmos autores, em outra obra, afirmam que o basquetebol pode 

ser classificado como um esporte tanto de cooperação, quanto de oposição, ten-

do a ocupação de um espaço comum e a participação simultânea dos jogadores 

como marca (DE ROSE JUNIOR; TRICOLI, 2010).

Esclarecendo o conceito de esportes de invasão González, Darido e Olivei-

ra (2014, p. 61) nos explicam que se tratam de

[...] modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor da quadra/
campo defendido pelo adversário para marcar pontos (gol, cesta, touch-
down), ao mesmo tempo em que têm que proteger a própria meta [...]. 
Nesse tipo de esporte, ao mesmo tempo em que uma equipe tenta avan-
çar a outra tenta impedir os avanços. E para evitar que uma chegue à 
meta defendida pela outra, é preciso reduzir os espaços de atuação do 
adversário de forma organizada e, sempre que possível, tentar recuperar 
a posse de bola para daí partir para o ataque. O curioso é que tudo isso 
pode ocorrer ao mesmo tempo. Num piscar de olhos, uma equipe que 
estava atacando passa a ter que se defender, basta perder a posse de 
bola e pronto, tudo muda.
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Dentre os esportes de invasão existentes consideramos o basquete um dos 

mais empolgantes e imprevisíveis uma vez que trata-se de “[...] um esporte muito 

dinâmico, participativo e com uma complicada rede de comunicação que envolve 

os componentes de uma mesma equipe e os adversários” (DE ROSE JUNIOR; 

TRICOLI (2010, p. 2). Não temos dúvidas que isso acontece porque,

O basquetebol se caracteriza pela necessidade constante de resolução 
de problemas, nas mais diversas situações durante o jogo. Trata-se de 
um rápido processo cognitivo em que o jogador precisa perceber todas 
as informações relevantes para sua ação, escolher o que fazer entre as 
várias opções existentes e, por fim, executar os movimentos para solu-
cionar as dificuldades de forma proficiente naquele momento específico. 
O que torna esse processo mais interessante é pensar que ele ocorre 
rapidamente, às vezes em menos de um segundo (GONZÁLEZ et al., 
2014, p. 66).

Sintetizando os pontos de vista apresentados até aqui podemos definir o 

basquetebol como um esporte coletivo de invasão, cooperativo e de oposição 

no qual seus jogadores visam anular as ações da equipe adversária ao mesmo 

tempo em que busca lograr êxito nas ações de seu time. Trata-se de um espor-

te que para se alcançar um bom desempenho necessita de uma boa técnica 

de movimentação, passe, arremesso, drible, entre outros. Para Micaliski et al. 

(2020, p. 46, grifo dos autores) “A técnica é o que embasa o esporte, viabilizando 

a concepção do jogo e apoiando a tática por meio da execução dos movimentos 

técnicos chamados de fundamentos da modalidade”.

Quando nos referimos à técnica estamos tratando da maneira que o joga-

dor executa as jogadas e que envolvem tanto sua colocação e movimentação no 

campo de jogo (quadra), quanto o manejo da bola e sua capacidade de sincroni-

zação e eficiência em passes,  dribles e arremessos durante o jogo (SAMPEDRO 

apud LAMAS; NEGRETTI; DE ROSE JUNIOR, 2010). É digno de nota que “A 

preparação técnica tem como objetivo o aperfeiçoamento e domínio dos gestos 

esportivos específicos da modalidade” (KORSAKAS; MARQUES, 2010, p. 183).

Sendo bastante comum para o professor de educação física dar grande 

atenção para a preparação física dos atletas é preciso levar em conta a opinião 
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de Rudik (1990 apud KORSAKAS; MARQUES, 2010, p. 182) para quem no es-

porte de alto rendimento, bem como na aprendizagem das modalidades esporti-

vas “[...] a educação das capacidades físicas é possível somente no processo de 

assimilação de uma técnica, já que o aperfeiçoamento dos gestos técnicos leva 

ao desenvolvimento polifacetado das capacidades físicas já existentes”.

Em suma, queremos demarcar que para acertar o máximo de arremessos 

possíveis o atleta deve ser treinado insistentemente para que ele possa gerar 

um programa motor que, segundo Schmidt e Lee (2016, p. 92), é “[...] o agente 

que determina quais músculos vão contrair, em que ordem, quando e por quanto 

tempo (momento de ocorrência)”. Dito de outra maneira sabemos que aqueles 

“[...] atletas que obtiverem melhor desenvolvimento técnico estarão mais próxi-

mos de alcançar os seus objetivos” (GONÇALVES; ROMÃO, 2019, p. 30). E isso 

acontecerá:

Com a prática [...] [pois assim] o programa torna-se mais elaborado, ca-
paz de controlar cadeias cada vez mais longas de comportamento, tal-
vez até mesmo modulando várias atividades reflexivas que sustentam a 
meta geral de movimento. Esses programas são então armazenados na 
memória e devem ser recuperados e preparados para iniciação durante 
o estágio de programação da resposta (SCHMIDT E LEE, 2016, p. 92).

Vista a importância de alguns aspectos da técnica para a prática do bas-

quete partiremos para a discussão de aspectos fisiológicos.

4.2 ASPECTOS FISIOLÓGICOS RELACIONADOS À PRÁTICA DO BASQUE-
TEBOL

Iniciamos essa seção trazendo uma importante observação de Haddad e 

Daniel (2010, p. 69) que nos afirmar que para compreender os princípios fisioló-

gicos da prática do basquetebol “[...] é necessário determinar como se locomove 

o atleta, quantas vezes executa determinadas ações e quanto tempo elas duram. 

Essa caracterização é chamada de sistema de competição. Mas antes de tratar 

dos movimentos e ações de um atleta de basquete é preciso tratar dos tipos de 

esforços empreendidos no esporte. Nesse sentido, devemos levar em conta que 
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o basquete é uma modalidade acíclica e intermitente (PINTO E SILVA; TRICOLI, 

2017), um esporte no qual

[...] a grande maioria das ações no jogo não ultrapassa quarenta segun-
dos e dessas, a maior parte não ultrapassa vinte segundos. Pode-se 
assim perceber a importância dos sistemas anaeróbios, principalmente 
alático, para o desempenho do atleta no jogo (HADDAD; DANIEL, 2010, 
p. 79-80).

Se levarmos em conta que o tempo de posse de bola, isto é, o período 

máximo no qual um time deve atacar, é de apenas 24 segundos e que o jogo de 

basquete sofre pequenas interrupções quando acontecem faltas e cestas, fica 

ainda mais clara a natureza acíclica deste esporte. Para Pinto e Silva e Tricoli 

(2017, p. 22) a intermitência do basquete fica

[...] caracterizada por ações de alta intensidade e curta duração (por 
exemplo, sprints, saltos, mudanças de direção, arremessos, bloqueios) 
intercaladas por padrões de movimento de intensidade baixa para mode-
rada (por exemplo, caminhar, trotar). Essas características comprovam 
que o bom desempenho na prática do jogo de basquetebol é dependente 
do metabolismo anaeróbio do jogador e da sua capacidade de executar 
sprints repetidos que podem ocorrer em diferentes situações como tran-
sições ataque-defesa, perda da posse de bola e retorno para defesa, 
saídas rápidas de bloqueios e contra-ataques.

É fundamental que o professor de educação física conheça todas essas 

questões uma vez que as exigências para com o atleta de basquete são enormes 

uma vez que ele deve ser capaz de “correr, saltar, acelerar, desacelerar e mudar 

de direção [...] [além de ter que] empregar níveis máximo de força contra o solo 

no tempo mais curto” possível (COLE; PARANIELLO, 2017, p. 1). Sem falar que 

concordamos com a observação de Haddad e Daniel (2010, p. 81) que revelam 

“De nada adianta treinar corridas continuas de longa duração se durante o jogo a 

característica predominante é de corrida intermitente, alternando ações de gran-

de explosão com corridas rápidas e lentas”.

Segundo Pinto e Silva e Tricoli (2017),

Nos estudos com o basquetebol, a variável do metabolismo aeróbio 
normalmente associada à resistência de jogo é o consumo máximo de 
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oxigênio (VO2 máximo), no entanto, a intermitência e a alternância das 
ações de jogo resultam em diversas situações de alta intensidade com 
recuperação incompleta durante os encadeamentos entre ataque e de-
fesa. Assim, em decorrência dessa constante somatória das cargas, as 
vias metabólicas alática e lática são também determinantes na manuten-
ção do desempenho.

Uma maneira interessante de compreender a fisiologia do basquetebol é 

entender quais são as via energéticas empregadas nas variadas ações dos joga-

dores durante uma partida. Na Figura 1 apresentamos quais são as ações reali-

zadas por um atleta de basquete, quanto tempo essa ação costuma durar quais 

os sistemas energéticos que são empregados e quais as fontes de energia que 

são empregadas.

Tabela 1 – Ações do basquetebol, duração, sistemas energéticos corres-
pondentes e fontes de energia

Exemplos de ações
Duração

 (em segundos)
Sistemas 

energéticos
Fontes de 

energia

Potência anaeróbia: saltos, 
lançamentos, corridas 
rápidas, movimentos

 explosivos

Até ± 10 s
Anaeróbio 

alático
ATP-CP

Capacidade anaeróbia:
 situações sucessivas de 
defesa e contra- ataque

± 30 s
Anaeróbio

 láctico
Glicólise 

anaeróbia

Potência aeróbia: corridas
 moderadas, recuperação 
entre as ações e distância 

percorrida no jogo

> 120 s Aeróbio
Glicólise 
aeróbia

Fonte: Haddad e Daniel (2010, p. 69).
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Somente compreendendo essas questões que o professor de educação fí-

sica poderá se sair exitoso ao trabalhar com o basquete. Assim ele poderá saber 

qual foco deve dar para o treinamento de seus atletas visando um melhor prepa-

ro físico e, consequentemente, uma melhor performance buscando desenvolver 

entre seus atletas as

[...] qualidades físicas necessárias para altos níveis de desempenho atlé-
tico, independentemente do esporte, [que] são: força, potência (força 
explosiva), força elástica (reativa) e velocidade. A evolução máxima de 
cada qualidade física depende do desenvolvimento ideal da qualidade 
física precedente (COLE; PARANIELLO, 2017, p. 1).

Outra fonte de conhecimentos muito importante para o bom desempenho 

como preparador físico ou professor de basquete é a biomecânica. É dela que 

trataremos a seguir.

4.3 ASPECTOS BIOMECÂNICOS RELACIONADOS À PRÁTICA DO BASQUE-
TEBOL

De antemão é preciso pontar nossa concordância com Serrão, Azevedo e 

Amadio (2017, p. 129) de que a compreensão das variáveis biomecânicas envol-

vidas no basquete “pode auxiliar a busca e a implementação de estratégias de 

treinamento e de intervenção técnica capazes de impactar de forma significativa 

no desempenho e na segurança dos gestos executados pelo jogador no basque-

tebol”. Mas antes de tratar alguns dos aspectos biomecânicos relacionados à 

pratica do basquete é importante apresentar o que é e para que serve a biome-

cânica.

De acordo com McGinnis (2015, p. 3),

O termo biomecânica pode ser dividido em duas partes: o prefixo bio- e 
a palavra raiz mecânica. O prefixo bio- indica relação com sistemas vi-
vos ou biológicos. A palavra raiz mecânica indica que tem algo a ver com 
a análise das forças e seus efeitos. Então, parece que biomecânica é o 
estudo das forças e de seus efeitos nos sistemas vivos
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Quanto aos interesses dessa área do conhecimento Serrão, Azevedo e 

Amadio (2017, p. 117) apontam que

O objetivo central da biomecânica é o estudo do movimento humano. 
Ainda que esse seja um objetivo comum a muitas áreas da educação físi-
ca e do esporte, a biomecânica efetiva sua análise a partir de um prisma 
bastante particular: o das leis da física. Essas leis são estudadas ainda 
levando-se em consideração as características do aparelho locomotor. 
Para tanto, utilizam-se noções da física e da matemática, disciplinas que 
fundamentam e suportam a análise do movimento, e também conhe-
cimentos da anatomia e da fisiologia, que delimitam as características 
estruturais e funcionais do aparelho locomotor humano. Configura-se, 
dessa forma, uma disciplina com forte característica multidisciplinar, cuja 
meta central é analisar os parâmetros físicos do movimento em função 
das características anatômicas e fisiológicas do corpo humano.

Nesse sentido não temos dúvidas que o professor de educação física que 

compreender a biomecânica do basquete poderá “[...] avaliar técnicas usadas em 

habilidades esportivas pouco conhecidas, bem como considerar melhor novas 

técnicas naqueles esportes com os quais está́ familiarizado” (McGINNIS, 2015, 

p. 2).

Um bom exemplo que podemos dar sobre a importância do estudo da bio-

mecânica para o desempenho do atleta de basquete é o estudo realizado por 

Miller e Bartlett (1993 apud OKAZAKI; RODACKI; SATERN, 2015, p. 192) sobre 

o ângulo de entrada na cesta de basquete (Figura 2).

Fica claro por meio das imagens dispostas no alvo virtual (Figura 2) que 

o arremesso, para ser certeiro, deve apresentar um ângulo de entrada na cesta 

igual ou superior a 30º e que quanto maior for essa angulação “[...] maior será a 

margem de erro facultada ao jogador, em todas as direções” (SERRÃO; AZEVE-

DO; AMADIO, 2017, p. 119). Portanto, se eu quiser que meu aluno tenha sucesso 

nos arremessos que ele fizer devo mostrar para ele a importância da angulação 

de entrada da bola em relação ao diâmetro do aro e quais melhores angulações 

para se arremessar em cada situação de jogo.
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Figura 2 – Alvo virtual do anel da cesta de basquete em função do ângulo 
de entrada da bola

Fonte: Miller e Bartlett (1993 apud OKAZAKI; RODACKI; SATERN, 2015, p. 192).

Os conhecimentos de biomecânica também podem servir para a prevenção 

de lesões no basquete especialmente se levarmos e conta que trata-se de uma 

modalidade que envolve intensidade e coordenação, ou seja, trata-se de um “es-

porte [que] apresenta alta incidência de lesões, causadas por frequentes saltos, 

aterrissagens, mudanças de direção, pivoteios e contato físico característicos de 

sua prática” (ALMEIDA NETO; TONIN; NAVEGA, 2013, p. 362). Sendo as articu-

lações do tornozelo, do joelho, do ombro, da mão e do punho muito importantes 

para o desempenho no basquete elas também são as que mais sofrem com le-

sões (SERRÃO; AZEVEDO; AMADIO, 2017; WALKER, 2010; MOREIRA; GEN-

TIL; OLIVEIRA, 2003; COLE; PARANIELLO, 2017). Motivo pelo qual precisamos 

dar um pouco mais de ênfase para esses segmentos corporais.

Quanto as lesões da mão sabemos que elas costumam ser causadas, prin-

cipalmente, quando a bola de basquete atinge com violência as pontas dos dedos 

(WALKER, 2010). Há também casos de lesões nessa região e no punho (entor-

se) geradas por quedas, quando o atleta usa as mãos para amortecer o impacto. 

Talvez essas sejam as lesões mais difíceis de prever no basquete, tendo em vista 

que elas acontecem por acaso, de acordo com a dinâmica da disputa de jogo.
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Já em relação aos membros inferiores precisamos estar atentos para o fun-

cionamento desse segmento corporal. De acordo com Serrão, Azevedo e Amadio 

(2017, p. 119) “A posição do joelho no momento do contato com o solo é similar 

em cerca de 73% dos movimentos fundamentais do basquetebol, sendo caracte-

rizada pela manutenção de um ângulo de 10° a 20°”, já a articulação do tornozelo 

“[...] permanece em posição neutra no contato com o solo em aproximadamente 

55% desses movimentos”. Dar atenção para o fortalecimento da musculatura en-

volvida na manutenção dessas angulações pode ser bastante útil na prevenção 

de lesões.

Ainda sobre a biomecânica dos membros inferiores no basquete três es-

tudos em especial merecem atenção para entendermos as lesões mais sofridas 

pelos praticantes de basquete. No primeiro, realizado por Moreira, Gentil e Oli-

veira (2003), com atletas da seleção brasileira de basquete masculina que par-

ticiparam do 14º Campeonato Mundial de Basquetebol de 2002, fica claro que a 

entorse de tornozelo é a principal e mais comum lesão traumática entre os atletas 

investigados. No segundo Almeida Neto, Tonin e Navega (2013) identificaram 

que as lesões articulares nos membros inferiores foram as mais comuns entre 

os atletas sub-21 do clube de basquete que eles investigaram. No terceiro e úl-

timo texto que citaremos sobre membros inferiores Serrão, Azevedo e Amadio 

(2017, p. 119) apontam que “As aterrissagens são caracterizadas pelas maiores 

velocidades de flexão de joelho e dorsiflexão de tornozelo, enquanto os saltos 

caracterizam-se pelos maiores valores de extensão de joelho e flexão plantar do 

tornozelo”, motivo pelo qual esses segmentos corporais são tão exigidos e so-

frem tanto com lesões.

Contudo, o que mais nos chama a atenção é a observação feita por Almei-

da Neto, Tonin e Navega (2013) de que a maior parte das lesões que os atletas 

sofrem costumam ocorrer nos treinos, sendo 61,9% dos casos entre as mulheres 

e 71,8% entre os homens. Essa informação é bastante interessante uma vez que 

cabe ao treinador se atentar e observar se ele não está forçando demais durante 
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a preparação física e se seus atletas não estão exagerando demais na busca 

por uma performance cada vez maior. Tal observação ganha ainda mais em im-

portância quando levamos em conta a opinião de Cole e Paraniello (2017, p. 7) 

de que apesar das articulações dos membros inferiores serem “[...] capazes de 

absorver algumas forças geradas no basquete, elas não são aparelhadas para 

assimilar repetidamente a maioria dessas forças intensas ao longo do tempo. Em 

consequência disso, ocorrem as lesões”.

Existem muitos outros aspectos da biomecânica que poderiam ser aborda-

dos neste trabalho de conclusão de curso e que chamam nossa atenção. Mas 

por hora, para a conclusão desse trabalho de conclusão de curso consideramos 

que conseguimos abordar aquelas que, de momento, consideramos as mais im-

portantes.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que o basquetebol é uma modalidade esportiva na qual 

apresenta elementos próprios dos âmbitos cognitivos, físicos – técnicos, técni-

cos – táticos, táticos – cognitivos, físico - táticos e táticos se relacionam de forma 

dinâmica e complexa.

Vou poder levar para a minha prática como profissional da educação física 

a necessidade de se obter informações com embasamento na literatura e com 

isso poder contribuir para o oferecimento do basquetebol no Brasil, podendo ter 

um modelo de ensino da técnica e da tática, sendo importantes para a etapa de 

iniciação até a especialização. Com a participação de Professores/Técnico por-

que atuamos no dia a dia nas escolas e nos clubes.

O sistema de treinamento esportivo envolve a preparação física, técnica, 

tática, biomecânica, psicológica e social dos atletas de uma determinada cultura. 

Ter conhecimento sobre todos esses conceitos se torna crucial é fundamental 

para a realização de um trabalho, com embasamento cientifico, durante o proces-

so de ensino aprendizagem em relação ao aluno/atleta. Como professor tenho o 
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papel principal de transmitir o conhecimento acerca da modalidade, valorizando 

a consciência corporal e tudo que com ela se torna fundamental para o processo 

de desenvolvimento do ser humano.

Em relação ao basquetebol e todo o seu processo de desenvolvimento, a 

literatura brasileira é bastante escassa, tendo que ser haver uma adaptação dos 

modelos de outros países, porém muitos autores falam da importância da espe-

cificidade no treinamento, adequando o treino ao grupo de trabalho, e também 

sobre a escassez do tema de preparação física e fisiologia no basquetebol, o 

estudo pode observar e refletir com base na revisão literária sobre a relevância 

do assunto para a pedagogia do treinamento esportivo. Para que possamos en-

tender melhor a complexidade do movimento humano e explicarmos suas cau-

sas, sendo necessário outros aspectos da análise multidisciplinar sejam também 

considerados.
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INTRODUÇÃO

Segundo Oppermann (2014) o câncer é a segunda maior causa de morte 

em nosso país, ficando atrás somente das doenças cardiovasculares, líder dis-

parado do número de mortes anuais de habitantes no Brasil. Trata-se, portanto 

de “[...] um dos problemas de saúde que causa maior preocupação às pessoas, 

pela sua elevada frequência e a imagem de sofrimento e destruição física que a 

doença carrega consigo” (NOVAES; SCHOUT, 2009, p. 467).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) (WORLD HEALTH OR-

GANIZATION, 2020, p. 25, tradução nossa) apontam que “O câncer é a primeira 

ou a segunda causa de morte prematura em 134 dos 183 países do mundo. Em 

2018, havia uma estimativa de 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de 

mortes por câncer”. Na Figura 1 apresentamos o número de casos globais de 

câncer registrados ao redor do mundo no ano de 2018 por sexo e por tipo de 

câncer.

Figura 1 – Casos globais de câncer ao redor do mundo no ano de 2018

Fonte: World Health Organization (2020, p. 25, traduzido pelos autores).

Convém ressaltar que quando falamos em câncer estamos nos referindo a 

um conjunto grande de doenças que até possuem “algumas características fisio-

patológicas comuns, [que] diferenciam-se muito quanto à etiologia, manifestação 
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clínica e evolução” (NOVAES; SCHOUT, 2009, p. 467). Segundo estimativas 35 

a 50% dos casos de câncer poderiam ser evitados se as pessoas promovessem 

mudanças em alguns fatores combinados como a diminuição à exposição solar 

excessiva, assumissem uma dieta adequada e uma vida fisicamente ativa, dimi-

nuíssem o consumo de álcool e tabaco e prevenissem a ocorrência de obesida-

de, entre outros (OPPERMANN, 2014; NOVAES; SCHOUT, 2009).

Não se sabe o valor exato de quantos casos de câncer poderiam ser evita-

dos pela adoção de um estilo de vida mais saudável, mas tomando por referên-

cia as 18.078.957 de pessoas que tiveram câncer em 2018 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020, p. 25) e as estimativas apontadas no parágrafo anterior, 

poderíamos evitar o sofrimento de 6.327.635 a 9.039.479 de pessoas ao redor 

do mundo. Dentre as ações que podem ser adotadas encontramos a prática de 

atividade física regular que tanto pode ajudar a prevenir a ocorrência de diversos 

cânceres, quanto pode contribuir com a recuperação de pacientes oncológicos 

com uma série de benefícios como: a melhoraria da recuperação e o aumento 

da qualidade de vida de desses sujeitos após a realização do tratamento para 

retirada de um câncer (BOING et al., 2016).

Por conta dessa importância da atividade física seja para a prevenção seja 

para a fase pós-tratamento, o presente estudo se justifica pela necessidade de 

conhecermos quais as possíveis implicações das atividades físicas prescritas 

para pacientes em tratamento oncológico. Apontada a justificativa deste estudo 

partiremos para a apresentação dos objetivos que pretendemos realizar com sua 

realização.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Investigar as implicações da atividade física regular na recuperação de 

pessoas em tratamento oncológico.
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender melhor o que é o câncer, suas causas e consequências.

Descrever os principais benefícios que a prática de atividade física regular 

pode trazer a vida de pessoas em tratamento oncológico.

Apresentar quais são as principais atividades físicas prescritas para pes-

soas em tratamento oncológico.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa, que se vale 

de um estudo de revisão por meio do qual se pretende identificar um fenômeno 

através de leituras e interpretações subjetivas sobre o tema proposto. Explora-

tório porque buscamos desenvolver uma pesquisa que proporcione uma visão 

geral (GIL, 2018; 2019) acerca das implicações das atividades físicas na recupe-

ração de pessoas em tratamento oncológico. 

Pesquisa qualitativa por buscar responder a “questões muito particulares” 

e trabalhar “com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações” (MI-

NAYO, 2015, p. 21), além de proporcionar um entendimento abrangente tanto ao 

pesquisador, quanto ao leitor, garantindo uma análise que se difere de números 

e equações como costumamos encontrar nas pesquisas quantitativas.

Conscientes de que “A revisão da literatura está relacionada com os temas 

ou análise das pesquisas efetuadas” (MARCONI; LAKATOS, 2018, p. 245) e que 

a principal vantagem desse tipo de pesquisa é “[...] permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que po-

deria pesquisar diretamente” (GIL, 2018, p. 28), este estudo busca realizar “uma 

síntese, a mais completa possível, do estado da ciência da área da pesquisa” 

(MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 177). 
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Nesse sentido assumimos que ao realizar este estudo de revisão busca-

mos “[...] detectar, consultar e obter a bibliografia (referências) e outros materiais 

úteis para os propósitos do estudo, dos quais temos de extrair e recompilar a 

informação relevante e necessária [...]” (HERNÁNDEZ SAMPIERI; FERNÁNDEZ 

COLLADO; BAPTISTA LUCIO, 2013, p. 76, grifos dos autores) fazendo, sempre 

que possível uma “discussão crítica das obras citadas” (GIL, 2018, p. 162).

Para a concretização da pesquisa foram realizadas consultas no Portal de 

Periódicos da CAPES,1 na biblioteca eletrônica SciELO2, no Google Acadêmico3 

e nas duas bibliotecas digitais disponibilizadas pelo Ambiente Virtual de Apren-

dizagem (AVA) da Universidade Paulista (UNIP) – mantenedora de nosso curso 

de Graduação Plena em Educação Física da FAVI – “Biblioteca Virtual” e “Minha 

Biblioteca” para obtermos escritos que tratassem do câncer e da importância da 

atividade física regular na recuperação de pessoas em tratamento oncológico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CÂNCER: HISTÓRIA, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Segundo o ABC do Câncer, publicado pelo Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva (INCA) “A palavra câncer vem do grego karkínos, 

que significa caranguejo e foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates, o pai da 

medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C.” (BRASIL, 2020, p. 13). Ao contrário do 

poderíamos imaginar não se trata de uma doença nova, pois, “O fato de ter sido 

detectado em múmias egípcias comprova que ele já afetava o homem há mais 

de 3 mil anos antes de Cristo” (BRASIL, 2020, p. 13).

De acordo com Oppermann e Barrios (2014, p. 20),

Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que tem em comum 
o crescimento desordenado de células de determinado tecido ou órgão. 
Essas células se dividem rapidamente, tendendo a ser muito agressivas 
e proporcionando a formação de uma massa celular, chamada de tumor. 
Os tumores podem ser tanto benignos quanto malignos.
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Já Santos (2011, p. 238) prefere adotar a nomenclatura técnica ao nos ex-

plicar que:

Um crescimento novo composto de células derivadas de tecidos normais 
que, submetidas a danos em DNA, tornam-se não responsivas aos con-
troles homeostáticos de crescimentos normais e que se expandem além 
de seus limites anatômicos normais é chamado neoplasia.

Um conceito amplamente aceito para neoplasia é: uma massa anormal 
de tecido cujo crescimento excede e não está coordenado ao crescimen-
to dos tecidos normais e que persiste mesmo cessada a causa que a 
provocou. 

Independentemente de ser chamado neoplasia ou câncer, trata-se de uma 

doença muito grave e que precisa ser prevenida e identificada o quanto antes, 

motivo pelo qual é importante compreendermos suas causas e consequências. 

Sendo assim, a busca pela identificação da origem do desenvolvimento do cân-

cer, se torna essencial, visto que cerca de 80% de todos os tipos de câncer tive-

ram causas teoricamente evitáveis (KOWALSKI; BRETANI; COELHO, 2003).

De acordo com Melo e Pinho (2017, p. 34),

Vasta evidência científica, corroborada pela Agência Internacional para 
Pesquisa em Câncer, da OMS, comprova que o excesso de gordura cor-
poral representa risco para o desenvolvimento de pelo menos 13 tipos de 
câncer, como esôfago (adenocarcinoma), estômago (cárdia), pâncreas, 
vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto), rins, mama (mulheres na 
pós-menopausa), ovário, endométrio, meningioma, tireoide e mieloma 
múltiplo.

Se para Carvalheira e Saad (2006) a obesidade também estaria relaciona-

da ao desenvolvimento de tumores no rim, no pâncreas, no esôfago, na vesícula 

biliar e no fígado, Cavalcante (2005) aponta o tabagismo como outro importante 

potencializador do câncer. De acordo com Mirra (2015, p. 133) “A Organização 

Mundial da Saúde (OMS), entre suas preocupações com o controle das doenças 

crônico-degenerativas, em especial o câncer, coloca os programas de controle 

do tabagismo como prioritários”. Não é à toa essa preocupação uma vez que

O câncer de pulmão é uma das neoplasias malignas mais frequentes em 
todo o mundo, com alta letalidade e incidência crescente principalmente 
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em mulheres [...]. No Brasil, as estimativas do Ministério da Saúde para 
o ano de 2014 indicam o câncer de pulmão como o terceiro sítio mais 
frequente na população brasileira, com 27.330 novos casos diagnostica-
dos. Apenas os tumores de mama e próstata têm maior incidência que o 
câncer de pulmão nos brasileiros (YOUNES; ABRÃO, 2015, p. 149-150).

São muitas as doenças que o hábito de consumir tabaco pode gerar. De 

acordo com Mirra (2015, p. 133) “Dentre mais de 50 doenças relacionadas ao 

tabaco, o câncer se destaca” e engana-se quem pensa que elas se restringem 

apenas ao pulmão podendo atingir variadas parte do corpo como “[...] cavidade 

oral, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, cólon, reto, fígado, vias biliares, larin-

ge, pulmão, rins, bexiga, mama, colo do útero, vulva e leucemia mieloide aguda”.

Independente das causas sabemos que a formação do câncer se dá quan-

do uma célula normal sofre mutação genética, isto é, quando ocorrem “[...] alte-

rações no ácido desoxirribonucleico (DNA) dos Genes. [Assim] As células cujo 

material genético foi alterado passam a receber instruções erradas para as suas 

atividades” (BRASIL, 2020, p. 17). Trata-se de um processo que “[...] em geral, 

acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa 

se prolifere e dê origem a um tumor visível” (BRASIL, 2020, p. 18).

O fato é que apesar de não se saber ao certo o que proporciona o desen-

volvimento do câncer nas pessoas, sabe-se, porém, que a doença pode se de-

senvolver de forma espontânea, ou pela ação de gente químicos no organismo:

Em síntese, a carcinogênese pode iniciar-se de forma espontânea ou ser 
provocada pela ação de agentes carcinogênicos (químicos, físicos ou 
biológicos). Em ambos os casos, verifica-se a indução de alterações mu-
tagênicas e não-mutagênicas ou epigenéticas nas células. (INSTITUTO 
NACIONAL DE CÂNCER, 2008, p. 33).

Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, não é apenas ela que 

tem dificuldades em lidar com a doença, mas sim toda a família, uma vez am-

bos experimentam grande sofrimento que algumas vezes pode ser piorado pelo 

prognóstico de cirurgias e um tratamento que pode se prolongar bastante (DAL 

ONGARO et al., 2019). Trata-se de
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[...] um momento difícil para pacientes e familiares, já que as pessoas que 
estavam próximas na fase aguda tendem a se voltar para a própria vida. 
O portador da doença precisa lidar com os sintomas da patologia, com 
a queda na qualidade de vida, com os efeitos colaterais dos tratamentos 
estendidos, com as demandas do cotidiano e com impactos emocionais 
e psicológicos variados e intensos. Tudo isso pode provocar depressão, 
ansiedade, sentimento de abandono, isolamento, tristeza, medo da re-
corrência e mudança de imagem. Frequentemente, os planos ficam em 
função da doença e do tratamento (PERINA; CICCONE, 2020).

Trata-se de um processo muito doloroso que a educação física e seus pro-

fissionais podem contribuir com o intuito de auxiliar no tratamento das pessoas 

acometidas por algum tipo de câncer, independente da fase do diagnóstico e do 

tratamento em que a pessoa se encontre. É sobre isso que trataremos na subse-

ção a seguir.

4.2 BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR PARA PESSOAS EM TRA-
TAMENTO ONCOLÓGICO

Antes mesmo de tratar dos benefícios que a atividade física regular pode 

trazer para a recuperação e o tratamento das pessoas em tratamento oncológico 

consideramos importante tratar, ainda que brevemente, sobre o papel dessas 

práticas na prevenção do câncer.

Como vimos na subseção anterior temos conhecimento que a obesidade 

é percebida como uma das principais causas de vários tipos de cânceres (MO-

TTER et al., 2016). Felizmente sabemos que podemos diminuir os efeitos do 

ganho de peso da população tanto com “[...] políticas públicas e ações efetivas 

na área da saúde, tanto para prevenção como para tratamento da obesidade” 

(FISBERG; PASSOS; FERRETI, 2015, p. 31), quanto com “[...] intervenções em 

ambiente familiar de base comportamental que incorporam modificações ao nível 

da alimentação e da atividade física parecem ser as mais efetivas no controle do 

peso corporal” (p. 32).

Em relação à alimentação sabemos que “A nutrição atua como fator de pre-

venção primária do câncer de duas maneiras: ingestão de alimentos que atuam 
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como fator de proteção contra essa doença e não ingestão de alimentos que con-

tenham fatores cancerígenos” (MOURA; ALMEIDA; WAITZBERG, 2015, p. 531). 

No que tange à atividade física sabemos que “[...] a prática regular de exercícios 

físicos diminui o risco do surgimento de vários tipos de câncer [...]” (OLIMPIO; 

REIS; PINTO, 2014, p. 149). A simples adesão à uma prática regular de exercí-

cios que promova um gasto energético maior do que a ingesta pode ter um fator 

de prevenção à obesidade e, por consequência, diminuir a chance de uma pes-

soa desenvolver câncer durante a vida.

Brito, Battistella e Baia (2014, p. 10) tem a seguinte opinião em relação à 

reabilitação que a pessoa que passou por alguma intervenção cirúrgica para reti-

rada de um tumor ou mesmo de algum órgão ou parte do corpo:

No âmbito da reabilitação, o exercício com fins terapêuticos destaca-se 
como importante ferramenta no cuidado ao paciente com câncer: seja 
visando ao restabelecimento físico, ao ganho de condicionamento; seja 
para o andar ou engolir de forma segura; seja para o melhor controle da 
dor ou da urina; seja para recuperar um movimento ou uma funcionali-
dade (na forma usual ou adaptada); seja para a melhora da fadiga, do 
humor ou do sono.

Podemos, dessa forma, perceber um importante papel que o professor de 

educação física pode ocupar no restabelecimento físico das pessoas em trata-

mento oncológico no restabelecimento físico, no ganho de condicionamento, na 

diminuição da fadiga e na melhoria do humor e do sono. Indo na mesma direção 

Olimpio, Reis e Pinto (2014, p. 149) apontam que “[...] o exercício físico torna-se 

uma importante ferramenta na reabilitação do paciente, visando proporcionar a 

melhora do condicionamento físico, a funcionalidade e a tolerância ao exercício, 

entre outros benefícios”.

Além disso Brito, Battistella e Baia (2014) afirmam que controlar o peso 

pode servir de medida profilática, uma vez que existem alguns cânceres que po-

dem ser agravados quando a pessoas tem sobrepeso. Pereira et al. (2014) nos 

lembra que a “[...] inatividade oriunda de períodos de afastamento das atividades 

usuais em decorrência do tratamento do câncer [...] [gera] perdas consideráveis 



337

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA 

da capacidade cardiovascular e muscular, entre outras consequências”, motivo 

pelo qual a atividade física orientada e realizada de maneira evitar ou diminuir 

atrofias geradas em decorrência da internação e da falta de mobilidade oriundas 

do tratamento do câncer.

Além disso Brito, Battistella e Baia (2014, p. 11) são categóricos ao afirma-

rem que “[...] a atividade física regular pode, inclusive, contribuir para a redução 

de recorrência e mortalidade de alguns cânceres”. Apontados alguns dos benefí-

cios que a atividade física pode trazer para pacientes em tratamento oncológico, 

partiremos para descrever quais atividades físicas costumam ser indicadas para 

esse público.

4.3 PRINCIPAIS ATIVIDADES FÍSICAS PRESCRITAS PARA PESSOAS EM 
TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Antes de apontar qualquer atividade física recomendada é importante frisar 

que “[...] para iniciar um programa de exercício físico, torna-se necessário reali-

zar uma avaliação prévia, buscando informações sobre a atual condição clínica 

do paciente e o status de sua saúde [...] (OLIMPIO; REIS; PINTO, 2014, p. 149), 

motivo pelo qual o professor de educação física deverá contar com o apoio de 

um médico que é quem poderá liberar a pessoa que se encontra em tratamento.

De acordo com Pereira et al. (2014) o condicionamento físico de uma pes-

soa em recuperação de tratamento oncológico deve envolver treino aeróbio, trei-

no anaeróbio de resistência, bem como dar uma boa atenção para a flexibilidade.

Quanto às atividades recomendadas,

Preconiza-se a realização de atividade física regular de intensidade ao 
menos moderada, 150 minutos por semana, a ser distribuída na maior 
parte dos dias da semana, devendo-se evitar a ocorrência de 2 dias se-
guidos sem atividade. Essa recomendação é válida aos pacientes em 
tratamento ativo ou em acompanhamento, que tenham condições e li-
beração médica para realizá-la, com os devidos cuidados e, em alguns 
casos, sob supervisão (BRITO; BATTISTELLA; BAIA, 2014, p. 11).
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O professor de educação física que estiver conduzindo o treinamento físico 

deverá estar atento para alguns sinais que costumam indicar a intolerância ao 

esforço por parte da pessoa que se encontra em tratamento oncológico, são elas 

“Dor ou desconforto no peito”, “Dor no peito com ou sem irradiação para os bra-

ços e nuca”, “Falta de ar”, “Náuseas (enjoo)”, “Tonturas/sensação de desmaio”, 

“Sudorese fria” e “Taquicardia acentuada e/ou arritmia” (PEREIRA et al. 2014, p. 

474). Incentivar ou mesmo deixar o aluno com tais sintomas a insistir na realiza-

ção do esforço é aumentar ainda mais seu risco de morte. A melhor maneira de 

auxiliá-lo é orientá-lo a relatar o ocorrido ao seu médico.

De acordo com Pedroso et al. (2005, p. 156) institutos de pesquisa e or-

ganizações de combate ao câncer têm prescrito atividades físicas para pessoas 

em tratamento oncológico sugerindo de 30 a 60 minutos de “[...] atividade de 

intensidade moderada a vigorosa, de dois a cinco dias na semana (ideal) ou até 

mais, [...] as atividades podem tanto ser exercícios regulares [...] como atividades 

esportivas ou atividades diárias tais como trabalhos domésticos”.

Pereira et al. (2014) apontam os exercícios recomendados para as pessoas 

em tratamento oncológico. Na Figura 2 são apresentadas as principais caracte-

rísticas que devem ser seguidas.

Diante do que fora discutido até aqui os exercícios mais indicados são as 

atividades aeróbicas leves como caminhada, alongamentos e relaxamentos. O 

fortalecimento muscular deve ser realizado de maneira leve se valendo de exer-

cícios com peso ou mesmo o pilates. Em suma devem ser realizados exercícios 

com o objetivo de manter a força muscular e a capacidade física. Estão proibidos 

os exercícios de impacto e os de alta performance.
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Figura 2 – Exercícios recomendados para pessoas em tratamento                                     
oncológico  e  suas  características

Exercícios Características

Aeróbicos
Respeitar o limite do paciente e a frequência 

cardíaca de treinamento
O exercício deve evoluir conforme as respostas cardiovasculares

Resistidos

Enfatizar a força/resistência de grandes grupos musculares
Uso de aparelhos de mecanoterapia (pesos, halteres) 

e exercícios localizados
Evitar exercícios excêntricos e a manobra de Valsalva

 (respiração).

Alongamentos

Realizar alongamentos estáticos com 
duração de 10 a 30 segundos

Sempre que possível usar a facilitação 
neuromuscular proprioceptiva

Exercitar os principais grupos musculares 
enfocando os mais sujeitos à retração.

Fonte: Pereira et al. (2014, p. 475-476).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão de literatura, pode-se refletir sobre os benefícios da               

prática de atividade física, não só durante o tratamento do câncer, mas na pre-

venção e recuperação, pois a atividade física influencia não só no bem-estar e na 

qualidade de vida mas também interfere na preservação da saúde, contribuindo 

para o equilíbrio do metabolismo e, consequentemente reduzindo os riscos do 

surgimento de doenças crônicas.

A atividade física é um fator associado ao estilo de vida que se relaciona 

à prevenção e ao tratamento do câncer, pois exerce efeitos anti-inflamatórios e 

imunoestimuladores. As terapias químicas enfraquecem os pacientes, causando-

-lhes fadiga e mal-estar, nesse sentido a prescrição de atividades físicas espe-
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cíficas para cada paciente, ajuda a manter o desempenho físico e o bem-estar.

Foi constatado que os exercícios, ajudam a combater a fadiga, sintoma de-

sagradável dos pacientes que fazem quimioterapia ou radioterapia. As atividades 

físicas mais indicadas são as aeróbicas leves, como caminhada, alongamentos e 

relaxamentos e exercícios com o objetivo de manter a força muscular e a capa-

cidade física. 

O estudo possibilitou a compreensão do que é o câncer, suas causas e 

consequências e a partir disso, entender como um profissional de Educação Fí-

sica pode ajudar pacientes em tratamento oncológico, orientando e propondo 

atividades que colaboram para a recuperação dos mesmos. 

Sabe-se que a atividade física libera neurotransmissores que trazem prazer 

e bem-estar. E a sensação de bem-estar é um fator que colabora para a recupe-

ração de qualquer pessoa, pois quando o paciente se sente bem, ele passa a ter 

esperança de melhora.

Entendendo que a dificuldade de pacientes em tratamento oncológico é 

sair do sedentarismo, por conta da agressão e desgaste físico que o tratamento 

impõe e as próprias limitações que o câncer traz consigo, os conhecimentos ad-

quiridos durante a pesquisa esclareceram quão importante é a ajuda dos profis-

sionais de Educação Física no acompanhamento e recuperação desses pacien-

tes que se sentem fragilizados diante de uma situação de insegurança e estresse 

emocional.

A pesquisa incentiva os profissionais da área a trabalharem com                                      

dedicação, entendendo que na medida em que inserem o exercício na rotina 

das pessoas em, percebemos uma mudança na disposição para o dia a dia, com 

qualidade de vida. 

Apesar da temática ter relevância no campo científico, os estudos abor-

dando o assunto ainda são poucos. É necessário novas pesquisas abordando 
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a prescrição de atividades físicas a pacientes em tratamento oncológico, prefe-

rencialmente de forma multidisciplinar, explorando a implicação do apoio de uma 

equipe de psicólogos, médicos e fisioterapeutas e o profissional de Educação 

Física.
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