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INTRODUÇÃO

O treinamento resistido (TR) destaca no cenário atual devido os resultados 

positivos que impactam diretamente na qualidade de vida. Atletas visam como 

resultados do  treinamento resistido (TR), força, potência, e as alterações da 

composição corporal para a melhora da performance esportiva. Admiradores de 

aptidão física, visa os benefícios a saúde e mudanças da composição corporal 

aparente (OLIVEIRA E SILVA et al., 2015). 

 Os praticantes do exercício resistido, variam seus treinos para promover 

melhores adaptações e resultados satisfatório com seus objetivos. (NETO et al 

2017).

 As variáveis de um treinamento resistido, são as ferramentas que norteiam 

os profissionais e praticantes de exercícios resistidos sobre a intensidade de car-

ga, intervalo de recuperação, desgaste muscular e o estresse oxidativo (PEREI-

RA et al 2018). 

 A falha concêntrica e desencadeada pela fadiga, seja ela de origem central 

ou periférica. A fadiga é um fator limitante para o TR, entretanto seus resultados 

para hipertrofia e força são satisfatórios aos praticantes. Atentar para as altera-

ções de desordem fisiológicas, são instrumentos de medidas da intensidade de 

carga do treinamento, monitoramento de riscos de lesões, resultados propostos 

atingidos e a fadiga. (OLIVEIRA E SILVA et al 2015).  

 O presente estudo tem a finalidade de comparar os efeitos de diferentes 

intensidades de carga sobre o treinamento resistido até a falha concêntrica. 
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REFERENCIAL TEÓRICO

Treinamento Resistido
 

O treinamento de força com falha concêntrica (TFC) trata-se da realização 

de cada série de uma sessão de treinamento resistido até a fadiga do praticante. 

A falha concêntrica e uma das formas de otimizar os resultados do TR. O TFC, 

se destaca no treinamento resistido, pois promove um maior número de recruta-

mento de unidades motoras e consequentemente, maior adaptação hipertrófica, 

aumento da síntese proteica muscular e ganho de força (OLIVEIRA et al., 2015).

Falha é conceituada, como a incapacidade de se manter nível adequado de 

trabalho ou rendimento durante uma atividade sustentada, ocasionada por fadiga 

muscular decorrente a deposição de resíduos metabólicos. Os metabólitos redu-

zem a amplitude do potencial de ação e a excitabilidade muscular, prejudicando 

os processos contrátil; resultando num declínio de força e velocidade (PEREIRA 

et al 2018).

Fadiga

 A fadiga pode ser influenciada pelo tipo de estímulo, seja ele voluntário 

ou por eletroestimulação, tipo de contração, podendo ser isométrico, isotônico, 

intermitente ou contínuo, pela duração, frequência e intensidade do exercício 

e o tipo de músculo. A fadiga pode ocorrer em diversos níveis envolvidos na 

contração muscular, desde o córtex motor, passando por medula espinal, junção 

neuromuscular chegando até a membrana muscular, podendo então ter origem 

central ou periférica (Oliveira 2017).

Termografia 

Termografia é a técnica utilizada para mensurar a radiação infravermelha 

emitida de um corpo, sendo utilizada por sua forma não invasiva e de rápida 

aplicação (JIAO et al., 2016). 
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O indivíduo analisado deve ser mantido em repouso para a captura da 

imagem termográfica em um ambiente com temperatura controlada por pelo 

menos dez minutos independentemente do sexo do indivíduo (MARINS et al., 

2014).

A avaliação termográfica infravermelha tem o potencial de promover 

informações de diversas alterações a fim de ajudar no diagnóstico, sendo que 

alterações de temperatura corporal podem estar relacionadas com diversas 

doenças, desordens vasculares e musculares (OLIVEIRA 2017).

Creatina Quinase

A variação da dosagem da enzima Creatina Quinase (CK), é empregado 

como marcador do estresse imposto a musculatura esquelética de um treinamen-

to resistido (NETO 2017). 

A CK  apresenta-se como um dímero composto por qualquer combinação 

entre dois monômeros M ou B. As combinações resultam nas isoenzimas BB, 

MB e MM. A CK dos músculos esqueléticos é quase exclusivamente da fração 

MM (97-99%), sendo o restante composto pela fração MB. A CK presente no 

miocárdio é basicamente formada pela fração MM (75-80%), porém com maiores 

quantidades da fração MB (15-20%). A CK cerebral é composta exclusivamen-

te pela fração BB. No soro normal, a CK total é representada principalmente 

pela fração MM.  A concentração sérica da CK  é dependente da idade, sexo, 

raça, massa muscular e atividade física. Em geral, os homens têm níveis mais 

elevados que as mulheres. Indivíduos da raça negra possui níveis mais elevados 

que indivíduos da raça branca. Os níveis em outros grupos raciais não diferem 

da população branca. A massa muscular constitui outro fator independente que 

influencia os níveis de CK. Durante a vida adulta, os níveis de CK aumentam 

discretamente com a idade para declinar na senilidade (SCHNEIDER et al 2015).  

http://www.fleury.com.br/medicos/educacao-medica/revista-medica/materias/Pages/Creatinoquinase-nas-alturas.aspx
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Conforme NETO, e colaboradores (2017, p 779) “sugerem que exista 

uma faixa de concentração de CK que varia entre 300-500 U/L em atletas, 

dependendo de fatores como individualidade e modalidade do treinamento 

sugeriram que na modalidade de futebol de campo, valores acima de 975 U/L 

poderiam ser indicativos da transição do overreaching (estresse metabólico) para 

o over training (estresse generalizado envolvendo vários sistemas orgânicos) de 

forma específica, marcadores celulares como CK-MB (isoenzima específica para 

musculatura cardíaca). 

Os níveis de CK se elevam a partir de 12 a 24 horas da injúria, com picos 

entre 1 e 3 dias, e declínio após 3 a 5 dias da cessação da lesão muscular 

(RABELO et al., 2016).

Teste de Uma Repetição Máxima 

Repetição máxima (RM), é o número máximo de repetições por série que 

podem ser realizadas consecutivamente, com a técnica correta de levantamento 

utilizando uma determinada carga. Portanto, uma série de determinada RM implica 

que ela seja realizada até que haja fadiga voluntária momentânea geralmente na 

fase concêntrica de uma repetição. A carga mais pesada que pode ser utilizada 

em uma repetição completa de um exercício é denominada 1RM (FLECK e 

KRAEMER, 2017). 

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Estudo transversal randomizado, com o propósito de comparar os resulta-

dos obtidos aplicados a dois grupos. 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética e pesquisa 

(CEP) de número 3.654.377 – Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR/MG); 

com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 

21275519.7.0000.5158. 
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Amostra 

A amostra do estudo foram 16 atletas fisicamente ativos com idade entre 

17 a 19 anos.  

Critérios de Elegibilidade

 Os critérios de elegibilidade foram: praticantes de treinamento resistidos 

com no mínimo 6 meses de experiências com frequências de no mínimo 3 dias 

de treinos semanais, do sexo masculino entre 17 e 19 anos. 

Critérios de Ilegibilidade 

Os critérios de ilegibilidade foram: portadores de doenças crônicas 

(hipertensos / cardiopatas / diabéticos / anemia falciforme), histórico com menos 

de 6 meses de câncer e indivíduos com dor crônica em membros inferiores. Foram 

excluídos da amostra os usuários, de suplementos alimentares e/ou recursos 

farmacológicos que interferisse o desempenho físico.

Teste Aplicado

Os avaliados foram submetidos a uma sessão de treinamento de 

agachamento, Leg press, mesa extensora e flexora com série única com cadência 

1/1 até a falha concêntrica com intervalo de 3 minutos entre um exercício e outro.

Para a determinação da carga de treinamento foi aplicado o teste de uma 

repetição máxima 1RM, 48 horas que antecederam ao teste. 

Procedimentos Metodológicos 

Os indivíduos foram submetidos ao teste em uma sala com temperatura 

controlada a 23°C, com paredes cobertas por tapetes de material EVA. Os 

voluntários ao entrarem na sala ficaram 10 minutos em repouso para equiparação 
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de temperatura. No pré e pós teste os avaliados foram submetidos a análises de 

termografia dos membros inferiores e coletado 5 ml de sangue em tubos sem 

anticoagulantes para análises de CK e CKMB. Uma hora após a última coleta 

de sangue, as amostras foram enviadas ao laboratório São José para serem 

processadas, separando o soro das amostras, através de centrifugação 3.500 rpm 

por 10 minutos, para análises. A análises foram realizadas no aparelho labmax 

pleno, fabricado pela Labtest Diagnóstica S/A, pelo kit labtest, determinação por 

método quantitativo cinético.

Os avaliados foram introduzidos a 2 grupos, sem a informação através 

a respeito do sorteio aleatório do aplicativo sorteio fácil, por um pesquisador 

independente da pesquisa, sendo direcionado metade dos avaliados para cada 

grupo. O aplicador recebeu os envelopes, onde estava inserido cada avaliado: 

GA e GB. O grupo GA que foi submetido ao treinamento resistido com falha 

concêntrica do protocolo descrito com carga de 80% e grupo GB que foi submetido 

ao treinamento resistido com falha concêntrica do protocolo descrito com carga 

de 50%. Os dados foram coletados e enviados para assessor para tabulação 

sem distinção de grupo. 
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Figura 1- Desenho de pesquisa 

Fonte: Do autor

Procedimento Estatístico 

Utilizado o Teste de Shapiro-Wilk, o qual é indicado para amostras com 

menos de 50 indivíduos.

Os resultados das análises permitiram o uso de estatística paramétrica em 

todas as variáveis.
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Dessa forma o Teste t de Student para dados pareados foi utilizado para 

comparar o efeito do período do programa de treinamento em cada grupo 

(intragrupo), através da comparação dos valores obtidos antes e após teste.

 Utilizou-se também, o Teste t de Student para amostras independentes com 

o objetivo de verificar se havia diferenças entre o grupo experimental e controle 

(intergrupos) ao iniciarem o programa de treinamento.

 Além disso, utilizando o delta (Δ), verificou-se o efeito do período do 
programa de treinamento intergrupos. Em todos os testes foi adotado um 
nível de significância de 95% (p=0,05). Os dados foram analisados com o 
auxílio do programa computacional específico Biostat 2.0.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Creatina Quinase (CK)

Figura 2- Comportamento de CK, do intragrupo GA
 

GRUPO A (P
RÉ)

GRUPO A (P
ÓS)

0

100

200

300

Fonte: Do autor

Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes.

Legenda:

             (GA) – Grupo A

             (CK) – Creatina Quinase 

Diferença significativa (p=0,0152)   
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Os resultados da pesquisa evidenciaram que os indivíduos testados intra-
grupo GA obtiveram alterações significativas nas dosagens séricas de CK antes 
e após a intervenção, pois pode estar associado ao elevado esforço promovido 
pela estrutura musculoesquelética e a maior fonte de substrato energético solici-
tado. Esta variação pode ser um indicativo que o aumento da dosagem de CK sé-
rico pode ocorrer de forma significativa em menos de 12 horas, diferente do que 
é referenciado por RABELO et al., 2016, que  descrevem que os níveis de CK se 
elevam a partir de 12 a 24 horas da injúria da cessação da lesão muscular. Os 
dados obtidos no estudo conferem com estudos apresentado por SCHNEIDER 
e colaboradores em 2015. As dosagens de CK e outras enzimas estão localiza-
das no citosol da célula, não sendo capazes de atravessar a membrana celular. 
Desta forma, sua dosagem pode ser adotada como método indireto para análise 
de dano muscular. Esta elevação persistente da CK após o exercício pode servir 
para manter a demanda de Adenosina trifosfato (ATP) muscular durante a ativi-
dade, comprovando ser um indicativo da destruição da fibra muscular em respos-
ta ao exercício extenuante.  

Figura 3- Comportamento de CK, do intragrupo GB
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Fonte: Do autor

Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes.

Legenda:

             (GB) – Grupo B

             (CK) – Creatina Quinase 

Diferença não significativa (p=0,0564) 
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Os resultados do  estudo evidenciaram que os indivíduos testados não 

obtiveram alterações significativas nas dosagens séricas de CK antes e após 

a intervenção no intragrupo GB (p=0,0564), pois deve estar associado a baixa 

intensidade de carga, sendo incapaz de gerar disfunções fisiológicas e/ou uma 

deficiência metabólica, que seja significativa para alterar as dosagens séricas 

de CK ,mesmo com elevadas repetições. O estudo apresenta resultado similar 

descrito por SCHNEIDER e colaboradores em 2015, indivíduos treinados não 

apresentam uma elevação significativa nas dosagens de CK, fato este devido 

a melhora do condicionamento físico. Os dados apontaram menor liberação de 

CK nos atletas mais condicionados e maiores níveis de CK em atletas menos 

condicionados. 

Figura 4- Comportamento de CK, do intergrupo GA e GB.
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Fonte: Do autor

Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes.

Legenda:

 (GA) – Grupo A

              (GB) – Grupo B

              (CK) – Creatina Quinase 

Diferença não significativa (p=0,814)
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A literatura tem mostrado que a curva de CK não parece apresentar um 

comportamento padronizado, podendo sofrer variações antes, durante e após o 

exercício. 

A pesquisa evidencia as considerações feitas por SCHNEIDER e 

colaboradores em 2015, a elevação dos níveis de CK ocorre em maiores 

proporções após exercícios prolongados, de ultra resistência de predominância 

aeróbica.   

Resultados do comportamento da Creatina Quinase (CK-MB)

Figura 5- Comportamento de CK-MB, do intragrupo GA.
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Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes.

Legenda:

 (GA) – Grupo A

(CK-MB) – Creatina Quinase - MB 

Diferença significativa (p=0,0152)

Levando em consideração o TFC, OLIVEIRA E SILVA e colaboradores  

2015, ressalta que este método cumpre com o papel de desequilibrar a homeos-

tasia e depois recuperar por meio da capacidade de adaptação.  
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Figura 6 - Comportamento de CK-MB, do intragrupo GB.
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Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes.

Legenda:

 (GB) – Grupo B

(CK-MB) – Creatina Quinase - MB

Diferença não significativa (p=0,12)

O estudo evidenciou as considerações  de OLIVEIRA E SILVA et al. 2015,               

o TFC não promove desequilíbrio fisiológico para a variável analisada em 

praticantes de TR com estado de treinamento intermediário ou avançado. 
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Figura 7- Comportamento de CK-MB, do intergrupo GA e GB

GRUPO A

GRUPO B
0

1

2

3

4

Fonte: Do autor

Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes.

Legenda:

 (GA) – Grupo A

(GB) – Grupo B

(CK-MB) – Creatina Quinase - MB 

Diferença não significativa (p=0,91)

 As variações de CK (p=0,0152) e CK-MB (p=0,0152), se correlacionam 

em resultados idênticos. Esta correlação pode ser indicativa de que o estresse 

metabólico e oxidativo submetido ao sistema musculo esquelético é proporcional 

ao sistema cardiovascular.  A diferença não significativa do intergrupo GA e GB 

pode ser a hipótese metabólica como a principal explicação para a ocorrência 

de lesão muscular ou perturbação do sistema cardiorrespiratório diferenciada 

nas duas intensidades de carga. ALMEIDA e colaboradores 2006, descrevem 

que estes estresses são reduzidos pela utilização de intervalos de repouso 

intercalados com o período de trabalho, pois estas pausas permitem a recuperação 

orgânica.  A restauração total das reservas de ATP requer de três a cinco minutos. 

Provavelmente, o tempo de repouso permitiu a reposição necessária evitar 
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grande déficit energético. O dano muscular depende da natureza da atividade 

empreendida como a intensidade e volume do treinamento (altas cargas e baixas 

repetições x baixas cargas e altas repetições).    

Resultados da análise de termográfica

Figura 8- Comportamento da temperatura do Quadríceps direito, do intergrupo 
GA e GB
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Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes. Média delta grupo 

a vs. grupo b

Legenda:

 (GA) – Grupo A

(GB) – Grupo B

Diferença não significativa (p=0,52)

Foram observadas pequenas alterações no aumento de temperatura no 

estudo em escala de celsius, mas não estatisticamente. O aumento de temperatura 

durante o TFC é observado há anos, entretanto a variação é pequena devido a 

termorregulação por meio do sistema nervoso autônomo (OLIVEIRA 2017).



26

 BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Figura 9 - Comportamento da temperatura do isquiotibiais direito, do
 intergrupo GA e GB  
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Nota: Comparação pelo teste T de Student para amostras independentes. Média delta GA vs. 

GB

Legenda:

 (GA) – Grupo A

(GB) – Grupo B

Diferença não significativa (p=0,2261)

No presente estudo não observou alterações de temperatura de forma 

significativa na região da musculatura de quadríceps e isquiotibiais. Uma possível 

explicação seria que a análise realizada foi quantitativa por meio da avaliação 

de uma só área da coxa direita de interesse, ao invés de analises qualitativa 

buscando alterações em relação à forma da imagem obtida, de modo a constatar 

possíveis irregularidades (OLIVEIRA 2017).
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CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apresentados na pesquisa, verifica que cargas 

de treinamento de maior intensidade (80% de 1RM) apresenta maior capacidade 

de interferir no estresse metabólico e oxidativo em ambiente com temperatura 

controlada a 23ºC com intervalo de 3 minuto de repouso intercalados. 
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INTRODUÇÃO

Segundo Carvalho (2019) e Ribeiro (2013), os estudos e descobertas sobre 

a Neurociência envolvem diversas disciplinas, compreensão do funcionamento 

do sistema nervoso e suas interações, permitindo assim o entendimento sobre 

o ser humano.  As alterações de estado neurodegenerativos são crescentes, 

se tornando um caso de grande importância e estudo (HUNG 2012). Essas 

alterações apresentam sintomas como, comprometimento motor, problemas 

cognitivos e psíquico comportamentais (TORRÃO, et.al 2012).

No Parkinson vários movimentos motores são comprometidos 

(CHRISTOFOLETTI, et. al. 2006) como a diminuição de amplitude, a lentidão, 

dificuldade com o equilíbrio, tremores (TAKAKUSAKI et al., 2008) e uma certa 

rigidez muscular (CHRISTOFOLETTI et al. 2006). Todo esse comprometimento 

afeta nas atividades funcionais do dia-a-dia,consequentemente a qualidade 

de vida e a independência dos pacientes com doença de Parkinson (DP) 

(GRIMBERGEN, et al. 2004). Sendo assim, recomenda-se o exercicio físico como 

forma de intervenção (GOBBI et.al, 2009). Estudos comprovaram que a terapia 

medicamentosa junto a prática de exercícios físicos tem se mostrado benefícios 

na qualidade de vida dos pacientes com a doença de Parkinson (CRIZZLE; 

NEWHOUSE 2006), e melhoria nas capacidades funcionais (BRUSSE, et al. 

,2005), além de conter o caráter progressivo da doença (FALVO et al., 2008). Na 

doenca de parkison os déficits são progressivos, o que resultando na redução 

das capacidades fisicas, pode contribuir para o sedentarismo (CANNING , et al. 

1997). 

Em contrapartida ainda abordando os efeitos dos exercicios físicos em 

doenças degenerativas, cita-se tambem a Esclerose Multipla, doença crônica e 

progressiva que compromete o paciente, criando niveis de incapacidade (AL-

BERTS et al., 2002). Os sintomas são de acordo com a gravidade do processo 

da doença (LUBLIN et al., 2014), tais também se manifestam de forma diversifi-
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cada, destacam-se a dificuldade na mobilidade, fadiga, descoordenação, fraque-

za e dificuldades no equilíbrio (FOLEY et al., 2013; KURTZKE, 1993; WHITE, 

2004), causando também um declínio psicológico , cognitivo, social, (FOLEY et 

al., 2013; HAVRDOVA E LYSANDROPOULOS, 2015) e depressivo (HAVRDOVA, 

et al.2015). Ainda não se achou tratamento para a doença (STROUD, 2009), po-

rem se recomenda meios para reduzir as recaídas e evitar a progressão das in-

capacidades provocadas pela doença (BENZACHARIA, 2011). Contudo, é reco-

nhecida a importância dos exercícios físicos no auxilio multidisciplinar (DINAS et 

al., 2011; KJOLHEDE et al., 2017; MAGNANI et al., 2016; MORADI et al., 2015; 

PRAKASHA et al., 2007 ; SWANK et al., 2013; WHITE et al., 2004). Mostra-se 

conscientemente os benefícios do exercicio físico que são indispensáveis na vida 

do paciente, auxiliando no dia-a-dia e nas fases que a doença apresenta com o 

passar dos tempos (WHITE et al., 2004). Revela-se benefícios nas capacidades 

funcionais, e compensações nos sintomas destrutivos da doença (WHITE et al., 

2004), melhoria na fadiga física e resistência muscular (DODD et al., 2011). Sem 

conter, o exercício físico também ajuda nos processos psicológicos, depressivos, 

e com a prática consequentemente na autoestima, e outro sentimentos subjacen-

tes (DINAS et al., 2011). 

Vendo os benefícios que a atividade física proporciona aos pacientes com 

doenças degenerativas, lembra-se também do Alzheimer, doença que vem au-

mentando junto ao envelhecimento e precisa-se ter atenção. O Alzheimer uma 

doença neurodegenativa, causa grande diminuição do domínio cognitivo, trans-

tornos de humor, comprometimento da memória, déficit de atenção, dificuldades 

nas atividades viso espaciais, e funções executivas (YAARI et al. ,2007). Todos 

esses fatores geram dificuldades para as atividades de vida diárias. Apresentam-

-se medicamentos como forma de controle dos sintomas, porém seus benefícios 

são limitados,onde ocorrem pequenos declínios, e assim buscam outras medidas 

como a pratica de exercícios físicos, para a melhoria da qualidade de vida, e 

evitar a precoce manifestação dos sintomas (FERRER, et al. 2013; VIOLA, et al. 

2011; VITAL, et al. 2010). 
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Esta revisão explorativa, busca verificar os efeitos do exercício físico em 

pessoas que possuem doenças degenerativas, adquirindo tal como uma pro-

posta de buscar um melhor controle dos sintomas, além dos medicamentosos, e 

propiciar qualidade de vida aos pacientes com tais doenças, evitando que com-

prometimentos funcionais possam limita-los e leva-los ao sedentarismo.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho proposto trata-se de uma revisão explorativa para identificar, 

analisar, sintetizar e demonstrar através dos estudos e pesquisas os benefícios 

promovidos por exercícios físicos aos indivíduos portadores de doenças neuroló-

gicas como: Parkinson, Alzheimer, Esclerose múltipla. 

Realizou-se buscas de artigos, teses, dissertações e livros publicados a 

partir do ano de 2016 até 2020 nas bases de dados: Google acadêmico, Litera-

tura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e National 

Library of Medicine (PUBMED) utilizando descritores: exercícios físicos, doen-

ças neurológicas, benefícios dos exercícios físico, prática de exercício físico em 

doenças como Parkinson, Alzheimer, Esclerose múltipla e atividade motora. Es-

tes descritores foram procurados na língua portuguesa, e língua inglesa.

Dentre 7 estudos colocados foram escolhidos 3 pesquisas nas respectivas 

doenças para serem discutidos, dentre elas revisões, artigos de revisão, artigos 

científicos, e dissertações. 

Foram selecionados 21 pesquisas, 7 para cada doença, entre eles revisões 

que apresentaram como vem crescendo o interesse e a quantidade de trabalhos 

relacionados a este assunto. Os estudos de caso mostram em evidências os 

efeitos dos exercícios trazem para o paciente e os artigos trouxeram informações 

relevantes para a pesquisa mostrando tipos de modalidades diferentes, seus 

efeitos e intervenções. Dentre estes foram excluídos 4 de cada doença onde 

não apresentavam nenhuma modalidade ou intervenção no processo desses pa-

cientes. Sendo assim, foram apresentados 9 estudos onde apresentam critérios 

cabíveis com o trabalho proposto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Benefícios dos exercícios físicos na Doença de Parkinson (DP)

Os resultados desta busca mostraram um total de 3.401 artigos encontra-

dos nas bases de dados utilizadas neste estudo (Tabela 1) no período de 2016 a 

2020. Na plataforma Google Acadêmico e LILACS foram encontrados 109 e 79 

artigos, respectivamente, já na plataforma PubMed o total foi 3.213, observou-se 

ainda, que a maior parte dos artigos relacionados a este tema foram encontrados 

no idioma Inglês. Silva et.al. (2020), utilizando-se deste tema e das plataformas 

LILACS, SciELO e MedLine (16,10 e 469, respectivamente) encontram um total 

de 495 estudos (16 no LILACS, 10 no SciELO e 469 no MedLine).

Tabela 1: Tabela referente às palavras chaves, idioma e bases de dados utiliza-
dos nas buscas de informações.

PALAVRAS CHAVES IDIOMA BASE DE DADOS NÚMERO DE 
ARTIGOS

Exercício Físico
 e Parkinson

Português Google Acadêmico 3

Inglês Google Acadêmico 27

Inglês PubMed 1.332

Português LiLacs 7

Inglês LiLacs 39

Atividade Física 
e Parkinson

Português Google Acadêmico 1

Inglês Google Acadêmico 77

Inglês PubMed 1.653

Inglês LiLacs 29

Benefícios Exercícios
 Físicos e Parkinson

Inglês Google Acadêmico 1

Inglês PubMed 228

Inglês LiLacs 4

 Fonte: dos autores
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Neste trabalho do total de artigos encontrados seguindo os critérios de      
busca foram selecionados alguns importantes artigos. Dos 7 artigos de gran-
de relevância três foram selecionados para serem relatados e para demonstrar 
os benefícios proporcionados pelo exercício físico aos indivíduos diagnosticados 

com Doença de Parkinson (DP).(Tabela2).

Tabela 2: Artigos selecionados sobre os benefícios do exercício físico em indiví-
duos diagnosticados com Doença de Parkinson.

ESTUDO 
(NÚMERO) TÍTULO AUTORIA TIPO DE 

ESTUDO

1
Benefícios do exercício físico 

na doença de Parkinson

BALSANELLI 
E ARROYO, 

2015.
REVISÃO

2
Efeitos dos programas de 

exercícios físicos e fisioterapia 
em indivíduos com Parkinson

COSTA ET. 
AL., 2016.

REVISÃO

3

Motivação de idosos com 
doença de Parkinson 

submetidos ao treino funcional, 
exercício aeróbico e exergame

GOMES ET. 
AL., 2018.

ARTIGO 
CIENTÍFICO

4

Efeitos de exercícios físicos 
aquáticos na flexibilidade e

 alcance funcional de 
indivíduos com Doença 

de Parkinson

TONIAL et al., 
2019.

ARTIGO
 CIENTÍFICO

5

Um programa de atividade 
física generalizada leva a 
manutenção funcional em 

indivíduos com doença
 de Parkinson

PELICIONIET 
AL., 2020.

ARTIGO 
CIENTÍFICO

6

O equilíbrio estático e 
dinâmico em pacientes com 

Parkinson submetidos à
 fisioterapia aquática

COSTA ET. 
AL., 2020.

ARTIGO 
CIENTÍFICO

7

Tarefa postural prolongada na 
doença de Parkinson: efeito 

agudo e do treinamento
 aeróbio

MORETTI, 
2020.

DISSERTAÇÃO

Fonte: dos autores
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No estudo de Costa et.al. (2016), delimitaram-se a revisar trabalhos sobre 

os efeitos dos programas de exercícios físicos e fisioterapia em indivíduos com 

DP nos meses de Outubro e Novembro de 2013, na intenção de responder a se-

guinte questão: quais os efeitos dos programas de exercício físico e fisioterapia 

nos indivíduos com DP?De acordo com os autores, a prática de exercício físico 

domiciliar mostrou que os pacientes com DP, com idade abaixo de 60 anos e com 

menos de cinco anos de doença, tiveram êxito estatisticamente significante. Es-

tudos relatados nesta revisão, demonstraram os efeitos benéficos dos programas 

de exercícios físicos na qualidade de vida de pacientes da DP.

TONIAL et al., (2019) como objetivo de analisar os efeitos de um programa 

de exercícios físicos aquáticos na flexibilidade e no alcance funcional de pacien-

tes com Doença de Parkinson, utilizaram um programa de intervenção consistiu 

em 20 atendimentos, duas vezes por semana, 40 minutos de imersão em piscina 

aquecida a 33ºC, com exercícios aquáticos envolvendo Dupla Tarefa(DT) com 

uma progressão gradual de complexidade. Eles observaram um aumento signifi-

cativo no alcance funcional mostrando a eficiência da terapia aquática no que diz 

respeito à flexibilidade e à estabilidade postural. Segundo os autores, a imersão 

em água aquecida é capaz de promover o relaxamento e aumentar a tempera-

tura tecidual, facilitando a extensibilidade dos tecidos músculotendinosos e dos 

tecidos moles que circundam a articulação, e assim, possibilitando que o alonga-

mento seja mais eficiente, confirmando os benefícios da atividade física na DP 

(TORRES-RONDA e ALCÁZAR, 2014).

Moretti, (2020) analisou o efeito agudo de uma intervenção de 12 semanas 

de exercício físico aeróbio, duas vezes por semana por 50 minutos, no controle 

da postura em tarefas de longa duração em idosos acima de 60 anos com DP.Os 

resultados confirmaram em partes o objetivo do trabalho, ou seja os indivíduos 

com DP não modificaram adaptabilidade do controle postural após o protocolo de 
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intervenção de exercício físico. Entretanto, houve uma diminuição na velocidade 

e um aumento na oscilação corporal do paciente, além do favorecimento da inte-

gração sensório-motora que facilitou uma resposta dinâmica e precisa. Segundo 

Alberts et.al, (2011), áreas corticais e subcorticais podem ser ativadas por exer-

cícios aeróbicos produzindo, possivelmente, respostas semelhantes aos efeitos 

de determinados medicamentos.

Em suma, observou que diversos trabalhos relacionados a este tema po-

dem ser encontrados em diferentes plataformas de dados e idioma, é importante 

que o pesquisador tenha em mente de maneira clara seus objetivos e os critérios 

as serem utilizados.

Os artigos selecionados, de acordo com o critério deste estudo, demons-

tram inúmeras pesquisas sobre a utilização de exercícios físicos em pessoas com 

DP, e importantes resultados que trará diversos benefícios para amenizarmos si-

nais e sintomas motores e não motores provenientes da doença. Demonstrando 

que programas de exercício físico têm sido considerados estratégias eficientes 

para melhorar as funções físicas, a força, o equilíbrio, a saúde e a qualidade de 

vida de pessoas que sofrem com a Doença de Parkinson.

Benefícios dos exercícios físicos na Doença de Alzheimer (DA)

Os resultados desta busca mostraram um total de 3.389 artigos encontra-

dos nas bases de dados utilizadas neste estudo (Tabela 3) no período de 2016 

a 2020. Na plataforma Google Acadêmico e LILACS foram encontrados 24 e 89 

artigos, respectivamente, já na plataforma PubMed o total foi 3.276, observou-se 

ainda, que a maior parte dos artigos relacionados a este tema foram encontrados 

no idioma Inglês.
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Tabela 3: Tabela referente às palavras chaves, idioma e bases de dados                             
utilizados nas buscas de informações.

PALAVRAS CHAVES IDIOMA BASES DE 
DADOS

NÚMERO DE 
ARTIGOS

Exercício Físico e 
Alzheimer

Inglês Google Acadêmico 8

Português LiLacs 11

Inglês LiLacs 36

Inglês PubMed 1.305

Atividade Física e 
Alzheimer

Inglês Google Acadêmico 14

Português LiLacs 17

Inglês LiLacs 20

Inglês PubMed 1.745

Benefícios Exercícios 
Físicos e Alzheimer

Inglês Google Acadêmico 2

Português LiLacs 1

Inglês LiLacs 4

Inglês PubMed 226

 
Fonte: dos autores

Após busca na base de dados e com um intuito de demonstrar através 

destes artigos os benefícios dos exercícios físicos e Alzheimer sete artigos, após 

a leitura dos resumos sete artigos foram selecionados (Tabela 4), sendo três uti-

lizados para análise de metodologia e desfecho para comparação deste estudo. 

Após a leitura na íntegra observou-se que os três estudos atenderam aos crité-

rios metodológicos desta revisão.
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Tabela 4: Artigos selecionados sobre os benefícios do exercício físico em indiví-
duos diagnosticados com Doença de Alzheimer.

ESTUDO 
(NÚMERO) TÍTULO AUTORIA TIPO DE 

ESTUDO

1

Efeitos da participação em 
programa de atividade física 
para pessoas com a doença 

de Alzheimer

SANTIAGO 
ET. AL., 2016.

RELATO DE 
CASO

2

 
Dual Task Multimodal Physical 

Training in Alzheimer’s Disease: 
Effecton Cognitive Functions 

and Muscle Strength

FERREIRA ET. 
AL., 2017.

ARTIGO 
CIENTÍFICO

3

Barreiras para a prática de 
atividade física no tempo

 livre em pessoas com 
doença de Alzheimer

SOUZA ET. 
AL., 2017.

ARTIGO 
CIENTÍFICO

4

Efeito do exercício físico nas 
funções cognitivas e 

motoras de 
idosos com doença de

 Alzheimer: uma revisão

GLISOIET AL., 
2018.

ARTIGO DE 
REVISÃO

5

Correlação entre exercício 
físico e qualidade de vida 

em pacientes 
com doença de Alzheimer

KAMADAET 
AL., 2018.

ARTIGO DE 
REVISÃO

6

O equilíbrio estático e dinâmico 
em pacientes com Parkinson 

submetidos à fisioterapia
 aquática

COSTA ET. 
AL., 2020.

ARTIGO 
CIENTÍFICO

7
Exercício físico: um aliado para 

a qualidade de vida ao idoso 
com Alzheimer

MORENO E 
CHAGAS, 

2020.

ARTIGO 
CIENTÍFICO

Fonte: dos autores
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Santiago et.al., (2016) investigou os efeitos da atividade física em pessoas 

com DA no formato de estudo de caso. Dois indivíduos participaram do programa 

de atividade física para que consiste em atividades físicas, realizadas durante 1 

hora, 3 vezes/semana. O estudo demonstrou alterações possíveis nas funções 

cognitivas (6,25%) e equilíbrio (3,1%), com relação à flexibilidade, os pacientes 

apresentaram resultados opostos de aumento (37,1%) e diminuição (-3,6%). Os 

resultados obtidos do programa de intervenção com atividades físicas apresen-

taram resultados satisfatórios levando em consideração o fato dos participantes 

adquirirem melhora ou manutenção das funções após o período experimental 

nos aspectos cognitivos e físicos.

Souza, et.al., (2017) buscou identificar informações sobre o estágio de mu-

dança de comportamento para a prática de atividade física no tempo livre (AFTL), 

as barreiras para esta prática em pessoas com doença de Alzheimer (DA) na 

percepção de seus cuidadores, bem como a prática de AFTL dos próprios cui-

dadores e a importância percebida por estes a respeito da AF no tratamento da 

DA. De acordo com levantamento com os cuidadores a maioria dos pacientes 

não praticavam nenhum tipo de atividade física, devido à preguiça de alguns pa-

cientes e ou medo por parte dos cuidadores. Segundo esta pesquisa há muitas 

barreiras que impedem a prática de atividade física, apesar desse fato tanto os 

cuidadores quantos os pacientes sabem da importância da prática.

Moreno e chagas (2020) no intuito de abordar os benefícios decorrentes 

do exercício físico para a saúde física e mental do idoso, elaborou um estudo 

descritivo como forma de contribuir para postergar a ação de algumas doenças 

degenerativas que são advindas com a idade e atuar a melhora de seu convívio 

social. Segundo o estudo é alarmante o aumento de casos de DA e os danos 

que esta doença acarreta. É necessário que haja práticas que possam atuar de 

forma efetiva na promoção de saúde, para ofertar qualidade de vida aos sujeitos 

com esta doença, dentre elas os exercícios físicos. A America Collegeof Sports 
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Medice (ACSM) observou que o uso de exercícios físicos traz melhorias no dia a 

dia de idosos tendo como consequência a redução o uso de medicamentos, com 

grandes benefícios na qualidade de vida.

Benefícios dos exercícios físicos no Esclerose Múltipla

Os resultados desta busca mostraram um total de 2.580 artigos encontra-

dos nas bases de dados utilizadas neste estudo (Tabela 5) no período de 2016 

a 2020. Na plataforma Google Acadêmico e LILACS foram encontrados 74 e 12 

artigos, respectivamente, já na plataforma PubMed o total foi 2.494, observou-se 

ainda, que a maior parte dos artigos relacionados a este tema foram encontrados 

no idioma Inglês.

Tabela 5: Tabela referente às palavras chaves, idioma e bases de dados utiliza-
dos nas buscas de informações.

PALAVRAS CHAVES IDIOMA BASE DE DADOS
NÚMERO DE 

ARTIGOS

Exercício Físico e 
Esclerose Múltipla

Inglês Google Acadêmico 35

Português LiLacs 1

Inglês LiLacs 3

Inglês PubMed 1.037

Atividade Física e
Esclerose Múltipla

Inglês Google Acadêmico 35

Inglês LiLacs 4

Inglês PubMed 1.288

Benefícios Exercícios 
Físicos e Esclerose Múltipla

Inglês Google Acadêmico 4

Inglês PubMed 173

Fonte: dos autores
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Após busca na base de dados e com um intuito de demonstrar através des-

tes artigos os benefícios dos exercícios físicos e Esclerose múltipla sete artigos, 

após a leitura dos resumos sete artigos foram selecionados (Tabela 6), sendo 

três utilizados para análise de metodologia e desfecho para comparação deste 

estudo. Após a leitura na íntegra observou-se que os três estudos atenderam aos 

critérios metodológicos desta revisão.

Tabela 6: Artigos selecionados sobre os benefícios do exercício físico em indiví-
duos diagnosticados com Esclerose múltipla.

ESTUDO 
(NÚMERO) TÍTULO AUTORIA TIPO DE 

ESTUDO

1
Funcionalidade e fadiga 

na esclerose múltipla

MARQUES, 
V. D. M., 

2016.

ARTIGO 
CIÊTIFICO

2

Avaliação da qualidade de vida 
e capacidade física de 

pacientes com esclerose 
múltipla

SOUSA ET 
AL., 2016.

ARTIGO 
CIÊNTIFICO 

3

Influência de um programa de 
atividade física na aptidão física, 

fadiga e qualidade de vida de 
pessoas com esclerose múltipla

RESENDE, C. 
R. A., 2017.

DISSERTAÇÃO

4

Avaliação dos efeitos dos 
exercícios neuromotores 
na funcionalidade de um

 indivíduo portador de 
esclerose múltipla

SANTOS ET 
AL., 2017.

ARTIGO 
CIÊNTIFICO

5

Nalysis of the cognitive aspects 
of elderly people considering 

the practice of regular physical 
exercises and associated 

factors

MACEDO ET 
AL., 2020.

ARTIGO 
CIÊNTIFICO
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6
Effect of the pilates method in 

multiple sclerosis 
patients: a systematic review

CORDEIRO 
ET. AL., 2020.

ARTIGO 
CIÊNTIFICO

7

Evidências científicas acerca 
dos efeitos do exercício físico 
na densidade mineral óssea 

de idosos

CORTEZ ET. 
AL., 2020.

ARTIGO 
CIÊNTIFICO

 
Fonte: dos autores

Macedo et. al., (2019) comparou o desempenho cognitivo de idosos que 

frequentam um programa de atividade física (AF) com os que não praticavam 

nenhuma atividade. Este estudo diferente de outros já citados, não observou 

nenhuma diferença na melhoria entre os pacientes que praticavam e não pratica-

vam exercícios físicos. Segundo estes autores a atividade física pode gerar be-

nefícios à cognição dos idosos, mas não se pode descurar a existência de outros 

fatores que influenciam essas performances que estão presentes no cotidiano 

dos idosos.

 Segundo American Collegeof Sports Medicine sugere que a prática regular 

de atividades físicas ajuda a manter e estimular os domínios cognitivos em ido-

sos, contudo, os mesmos autores reforçam que para ação eficaz do PA na ma-

nutenção cognitivo, é importante garantir os estímulos coordenativos, aeróbicos 

e de força combinados com treinamento mental.

 Cortez, et.al., (2020) analisaram através de uma revisão sistemática, ose-

feitos do exercício físico na densidade mineral óssea de idosos. Segundo a bus-

ca a amostragem nos estudos variou de 24 a 193 idosos de ambos os sexos, 

com 55,55% dos estudos avaliando a influência da atividade física na densidade 

mineral de idosos. Segundo os autores vale ressaltar que houve relação signifi-

cativa entre o exercício físico e o incremento da (DMO). Chan et al. (2018), que 

demonstraram os efeitos positivos do desenvolvimento da força muscular na di-
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minuição dos riscos da osteoporose. Entretanto, os autores ressaltam que o pe-

ríodo para se obter uma melhora significativa na DMO, através de um protocolo 

de exercício físico de pelo menos 12 semanas.

Cordeiro, et.al. (2020) revisou sistematicamente o efeito do Pilates em pa-

cientes com esclerose múltipla através de ensaios clínicos randomizados, no pe-

ríodo de 2014 a 2017, sendo analisados por dois revisores independentes, con-

forme recomendado pela plataforma Prisma. Os resultados demonstraram que 

os estímulos táteis e a correção postural durante exercício ajudam no desenvol-

vimento do controle motor, além do fortalecimento múscular. Segundo os estudos 

encontrados as práticas de pilates podem ajudar na mobilidade de pacientes com 

esclerose múltipla que manifestam déficits sensoriais e motores.

CONCLUSÃO

 A presente revisão procurou mostrar os efeitos dos benefícios dos exercí-

cios físicos nas doenças de Parkinson, Alzheimer e Esclerose Múltipla.

Os estudos apresentados são positivos e descrevem metodologias de exer-

cícios físicos que proporcionaram melhoras relacionadas à qualidade de vida, 

melhoria da motricidade, desenvolvimento de força muscular, ao aumento da au-

toestima, à execução de tarefas simples que muitas vezes são difíceis ou até 

mesmo impossíveis para os indivíduos que são acometidos com alguma destas 

enfermidades.
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INTRODUÇÃO 

A prática de exercícios físicos está intimamente relacionada à melhor qua-

lidade de vida, saúde e bem-estar, por outro lado, o sedentarismo está forte-

mente correlacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas, hipocinéticas e 

síndrome metabólica (JUNIOR e PLANCHE, 2016). A literatura respalda a afir-

mação acima, com estudos que talvez demonstrem o papel positivo dos exercí-

cios físicos regulares ao combate de sobrepeso, obesidade e suas respectivas 

complicações, reafirmando a sua necessidade, em relação à diminuição do perfil 

lipídico, tratamento e prevenção de diabetes e doenças coronarianas, em longo 

prazo (CEZAR et al., 2019; JUNIOR e PLANCHE, 2016). Desta forma, a prática 

do treinamento físico aeróbio e anaeróbio aplicado na mesma sessão, também, 

melhora o controle glicêmico e, consequentemente, melhora a sensibilidade à 

insulina e o VO2 máximo (PEREIRA e SILVA, 2019; BRASIL, 2008). 

 Pensando em mulheres, em especial, a prática regular de exercícios físicos 

acarreta em inúmeros benefícios, como a manutenção da massa óssea e a regu-

lação hormonal. É, inclusive, recomendada, durante a gestação, pois prepara a 

mulher, para o aumento da demanda física, que essa condição lhe impõe. Além 

disso, tem um aumento da força muscular e reduz o tempo de recuperação pós-

-parto (JUNIOR e PLANCHE, 2016; CORTEZ et al., 2018).

Em geral, é na fase adulta que se inicia a perda de massa muscular em 

mulheres e, por conseguinte, pode haver diminuição de força e de potência, difi-

cultando assim a execução de tarefas do cotidiano, incluindo sensações de fadi-

ga e cansaço físico, influenciando negativamente a sua qualidade de vida (DOS 

SANTOS, NOGUEIRA e LIBERALI, 2010). Por isso, o treinamento de força é 

essencial e, na atualidade, está inserido em programas de musculação, com fins 

de saúde e estética com o intuito de aumentar a força, potência muscular e hiper-

trofia de forma geral (CORTEZ et al., 2018).
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Assim, os exercícios aeróbicos são considerados fatores de eficiência, 

para manter e melhorar a atividade cardíaca, promovendo adaptações fisioló-

gicas favoráveis ao metabolismo e propiciando melhor qualidade de vida para 

os praticantes (ROBLES, JUNIOR e PENEIREIRO, 2017). Quando aplicado em 

intensidade adequada, permite atingir os objetivos propostos por um programa 

de treinamento, além de apresentar maior taxa de adesão que um programa uti-

lizando exercícios máximos ou supramáximos (CHAVES et al., 2018).

A aplicação do exercício de endurance com exercícios resistidos, deno-

minado treinamento combinado, é capaz de oferecer ao organismo adaptações 

musculares. Contudo o treinamento aplicado, no início da sessão, parece exercer 

influência negativa sobre o segundo, caso aplicado erroneamente, tanto de forma 

aguda ou mesmo crônico. Desta forma, deve-se considerar a duração, intensi-

dade e frequência da realização dos exercícios para adquirir resultados positivos 

(GUIMARÃES, COELHO e MARESANA, 2017; MARTINS et al., 2017).

Sendo assim, a prescrição adequada de exercícios físicos se torna impres-

cindível para que os benefícios ocorram. Estimando a falta de tempo dessas 

mulheres, para que realizem um treinamento físico adequado, pensou-se na me-

todologia do treinamento combinado, que trata do treinamento resistido (muscu-

lação), sendo aplicado na mesma sessão do treinamento aeróbio (endurance), 

adquirindo, ao mesmo tempo, tanto os benefícios de um treinamento resistido 

quanto o de resistência aeróbia (GOMES, BREDA e CANCIGLIERI, 2017).

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi investigar e comparar a com-

posição corporal de mulheres fisicamente ativas, antes e após a aplicação de 

um protocolo de treinamento aeróbico e resistido na mesma sessão: treinamento 

aeróbico (início) e treinamento resistido (fim); treinamento resistido (início) e trei-

namento aeróbico (fim).
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Composições Corporais

Tendo em vista que o excesso de gordura corporal pode ser relacionado ao 

aumento da morbimortalidades, principalmente em adultos, são necessários mé-

todos precisos e confiáveis para a avaliação da composição corporal dos sujei-

tos, que sejam de baixo custo e grande aplicabilidade em estudos populacionais 

e na prática clínica (FRAGA et al., 2014; FRANCESCHINNI et al., 2007).

A avaliação da composição corporal tem sido muito utilizada em razão do 

papel dos componentes corporais na manutenção da saúde humana. O excesso 

de gordura corporal e a sua distribuição centralizada se destacam pela influência 

no aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as 

doenças cardiovasculares (MORCELI e PADOVANI, 2002). Há uma série de mé-

todos, para a avaliação da composição corporal que variam segundo suas bases 

físicas, custo e facilidade de utilização (FARINATTI et al., 2001; FRANCESCHIN-

NI et al., 2007).   

Dentre todos os métodos de avaliações da composição corporal, o princi-

pal método é o de espessura de dobras cutâneas (EDC) que tem se destacado, 

principalmente pela sua fácil aplicabilidade, pelo seu baixo custo operacional e 

também por se apresentar como um método valido e confiável. O método de 

EDC é considerado duplamente indireto por utilizar equações para estimar os 

resultados. Embora seja duplamente indireto, tem sido considerado de extrema 

importância para os estudos de composição corporal em seres humanos (FARI-

NATTI et al., 2001; CYRINO et al., 2003). 

A EDC possibilita duas variáveis (massa corporal gorda e massa corporal 

isenta de gordura). A avaliação da composição corporal é realizada, a partir da 

estimativa da densidade corporal, gerada por meio da utilização de equações 

específicas ou generalizadas. Acredita-se que, em adultos saudáveis, um terço 

da gordura total se localize na região subcutânea. Além disso, parece existir boa 
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relação entre a gordura localizada nos depósitos subcutâneos a gordura interna 

e a densidade corporal (CYRINO et al., 2003).

Treinamento Resistido

As mudanças na composição corporal sempre é o objetivo de alguns pro-

gramas de treinamento resistido, para mulheres em geral, assim como para ho-

mens. O aumento da massa corporal magra diminui no percentual de gordura a 

partir de programas curtos de treinamentos resistidos e são de mesma magni-

tude em homens e mulheres (ROMANHOLO e SANTOS, 2008). A alteração na 

composição corporal e nos tipos de fibras musculares pelo treinamento resistido 

ocorre da mesma forma, em ambos os gêneros, ou até mais rápido nas mulhe-

res, pelo fato de participantes do sexo feminino possuírem maior concentração 

de tecido adiposo. 

Romanholo e Santos (2008) afirmam que o treinamento resistido em mu-

lheres resulta em nenhuma ou em pequenas alterações, nas circunferências do 

corpo, pela combinação de pequenos aumentos, em massa muscular magra e 

diminuição no tecido adiposo, podendo apresentar, então, um ligeiro decréscimo 

das circunferências do corpo.

Os exercícios resistidos são parte de programas de reabilitação, condicio-

namento físico e manutenção da saúde de crianças, adultos e idosos e melhoram 

as capacidades físicas, como força, resistência, coordenação motora e também 

auxiliam no ganho de massa muscular, redução do tecido adiposo e prevenção 

de doenças cardiopulmonares (GUIMARÃES, COELHO e MARESANA, 2017).

Treinamento Aeróbico

O exercício físico possui um papel importantíssimo no controle da massa 

corporal, e o treinamento aeróbico pode produzir adaptações significativamente 

benéficas ao organismo, mas deve ter uma prescrição adequada e com suas res-

pectivas características de treino (COSTA et al, 2018; GUIMARÃES, COELHO e 
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MARESANA, 2017). Por isso, deve-se estimar a duração, intensidade e frequên-

cia da realização dos exercícios. 

Para alguns autores, deve ser um esforço de longa duração e com intensi-

dade moderada (ROSSATO et al., 2007; GUIMARÃES, COELHO e MARESANA, 

2017). No treinamento aeróbico, recomenda-se uma frequência de 60% a 90% 

da frequência cardíaca máxima ou 50% a 85% do consumo máximo de oxigênio, 

duas a três vezes por semana. Caracteriza-se por utilizar predominantemente o 

sistema oxidativo (oxidação lipídica) como fonte de energia, sendo um exercí-

cio submáximo (ROSSATO et al., 2007; GUIMARÃES, COELHO e MARESANA, 

2017).

Burini et al. (2002) verificaram, ainda, redução da massa adiposa e da re-

sistência insulínica, em programas com durações distintas de três a doze meses, 

analisando seus efeitos em mulheres, colaborando com a manutenção da saúde.

Treinamentos Combinados

Quando se refere a treinamento combinado, deve-se ter em mente que ele 

pode ser dividido em pelo menos dois tipos distintos, resistido e o aeróbico ou 

endurance (LEMOS, MASTELLA e PRANKE, 2017).

Para os mesmos autores, hoje em dia, o treinamento físico destaca-se 

como grande fator para a manutenção da saúde e integridade dos participan-

tes. Neste mesmo cenário, em uma pesquisa realizada por Dantas et al. (2007), 

foi comparado um programa de 12 semanas, utilizando exercícios aeróbicos de 

baixa intensidade e musculação, em diferentes grupos, mostrando que o trei-

namento aeróbico induz à perda de gordura corporal sem alterações na massa 

magra (MM), enquanto o treinamento resistido gerou aumento na massa magra 

e redução da gordura corporal.

Desta forma, o American College Of Sports Medicine (ACSM) recomenda 

conciliar treinamento resistido e aeróbio juntos, em um mesmo programa de trei-

no, chamado treinamento combinado, como uma forma efetiva de prescrição da 
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atividade física para a população, uma vez que ele associa a resistência aeróbica 

ao fortalecimento muscular em um único programa de treinamento (ANA et al., 

2012; DANTAS et al., 2007).

Estudos são realizados, a fim de se obter o treinamento adequado, para 

que seja mais eficaz na diminuição do percentual de gordura (%G). Sugeriu-se, 

em programas de emagrecimento, a intensidade do exercício aeróbico que deve 

estar compreendido entre 55-72% do VO2máx, em que haveria a mais alta oxi-

dação lipídica (DANTAS et al., 2007). Contudo, ao compararem um programa de 

12 semanas, utilizando exercícios aeróbicos de baixa intensidade e musculação, 

em diferentes grupos, mostraram que o treinamento aeróbico induziu à perda de 

gordura, sem alterações na massa magra, enquanto o treinamento resistido ge-

rou aumento na massa magra e redução da gordura corporal, portanto a idéia de 

conciliar ambos os treinamentos, em um mesmo programa (CAVAGLIERI et al., 

2006; DANTAS et al., 2007; ANA et al., 2012). 

Além da preocupação da não fragmentação, em um programa de treina-

mento, cada vez mais a diferença entre participantes aeróbicos e anaeróbicos é 

vista como um fator importante na prescrição do treinamento visando à melhor 

composição corporal, ou seja, um aumento da massa livre de gordura, diminuin-

do o sobrepeso. Autores mostraram que a característica do potencial genético de 

um voluntario influencia na perda de percentual de gordura, sugerindo que aque-

les classificados como aeróbicos têm melhor resultado na perda deste percentual 

quando comparados àqueles anaeróbicos (CAVAGLIERI et al., 2006; DANTAS et 

al., 2007).

METODOLOGIA

Caracterização da Pesquisa

Trata-se de um estudo quantitativo e exploratório, por se tratar de hipóteses. 

Por realizar a análise da realidade de forma objetiva e generaliza os resultados 

pesquisados, por meio de procedimentos práticos. A estatística foi aplicada, para 
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avaliar os dados obtidos no processo da investigação, bem como utilizar recur-

sos tecnológicos (computadores, softwares, planilhas eletrônicas) para auxiliar o 

pesquisador na descrição, analise, interpretação e apresentação dos resultados 

finais da pesquisa (NASCIMENTO e CAVALCANTE, 2018).

Sujeitos da Pesquisa

A pesquisa foi composta por 10 participantes do sexo feminino com idade 

média entre 22,5 ± 2,4 anos, altura média 1,63 ± 0,07 metros, peso médio 61,7 ± 

11,07 kg que praticavam, há pelo menos um ano ininterrupto, treinamento resis-

tido ou treinamento aeróbico. 

As participantes do estudo frequentavam as academias das cidades de Lu-

minárias e Lavras, ambas em Minas Gerais. A amostra foi convidada mediante o 

contato pessoal dos pesquisadores.

Critérios Éticos       

As participantes do presente estudo aceitaram participar voluntariamente 

da pesquisa sem receber qualquer tipo de incentivo financeiro. Todo e qualquer 

procedimento do presente estudo esteve em plena consonância com as normas 

éticas da resolução CNS 466 de 2012, para estudos envolvendo Seres Huma-

nos, bem como as diretrizes da Declaração de Direitos Humanos de Helsinki.

Procedimentos de Coleta de Dados

Antes de os procedimentos acontecerem, os proprietários das academias 

foram contatados e foi lhes solicitada a permissão, para que o trabalho aconte-

cesse em sua empresa. Em seguida, foi assinada a autorização para o desen-

volvimento do trabalho.

Já as participantes da pesquisa foram convidadas pessoalmente pelos pes-

quisadores e deveriam obedecer aos critérios de inclusão, e logo depois, foi-lhes 

explicado todo o procedimento a que elas seriam submetidas.
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Após serem orientadas sobre os procedimentos a serem realizados na pes-

quisa e também após o aceite, leitura e obrigatória assinatura do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido), as participantes foram encaminhadas para 

as academias.

Como critério de inclusão, era necessário que elas fossem do sexo femi-

nino, ter idade entre 20 e 30 anos, serem ativas, saudáveis, terem no mínimo 

90% de frequência no programa de treinamento e se submeteram às avaliações 

físicas pré e pós-intervenção.

Todas as voluntárias, após serem aprovadas nos critérios de inclusão, fo-

ram divididas em dois grupos, sendo eles: Grupo 1 (G1): Força e Aeróbico (n=5), 

Grupo 2 (G2): Aeróbico e Força (n=5). Foi realizada, ainda, uma avaliação prévia 

das situações antropométricas (circunferências, peso estadiômetro e compasso 

de dobras cutâneas).

Ambos os grupos realizaram o treinamento, durante seis semanas, em uma 

frequência de cinco vezes na semana.

O treinamento aeróbico foi realizado em esteira ergométrica da seguinte 

forma: tempo de 30 minutos por sessão, durante seis semanas, com intensidade 

de moderada a intensa e, no intervalo de 60% a 90% da Frequência cardíaca 

máxima, conforme recomendado na literatura (GUIMARÃES, COELHO e MA-

RESANA, 2017). A frequência cardíaca máxima foi estimada pela equação 220 

– idade. E a zona alvo inferior foi encontrada pela multiplicação da porcentagem 

60% vezes a frequência cardíaca máxima, encontrada em cada amostra e a su-

perior 90% vezes a frequência cardíaca encontrada em cada amostra (BARROS 

e JUNIOR, 2011).

No treinamento de força, foram utilizados oito exercícios, na seguinte or-

dem: programa A: agachamento livre, stiff na barra, leg 45, panturrilha horizontal, 

banco extensor, supino reto, peck deck e desenvolvimento ombro. Programa B: 
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remada pronada, remada curvada, dorsal voador, rosca alterna, tríceps pulley, 

tríceps testa, prancha e suprainfra (Tabela 1). O programa teve duração de seis 

semanas com intensidade de 75% da carga máxima, três séries de 10 repetições 

com intervalo de 1 minuto e 30 segundos, com programa de treinamento de Flu-

ching (FAIGENBAUM e WESTCOYY, 2009).

Tabela 1: Programa de Treinamento

Programa A Programa B

Agachamento Livre

Stiff na Barra

Leg 45

Panturrilha Horizontal

Banco Extensor

Supino Reto

Peck Deck

Desenvolvimento Ombro

Remada Pronada,

Remada Curvada

Dorsal Voador

Rosca Alterna

Tríceps Pulley

Tríceps Testa

Prancha

Suprainfra

Fonte: Dados da pesquisa
 

O G1 iniciou realizando treinamento de força (oito exercícios), logo em se-

guida, realizou-se o aeróbico (30 minutos). O procedimento se iniciou com cinco 

minutos de aquecimento, caminhada rápida, depois, 20 minutos com intensidade 

alta (corrida), finalizando, com cinco minutos de desaquecimento. 

O G2 iniciou o treino realizando o treinamento aeróbico, (30 minutos); ini-

ciou com (5 minutos) de aquecimento, em seguida, caminhada rápida, 20 minutos 

com intensidade alta (corrida), finalizando com (5 minutos) de desaquecimento, 

logo após, realizou os (oito exercícios) do treinamento de força. 
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O programa consistiu em fichas A e B e foi executado alternadamente até fi-

nalizar a pesquisa. Depois de realizar todos treinos, durante as seis semanas, foi 

realizada nova avaliação da composição corporal para comparar com a prévia.

Instrumentos 

Uma anamnese foi aplicada previamente, para a coleta dos dados pes-

soais e principais características dos sujeitos da pesquisa. Foi uma forma de 

exclusão/inclusão, caso os pesquisadores detectassem algo que não estivesse 

em concordância com a pesquisa, assim, o sujeito era excluído do restante dos 

procedimentos.

Para a quantificação da carga do treinamento resistido, foi utilizado um 

protocolo de uma repetição máxima (1RM), que consistia em cinco minutos de 

aquecimento geral, em um equipamento ergômetro e, logo em seguida, foi apli-

cado o aquecimento específico, que consistiu de uma série de 10 repetições com 

30% de 1RM inicial pré-estabelecido. Foram estipuladas cinco tentativas com um 

intervalo de cinco minutos entre elas. A carga de treinamento foi calculada com a 

maior carga alcançada pela voluntária no teste de 1RM (LIMA et al., 2017).

Já no treinamento aeróbico, a frequência cardíaca máxima foi estimada 

pela equação 220 – idade. E a zona alvo inferior foi encontrada pela multiplica-

ção da porcentagem: 60% x a frequência cardíaca máxima encontrada em cada 

amostra; e a superior: 90% x a frequência cardíaca máxima encontrada em cada 

amostra (BARROS e JUNIOR, 2011).

Para a avaliação da composição corporal, foi utilizado o método de espes-

sura de dobras cutâneas (EDC), em que um avaliador coletou os dados de todas 

as amostras. O protocolo utilizado foi o de sete dobras cutâneas de Jackson e 

Pollock, sendo coletadas as seguintes dobras cutâneas: subescapular, tríceps, 

peitoral, axilar média, suprailíaca, abdômen e coxa (FARINATTI et al, 2001).
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Metodologias de Análise de Dados

Foi utilizado o programa estatístico Microsoft Excel versão 2007 para a aná-
lise de todos os dados. Para a comparação da massa corporal livre de gordura, 
massa corporal gorda, massa corporal total, percentual de gordura e IMC entre 
os grupos, nos dados coletados, foi aplicado o Teste T bicaudal, para comparar 
os dados, que foram apresentados com média e desvio-padrão em que o nível 
de significância adotado foi 95% (p<0,05). 

RESULTADOS 

Comparação Intragrupos 

Ao realizar a comparação pré, para o pós-teste intragrupos (Grupo 1) das 

variáveis estudadas, peso atual, peso gordo, peso magro, percentual de gordura 

(%) e IMC, não foram observadas diferenças significativas (p<0,05), em nenhu-

ma dessas variáveis entre as voluntárias do grupo 1(Tabela 2).

Tabela 2 – Comparação pré e pós-teste intragrupo (Grupo 1).

Sujeitos/ 
G1                                  

Peso Atual 
(Kg)

Peso Gordo 
(Kg)

Peso Magro 
(Kg)

Percentual de 
Gordura (%)  IMC

       
   Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós

S1 67,6 65,3 19,8 16,5 47,7 48,7 29,3 25,3 24,8 23,9

S2 59,1 58,3 7,6 8,2 51,4 50,0 12,9 14,2 21,4 21,1

S3 65,5 63,8 17,3 16,8 48,2 46,9 26,4 26,4 22,1 21,5

S4 55,3 52,1 13,7 14,3 41,5 37,7 24,9 27,4 21,8 20,61

S5 46,2 46,4 6,9 9,2 39,2 37,1 15, 19,9 19,7 19,8
Média

DP

58,7

±8,5

57,1

±7,9

13,1

±5,7

13,0

±4,0

45,6

±5,0

44,1

±6,1

21,7

±7,2

22,6

±5,5

22,0

±1,8

21,4

±1,5
P value 0,77 0,98 0,68 0,82 0,60

Fonte: Dados da pesquisa.
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No Grupo 2, ao comparar as mesmas variáveis aferidas no Grupo 1, na 
fase pré para o pós-teste, também não foram observadas diferenças significati-
vas (p<0,05) em nenhuma dessas variáveis entre as voluntárias do mesmo grupo 
(Tabela 3).

Tabela 3 – Comparação pré e pós-teste intragrupo (Grupo 2).

Sujeitos/ 
G1                                  

Peso Atual 
(Kg)

Peso Gordo 
(Kg)

Peso Magro 
(Kg)

Percentual 
de Gordura 

(%)
 IMC

            Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós

S1 87,7 83,8 23,4 22,7 64,2 61,3 26,7 27,1 27,3 26,1

S2 47,5 48,4 5,6 6,6 41,8 41,7 11,9 13,7 18,5 18,9

S3 57,8 58,7 11,2 14,0 46,5 44,6 19,4 23,9 22,3 22,6

S4 63,7 66,2 20,9 19,4 42,7 46,7 32,9 29,3 23,9 24,9

S5 71,9 68,0 21,8 14,5 50,1 53,4 30,3 21,4 27,7 26,2

Média
DP

65,7
±15,1

65,0
±13,0

16,6
±7,7

15,5
±6,1

49,0
±9,0

49,5
±7,7

24,2
±8,5

23,1
±6,0

23,9
±3,8

23,7
±3,0

P value 0,93 0,80 0,93 0,81 0,92

Fonte: Dados da pesquisa.

Comparação Intergrupos

No que diz respeito à comparação intergrupos, ou seja, comparação das 

variáveis aferidas da fase pré-teste entre o Grupo 1 e Grupo 2, não foi possível 

observar diferenças significativas entre os resultados (p<0,05), o que caracteriza 

uma homogeneidade na amostra (Tabela 4).
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Tabela 4 – Comparação pré-teste intergrupo (Grupo 1 x Grupo 2).

Sujeitos/ 
G1                                  

Peso Atual 
(Kg)

Peso Gordo 
(Kg)

Peso Magro 
(Kg)

Percentual 
de Gordura 

(%)
 IMC

         
     
Pré Pré Pré Pré Pré Pré Pré Pré Pré Pré

G1xG2

67,6 87,7 19,8 23,4 47,7 64,2 29,3 26,7 24,8 27,3

   59,1 47,5 7,6 5,6 51,4 41,8 12,9 11,9 21,4 18,5

   65,5  57,8 17,3 11,2 48,2 46,5 26,4 19,4 22,1 22,3

   55,3 63,7 13,7 20,9 41,5 42,7 24,9 32,9 21,8 23,9

   46,2 71,9 6,9 21,8 39,2 50,1 15,1 30,3 19,7 27,7

Média
DP

58,7
±8,5

65,7
±15,1

13,1
±5,7

16,6
±7,7

45,6
±5,0

49,0
±9,0

21,7
±7,2

24,2
±8,5

22,0
±1,8

23,9
±3,8

P value 0,40 0,43 0,48 0,62 0,33

Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação às variáveis aferidas no pós-teste entre os grupos, também não 

foram observadas diferenças significativas (p<0,05). Ou seja, como o valor de p 

não foi significativo, não se pode dizer que um dos treinamentos, em específico, 

foi capaz de melhorar as variáveis aferidas (Tabela 5).
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Tabela 5 – Comparação pós-teste intergrupo (Grupo 1 x Grupo 2).

Sujeitos/ 
G1                                  

Peso Atual 
(Kg)

Peso Gordo 
(Kg)

Peso Magro 
(Kg)

Percentual 
de Gordura 

(%)
 IMC

      Pós Pós Pós Pós Pós Pós Pós Pós Pós Pós

G1xG2

65,3 83,8 16,5 22,7 48,7 61,3 25,3 27,1 23,9 26,1

58,3 48,4 8,2 6,6 50,0 41,7 14,2 13,7 21,1 18,9

63,8 58,7 16,8 14,0 46,9 44,6 26,4 23,9 21,5 22,6

52,1 66,2 14,3 19,4 37,7 46,7 27,4 29,3 20,6 24,9

46,4 68,0 9,2 14,5 37,1 53,4 19,9 21,4 19,8 26,2

Média
DP

57,1
±7,9

65,0
±13,0

13,0
±4,0

15,5
±6,1

44,1
±6,1

49,5
±7,7

22,6
±5,5

23,1
±6,0

21,4
±1,5

23,7
±3,0

P value 0,29 0,47 0,26 0,90 0,18

Fonte: Dados da pesquisa.
 
DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo avaliar diferenças relacionadas às variáveis 

antropométricas entre dois protocolos distintos, sendo um protocolo com treina-

mento aeróbico após os exercícios resistidos, e o outro protocolo com a realiza-

ção do treinamento aeróbico antes dos exercícios resistidos. 

Como hipótese do estudo, esperava-se que houvessem diferenças signi-

ficativas, nas variáveis analisadas entre os protocolos aplicados, apesar disso, 

como apresentado nos resultados, a presente pesquisa não encontrou resulta-

dos que fossem significantes perante a estatística aplicada.
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Guimarães, Coelho e Maresana (2017), sugerem a prática do treinamento 

aeróbio junto com o anaeróbio, para maximizar o gasto calórico diário, perda de 

massa gorda e manutenção da massa magra. O treinamento de força promove 

também hipertrofia das fibras musculares, sendo o aumento da massa muscular 

importante para o aumento da taxa metabólica basal, facilitando a oxidação lipí-

dica. A literatura apresenta alguns trabalhos semelhantes que serão discutidos a 

seguir. 

Divergindo dos resultados da presente pesquisa, Ana et al. (2012) aplicaram 

um protocolo de treinamento combinado juntamente com um acompanhamento 

nutricional, em 13 voluntários mesclados, masculino (idade 30,9 ± 4,6 anos) e 

feminino (idade 32,2 ± 6,4 anos), durante 12 semanas de intervenção. Obser-

varam diferenças significativas, em todas variáveis analisadas, relacionadas à 

composição corporal, variáveis analisadas e resultados, massa corporal (MC), 

massa magra (MM), massa gorda (MG), percentual de gordura (%G), índice de 

massa corporal (IMC) e relação cintura quadril (RCQ). Reafirma-se a importância 

do acompanhamento multiprofissional (nutricionista) no combate à obesidade.

Na mesma linha de pesquisa, Souza et al. (2014), fizeram uma intervenção 

com um grupo de 50 voluntários de ambos os gêneros (idade 48,1 ± 12 anos), du-

rante seis semanas. Foi aplicada uma metodologia de treinamento combinado e 

a intervenção nutricional associada ao exercício físico produziu efeito positivo em 

84% dos participantes, que atingiram uma perda ponderal média de 2,96% (2,7 

kg), com redução significativa em todas as variáveis antropométricas avaliadas.

Discordando das pesquisas supracitadas, o estudo de Gomes, Breda e 

Canciglieri (2017), que comparou os efeitos do treinamento concorrente no pré 

e pós-teste, na composição corporal de mulheres de várias idades, durante 12 

semanas, sem intervenção nutricional, pode ter interferido diretamente nos resul-

tados encontrados. Identificaram resultados parecidos com o presente estudo, 

em que não foi identificada diferença significativa nas variáveis, peso atual, IMC 
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e massa muscular magra. No entanto, na variável %G, foi verificada redução sig-

nificativa, após a intervenção com treinamento combinado.

Corroborando com o estudo em questão, Robles, Junior e Penereiro (2017), 

avaliaram um grupo de mulheres, durante oito semanas, cuja intervenção consis-

tiu em dois métodos de treinamento, circuito e concorrente. Foi observado que, 

no método concorrente, não houve diferença significativa do pré-teste para o 

pós-teste nas variáveis peso corporal, IMC, gordura corporal total e %G.  

Guimarães, Coelho e Maresana (2017), avaliaram um grupo de 14 mu-

lheres ativas, durante 12 semanas, com o intuito de verificar se havia diferença, 

em prescrever o treinamento aeróbico, antes ou após o treinamento de força. 

Identificaram que quando o treinamento resistido foi aplicado antes do aeróbico 

não houveram diferenças significativas em algumas variáveis, como %G, massa 

muscular gorda, massa corporal total e IMC, corroborando com o presente es-

tudo que também não encontrou diferenças significativas nas mesmas variáveis 

em questão; porém, na massa muscular houve aumento significativo. Quando 

o treinamento aeróbico foi aplicado antes do treinamento resistido, verificou-se 

aumento significativo na variável massa muscular e diminuição significativa na 

circunferência da cintura e relação cintura quadril

Silva, Pereira e Priori (2019), aplicaram o treinamento combinado, em 61 

participantes do sexo feminino, durante oito semanas. Foram realizadas avalia-

ções antropométricas antes e após as intervenções. Foi verificado, nas variáveis 

peso corporal e IMC, que não houve diferenças significativas entre o pré e o pós- 

intervenção, corroborando com o presente estudo.

Por outro lado, Ladeia et al.  (2019), aplicaram o protocolo de treinamento 

concorrente, em adolescentes obesas, seguido de um trabalho multiprofissional 

com nutricionista e psicólogo, durante seis semanas de intervenção. Verificaram 

que houve uma diminuição significativa no %G e aumento na massa musculoes-

quelética, para esse público, sendo que as outras variáveis analisadas não foram 

modificadas significativamente. 
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Sendo assim, segundo os mesmos autores, nesta mesma perspectiva, 

diante das respostas identificadas, é possível reconhecer que o controle da saú-

de e qualidade de vida está relacionado com a diminuição da predisposição às 

comorbidades advindas da obesidade, como, por exemplo, a hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemias, diabetes mellitus II e doenças cardiovasculares. Contro-

lando o fator obesidade, é possível diminuir a exposição do público a tais enfer-

midades.

Araújo et al. (2019), frisam a importância de conciliar a atividade física jun-

tamente a uma dieta balanceada. Recomendam uma dieta rica em cereais inte-

grais, carnes magras, frutas e hortaliças e também a prática de, no mínimo, 150 

minutos de atividade física por semana. Realçando a importância de conciliar 

um atendimento multidisciplinar adequado, juntamente a um tempo de adesão 

à atividade física, que seja ideal para potencializar o resultado de mudança na 

composição corporal.  

Ambos os estudos supracitados abordam o treinamento combinado, as-

sim como o presente estudo, trazendo vários pontos em comum, principalmente, 

quanto aos resultados encontrados. Variáveis como nutrição e tempo de treina-

mento podem ter sido pontos em comum ao encontro de resultados parecidos.  

CONCLUSÃO

Conclui-se que este trabalho, apesar de não ter sustentado a hipótese es-

perada, foi de extrema relevância, pois reafirmou a importância de realizar mais 

estudos com controle de outras variáveis que possam estar diretamente ligadas 

aos resultados, já reafirmados pela literatura exposta ao longo da pesquisa.

O objetivo do estudo foi averiguar se haveria diferença na aplicação do trei-

namento aeróbio, antes ou após o treinamento resistido, especificamente com o 

grupo estudado. Não foi possível identificar consideráveis diferenças nas variá-

veis analisadas. 
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INTRODUÇÃO

Nas ultimas décadas a força muscular passou a ser considerada um com-

ponente fundamental da aptidão física voltada para a manutenção da qualida-

de de vida. O treinamento resistido (TR) é indubitavelmente o mais tradicional 

método de desenvolver a força muscular. Atualmente faz parte da maioria dos 

programas de treinamento físico com objetivos de melhorar os componentes da 

saúde (HUNTER et al, 2004; HAGERMAN et al, 2000).

Os benefícios promovidos pelo treinamento resistido dependem da mani-

pulação de vários fatores. A intensidade, frequência e o volume de treinamento 

relacionam-se diretamente da combinação do número de repetições, séries, so-

brecarga, sequência, a velocidade de execução dos movimentos e os intervalos 

entre as séries, impostos ao treinamento (WOLFE et al, 2004; RHEA et al, 2003).  

No entanto, não se tem ainda muito clara qual o melhor intervalo de recu-

peração entre as séries qplicados ao treinamento resistido. Para Bacurau et all. 

(2009) o intervalo recuperação entre as séries é a variável mais negligenciada 

em um planejamento de treinamento resistido. Rahimi (2005), Ratamess et al 

(2007) e Willardson; Burkett (2006) destacam que o intervalo de recuperação 

entre as séries de exercício é um importante fator que pode ser manipulado para 

direcionar as adaptações de um programa de treinamento resistido. 

Para manter os níveis de força muscular no treinamento com sobrecargas 

devem ser incorporados períodos de descanso adequados entre diferentes sé-

ries utilizadas em cada exercício (WILLARDSON; BURKETT, 2006), permitindo 

a execução de maior volume de trabalho durante as sessões de treino sem afe-

tar, significativamente, a qualidade dos movimentos (WILLARDSON; BURKETT, 

2005).
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 Assim, a seleção do período adequado de descanso entre séries é funda-

mental para a manutenção da velocidade de execução, da taxa de produção de 

força e potência máxima durante o treinamento (HAFF et al, 2003; LAWTON et 

al, 2006; WILLARDSON; BURKETT, 2006).

A grande variedade de IR usados nos estudos é um ponto a ser considera-

do, pois dificulta uma melhor compreensão dessa variável no desempenho mus-

cular. Na literatura é possível encontrar estudos que avaliam desde 15 segundos 

(s) até 10 minutos (min) de recuperação entre as séries (PARCELL et al, 2002; 

WEIR et al, 1994). No entanto, parece haver um consenso de que a utilização de 

um menor IR pode levar a uma fadiga muscular prematura. Apesar dos achados, 

a recomendação dos IR para treinamento resistido, segundo o American College 

of Sports Medicine (ACSM, 2009), não é baseado em evidências científicas e sim 

em um consenso entre experts (evidência de categoria d).

Nesse sentido, ainda existem dúvidas sobre as variáveis metodológicas 

associadas à prescrição do treinamento resistido no que diz respeito aos efeitos 

dos intervalos entre as séries. As respostas para essas dúvidas apontarão parâ-

metros seguros para um planejamento adequado de treinos resistidos, levando-

-se em consideração o intervalo de repouso entre séries. 

Portanto, o objetivo desta revisão é reunir informações e apresentar os efei-

tos dos diferentes intervalos de recuperação entre séries em exercícios resistidos 

(ER) em indivíduos fisicamente ativos.

MÉTODOS

Estratégia de busca

Para cumprir com o propósito deste estudo, foi utilizada a metodologia de 

revisão sistemática de artigos científicos, a qual consiste em uma forma de sín-
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tese dos resultados de pesquisas encontradas em várias bases de dados rela-

cionados a um assunto específico (GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 2004). A 

busca científica foi realizada nos meses de outubro de 2016 a janeiro de 2017. 

Para identificar os artigos acerca do assunto, realizou-se busca nas bases de da-

dos online Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro), com a seguinte estratégia de busca e os seus respectivos termos em 

português: resistance training and rest period, resistance training and rest interval 

e resistance training and rest between sets.

Critérios de inclusão e exclusão

Os estudos encontrados, para integrar a presente revisão sistemática,                 

deveriam preencher os seguintes critérios: (a) desenvolver um estudo relacio-

nando o treinamento resistido aos diferentes IR entre séries; (b) terem sido de-

senvolvidos a partir do ano de 19901; e (c) que a população  alvo fosse  indivíduos 

do  sexo masculino e  fisicamente ativos e (ou) atletas. 

1 Foi a partir da década de 90 que começaram os estudos científicos sobre os IR. Tal fato 
ocorreu após publicação da posição oficial do Colégio Americano de Medicina do Esporte, na 
década de 90, através do The recommended quantity and quality of exercise for developing 
and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness and bealtby adults, novos estudos co-
meçaram a investigar as influências no treinamento resistido, inclusive o intervalo de recupe-
ração entre séries.
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Fluxograma 1 - Processo de busca e seleção dos artigos que compuseram este 
estudo.

Fonte: dos autores
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A seleção inicial ocorreu pela simples leitura dos títulos encontrados, sen-

do descartados aqueles não relacionados às palavras-chave. Para os estudos 

potencialmente elegíveis, além da leitura dos títulos foram também lidos os re-

sumos. Os artigos que aparentemente cumpriram com os critérios de inclusão 

foram lidos e analisados na íntegra, sendo finalmente incluídos aqueles que con-

templassem todos os três critérios estabelecidos na presente revisão sistemática. 

Adicionalmente, as referências bibliográficas de cada publicação foram examina-

das objetivando encontrar artigos ainda não rastreados pela busca eletrônica 

tornando essa revisão abrangente e concisa.  Todos os processos de seleção 

e avaliação de artigos foram feitos por duas pessoas de forma independente e 

em caso de não concordância na seleção do artigo, uma terceira avaliação era 

solicitada a outro avaliador independente. Foram considerados como critérios de 

exclusão: artigos de revisão, estudos de caso, teses e dissertações.

RESULTADOS

Na pesquisa inicial, realizada nas bases de dados eletrônicas PUBMED, 

PEDro e SciELO, foram identificados, respectivamente, em cada uma delas, 857, 

29, 46 artigos potencialmente relevantes. Após análise, foram excluídos 852 arti-

gos por não terem relação entre treinamento resistido e intervalo de recuperação 

entre as séries. Destes, 36 foram excluídos, pois foram publicados antes do ano 

de 1990. Posteriormente 12 foram excluídos, pois se tratavam de artigos de re-

visão, estudos de caso, teses e dissertações. Foram lidos na íntegra, 32 artigos 

e excluídos 22 por não atenderem a população estudada ou por falta de critérios 

metodológicos na intervenção aplicada. 

Assim, somente 18 artigos cumpriram com os todos os critérios de inclusão 

da revisão. Ainda foram incluídos 3 artigos obtidos por meio da análise das refe-

rências bibliográficas. 
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Quadro 1 – Sinopse dos artigos selecionados (1990-2017)

Autores Amostra
Repetições/
Intensidade 

IR
 investigado

Resultados

FINK, Julius et 

al (2016) 20 atletas

20 RM
30 

Segundos

O descanso curto combinado 

com o treinamento de 

baixa carga pode induzir 

uma alta quantidade de 

estresse metabólico, levando 

a uma maior hipertrofia 

muscular, enquanto o 

repouso prolongado 

com treinamento de alto 

carga pode levar a 

aumentos de força.

8 RM
180 

Segundos

SCHOENFELD, 

Brad J. et

all (2015)

23 jovens 

treinados
8 a 12

160

Este estudo fornece 

evidências de que periodos 

de repouso mais 

prolongados promovem 

aumentos maiores na força 

muscular e hipertrofia em 

homens jovens treinados 

pela resistência.

180

MacDougall et 

al (1999)

8 

fisiculturistas

11 a 13

 (80% RM)

-
Os exercícios com três 

séries não foram suficiente 

para a remoção satistatória 

de lactato, gerando

 elevadas concentrações de 

H+ e diminuição significativa 

do glicogênio muscular.

180  

Segundos
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SIMÃO, 

Roberto et all 

(2006)

11 

Individuos 

ativos

10 RM

60  

Segundos

O IR de 1 minuto não é 

suficiente para que os 

substratos energéticos e/ou 

sistema neural sejam 

recuperados. Um bom

 tempo de recuperação para 

os exercícios selecionados

 neste treinamento e nesta 

intensidade parece estar 

perto de 5 minutos.

180  

Segundos

300  

Segundos

SALLES 

Belmiro et all 

(2008)

12

 Individuos 

Treinados

120  

Segundos

O IR de dois minutos não 

são suficientes para que os 

substratos energéticos e/ou 

o sistema neura sejam 

recuperados. Para o

 intervalo de cinco minutos, 

obtiveram-se maiores 

volumes totais do que para 

dois minutos para os

 dois exercícios.

300  

Segundos

GOESSLER, 

Karla Fabiana 

et all (2013)

10 

Individuos 

ativos

60  Segundos

Não houve diferença para 

PAS, porém, houve 

hipotensão Pós-Exercício 

para a PAD após 10 min de 

recuperação em todos os

 intervalos, com maior 

duração no intervalo de 2 

min. Dessa forma, o 

descanso de pelo menos 

2 minutos entre as séries 

pode ser interessante para 

proporcionar mais repetições 

e reduzir o efeito simpático 

pós-exercício.

120  

Segundos

Auto 

sugerido 

(155±37 

Segundos)
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CASTINHEI-

RAS-NETO, 

Antônio et all 

(2010)

20 

Individuos 

Saudáveis

60  

Segundos

Independentemente da 

carga, um maior IR 

associou-se a menores 

respostas cardiovasculares 

durante ER, 

especialmente de PAS.

300  

Segundos

MAIOR, Alex 

et all (2007)

15 

individuos

 jovens 

saudáveis

10 (70% da 

carga de 5 

RM)

60  

Segundos

Conclui-se que os diferentes 

intervalos de recuperação 

não exerceram diferenças 

significativas entre os

grupos, porém em ambos 

foi evidenciada hipotensão 

pós-esforço a partir de 30 

minutos.

120  

Segundos

SIMÃO, 

Roberto et all 

(2008)

12

 Individuos 

Treinados

10 RM
60  

Segundos
Não houve diferenças

 significativas nas cargas 

obtidas para 10RM nos ER 

conduzido por oito semanas.
15 a 20 RM 

(abdominal)

180 

 Segundos

SIMÃO, 

Roberto et all 

(2008)

26

 Individuos 

Treinados

8 - 12 RM
60  

Segundos
O IR adotado em um

 treinamento de quatro 

semanas não influenciou a 

força nos testes de 10RM.
15 a 20 RM 

(abdominal)

180  

Segundos

SILVA, 

Martins da et 

all (2011)

23 atletas 

jovens

5 RM
30  

Segundos

Quanto menor o intervalo de 

recuperação maior serão os 

níveis de fadiga,

 independente do número 

de repetições executadas 

em todas as intensidades, 

podendo inferir que a PSE 

mostrou-se sensível a

 diminuição do intervalo de

 recuperação.

10 RM
60  

Segundos

15 RM
120  

Segundos
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LIMA, 

Fernando et 

all, 2006

26

 indivíduos 

treinados

70% RM com 

o objetivo de 

alcançar 12 

repetições por 

série

90

Os resultados mostraram 

limitação da aplicação das 

normativas previstas para o 

treinamento da

 hipertrofia muscular, pois 

verificou-se queda 

significativa do rendimento 

caracterizada pela redução 

do número de repetições no 

decorrer das séries.

120

Willardson; 

Burkett (2005)

15 universi-

tários com 

experiência 

em TR

8 RM

60 segundos

O intervalo de 5 minutos 

apresentou o maior volume 

completado, seguido do de 3 

minutos e, por fim, do 

de 1 minuto.

120 segundos

300 segundos

Richmond; 

Godard (2004)

28

 indivíduos 

ativos com

experiência 

em TR

75% de 1RM

60 segundos
Um maior tempo de

 intervalo entre as séries

 permitiu um maior volume 

total de treinamento nos 

exercícios avaliados, porém 

não foram encontradas 

diferenças significativas

 entre os intervalos de 

3 e 5 minutos

120 segundos

300 segundos
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Larson e

 Potteiger 

(1997)

15

 indivíduos 

treinados

85% de

 10-RM

60 

segundos

As condições de 

recuperação foram

 igualmente eficazes de 

recuperação durante as 4 

séries de agachamento até

 à exaustão.

120

 segundos

300 

segundos

Kraemer 

(1993)
9 atletas

10 RM

60 

segundos O IR de 1 minuto resultou 

em diminuição significante 

no Inúmero total de 

repetições realizadas.180

 segundos

BARROS et al 

(2009)

10 

indivíduos 

treinados

10 RM

60 

segundos Quanto maior foi o IR entre 

as séries, maior foi o número 

de repetições realizadas com 

a mesma carga180

 segundos

MONTEIRO et 

al (2016)

15 

indivíduos

ativos

10 RM - 

Falha 

concêntrica

60

 segundos

IR inferiores a 3 minutos

 são ineficientes Ipara 

manutenção do numero de 

repetições com cargas 

máximas para 10 RM.

180

 segundos

300

 segundos
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TIBANA et all 

(2010)

12 jovens 

treinados

90% 

de 10RM

90

segundos

O IR de 120 segundos, 

parece não ser suficiente 

para que os substratos 

energéticos e/ou o sistema 

neural sejam recuperados, 

no entanto a utilização da 

PSE parece ser um método 

eficaz para determinar a

 intensidade de esforço 

quando IR é menor

120

 segundos

MIRZAEI et all 

(2008)

18 

indivíduos 

treinados

90% 

de 1 RM

90 segundos

À medida que o intervalo 

aumenta menor o declínio do 

número de repetições.

150 segundos

240 segundos

ALVES et all 

(2011)

13 

indivíduos 

ativos

Falha 

concêntrica

60 segundos O TR causou aumento na 

atividade de CK e AST, mas 

sem apresentar diferenças 

com os intervalos utilizados. 

Porém, pequenos intervalos 

reduzem o volume total de 

repetições.
180 segundos

Fonte: dos autores
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DISCUSSÃO

Os resultados controversos da literatura mostram a dificuldade de compro-

var a influência do IR aplicado nos exercícios resistidos. As diferentes metodolo-

gias aplicadas nas pesquisas contribuem para os diferentes desfechos.

Na literatura, as opiniões divergem quanto aos efeitos do IR a indivíduos 

ativos. Discussões de autores clássicos até os mais atuais corroboram a esse 

fato.

Hipertrofia e força

Em um recente estudo, Fink et al (2016) vêm de encontro à tendência atual 

do treinamento resistido com objetivos de melhorar a hipertrofia e força muscular. 

Os autores analisaram os efeitos agudos e crônicos nas respostas metabólicas 

e de hipertrofia entre diferentes IR entre as séries. Este estudo foi realizado com 

20 atletas divididos em dois grupos. Um grupo utilizou baixas cargas, 20 repeti-

ções máximas (RM) e intervalos curtos (30 segundos) e o outro utilizou cargas 

moderadas, 8 repetições máximas e intervalos longos (3 minutos). O protocolo 

de treinamento consistia na realização de 3 séries em 6 exercícios para flexores 

e extensores do cotovelo. Foram avaliados os efeitos agudos e crônicos (após 

8 semanas de treinamento) através de ressonância magnética (área transversa 

do músculo do braço) e marcadores de estresse agudos de hormônio do cresci-

mento (GH). Com base nos resultados os autores sugerem que o descanso curto 

combinado com o treinamento de baixa carga pode induzir uma alta quantidade 

de estresse metabólico, levando a uma maior hipertrofia muscular, enquanto o 

repouso prolongado com treinamento de alta carga pode levar a aumentos de for-

ça.  Outro dado interessante a se observar neste estudo foi que o grupo que uti-

lizou intervalos curtos realizou aproximadamente o mesmo volume total de treino 

em menos metade do tempo total da sessão. Bacarau et al, 2009, afirmam que, 

devido a estas características, existe uma relação direta entre a concentração 
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de hormônios catabólicos (cortisol) e anabólicos (testosterona), indicando que o 

quadro metabólico induzido pelo método é favorável ao anabolismo proteico.

Estes dados podem ser explicados, em parte através do estudo de Schoen-

feld et al (2015). Neste estudo, o objetivo foi investigar os efeitos do IR curtos nor-

malmente associados à hipertrofia versus IR longo tradicionalmente usado em 

treinamento força. Segundo o autor, intervalos curtos, comumente utilizados por 

fisiculturistas, permitiriam um maior estresse mecânico e metabólico, uma vez que 

não seria possível repor o sistema ATP-CP e com isso haveria uma maior deple-

tação dos estoques de glicogênio muscular, maior liberação dos hormônios ana-

bólicos, estimulando a síntese proteica e consequentemente promovendo uma 

maior hipertrofia. Já os intervalos longos, comumente utilizados por levantadores 

de peso, seriam ideais para promover o restabelecimento das funções orgânicas 

(JAN et al, 2008; BEHM et al, 2008) entre as quais podem ser destacadas as 

recuperações dos sistemas neural e energético. Vinte e três voluntários do sexo 

masculino entre 18 e 35 anos foram submetidos a 8 semanas de treinamento re-

sistido, três vezes por semana. O protocolo era composto de 7 exercícios /sessão 

(Agachamento avanço, leg press com placas, cadeira extensora, remada alta, 

pull down, pulley, remada sentado) em três séries de 8 a 12 repetições. Os indi-

víduos foram randomizados em dois grupos. Um com IR de 1 minuto e outro em 

intervalos de 3 minutos. O autor avaliou o aumento da força através do teste de 

1 RM e comprovou que, a força máxima foi significativamente maior para os indi-

víduos que realizaram os exercícios com IR maior como observado na literatura. 

Porém, outra medida de avaliação foi a espessura do músculo. Nesta avaliação 

o aumento foi significativamente maior para grupo com IR maior quando se com-

parado ao grupo com IR menor, contrapondo-se as tendências atuais.  Ambos os 

grupos observaram aumentos significativos na resistência muscular local supe-

rior do corpo, sem diferenças significativas observadas entre os grupos. O estudo 

fornece evidências de que o treinamento resistido com períodos de repouso mais 

prolongados promovam aumentos maiores na força muscular e hipertrofia.
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Já no estudo Alves et all (2011) procurou investigar a relação dos diferentes 

IR (1 e 3 minutos) e os danos musculares, comumente associado ao processo 

de hipertrofia. Através de análises indiretas na corrente sanguínea através da 

dosagem de enzimas como a creatina quinase (CK) e aspartato aminotranferase 

(AST).  A análise bioquímica comprovou que o treinamento resistido causa au-

mento na atividade sérica de CK e AST porém sem diferença significativa entre 

os diferentes IR. 

Ainda levando-se em consideração as normativas do treinamento para 

hipertrofia, temos o trabalho de Lima et al (2006). Após analisar 26 indivíduos 

treinados (4 séries de supino guiado 70% RM com o objetivo de alcançar 12 re-

petições por série) os resultados mostraram que nem o intervalo de 90 ou 120 

segundos foram adequados, pois verificou-se queda significativa do rendimen-

to caracterizada pela redução do número de repetições no decorrer das séries 

e consequentemente maior estresse metabólico, característico do treinamento 

para hipertrofia. 

Já a relação entre estresse metabólico e força muscular foram investigados 

no estudo de MacDougall et al (1999). Eles realizaram um estudo com adultos 

jovens treinados (fisiculturistas), separados randomicamente em dois grupos. 

Amostras de biópsias do músculo bíceps braquial foram coletadas imediatamente 

após uma série de flexões de cotovelo (grupo A) ou após três séries de flexões 

de cotovelo com IR 180 de duração entre as séries (grupo B). Ambos os grupos 

realizaram o exercício até a fadiga muscular com intensidade a 80% de 1RM. 

Amostras sanguíneas foram coletadas cinco minutos (antes e após) a realização 

do exercício. Os autores verificaram reduções significativas nas concentrações 

de glicogênio muscular somente no grupo que realizou três séries. Dessa forma, 

as participantes do estudo podem ter iniciado as séries subsequentes com as 

concentrações de glicogênio muscular parcialmente restauradas. Entretanto, 

a ligação entre a degradação do glicogênio muscular e a diminuição da força 
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muscular durante as séries subsequentes não foram completamente esclarecida 

(ALLEN et al, 2008). Nota-se então, a preocupação em realizar um intervalo de 

recuperação eficiente na recuperação dos substratos energéticos. Desta forma 

deduz que o aumento da quantidade de fosfato inorgânico (Pi) é considerado 

um dos maiores causadores da fadiga muscular momentânea em exercícios 

de alta intensidade (WESTERBLAD et al, 2002), inversamente proporcional 

com a produção de força muscular (PATHARE et al, 2005). Ou seja, quanto 

maior a concentração de Pi maior inibição no desenvolvimento de força (FITTS, 

2008; ALLEN et al, 2008; KENT-BRAUN, 2009). Fatores neurais também estão 

envolvidos nas mudanças da força muscular, especificamente se tratando de 

ações dinâmicas. Segundo Willardson (2006), o IR deve propiciar uma suficiente 

recuperação das fontes de energia (ATP) e fosfocreatina [CP]), possibilitar a 

remoção dos resíduos metabólicos que levam à fadiga (H+) e restabelecer a 

força muscular. Geralmente IR muito curto, causa desconforto muscular devido à 

oclusão do fluxo sanguíneo, produção de lactato, depleção das fontes energéticas 

e queda na produção de força durante o exercício (WILLARDSON et al, 2006). 

Corrobora-se com essas afirmações o estudo realizado por SIMÃO et 

al, 2006. Neste estudo realizado com 11 indivíduos, comparou-se os efeitos 

de três diferentes tempos de intervalos de descanso entre séries (1, 3 e 5 

minutos) em exercícios composto por três séries em 10RM (Leg Press 45° e 

Supino Horizontal). O volume total de exercício foi definido como sendo o total 

de repetições completadas somando-se as três séries. Os resultados mostraram 

que IR de 1 minuto não foi suficiente para que os substratos energéticos e/

ou o sistema neural sejam recuperados para completarmos a série seguinte, 

mantendo a mesma intensidade. Nos intervalos de 3 minutos obteve-se um 

maior volume na sessão de treinamento do que no de 1 minuto; no entanto, para 

uma restauração praticamente completa, um bom tempo de recuperação para 

os exercícios selecionados neste treinamento e nesta intensidade parece estar 
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perto de 5 minutos. Tibana et all (2010) analisou os IR de 90 e 120 segundos e 

concluiu que ambos os intervalos não foram suficiente para que os substratos 

energéticos e/ou o sistema neural sejam recuperados.

 Os mecanismos fisiológicos que tentam explicar a importância de um tempo 

adequando de descanso entre as séries relaciona-se que a recuperação total de 

ATP, que dura em media, de 3 a 5 minutos apos exercício extenuante, enquanto 

a CP para recuperação total, em media, 8 min (PARCELL et al, 2002). Outro fator 

importante que pode influenciar na recuperação entre as series e o aumento nos 

níveis de lactato durante o treinamento de forca intenso. O tempo necessário para 

diminuição do lactato apos os ER desempenhados em alta intensidade deve ser 

entre 4 e 10 min; tempos inferiores a faixa citada acarretam elevada concentração 

de íons de hidrogênio (H+), diminuindo o pH intracelular, resultando em fadiga 

muscular (PINCIVERO et al, 1998; COBURN et al, 2006). 

Assim, mesmo existindo diferenças metodológicas nos estudos supracitados, 

grande parte dos estudos demonstraram que um maior tempo de intervalo entre 

as série permitiu um maior número de repetições nos exercícios avaliados. 

Desse modo, IR mais longo pode ser promissor na manutenção da força por 

permitir uma maior ressíntese dos substratos enquanto IR curtos levam a um 

maior estresse metabólico, depletando os estoques de glicogênio e induzindo a 

hipertrofia muscular.

Repetições máximas e volume total de treinamento

O IR está diretamente relacionado a capacidade de manutenção do volume 

de carga e de repetições máximas do TR, ou seja, a capacidade de manter uma 

mesma carga pelo número de repetições máximas, contribuindo, desta forma, 

para as adaptações aos ganhos de força e hipertrofia. Neste contexto, a maioria 

dos estudos que investigaram os efeitos de diferentes tempos de recuperação 

entre séries no treinamento resistido, avaliou o seu impacto no total de repetições 
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realizadas.  O estudo mais recente de Monteiro et al (2016) avaliou os intervalos 

de 1 , 3 e 5 minutos nos exercícios de supino reto e pulley alto. O estudo aponta 

que IR inferiores a 3 minutos são ineficientes para manutenção do numero de 

repetições com cargas máximas para 10 RM.

Kraemer (1993) verificou que IR de 3 minutos entre as séries foi suficiente 

para que jogadores de futebol americano realizassem 10RM em 3 séries conse-

cutivas. Quando o IR foi reduzido a 1 minuto, os voluntários realizaram 10, 8 e 7 

repetições nas 3 séries. Os resultados são semelhantes com o estudo de Barros 

et al (2009) que após avaliar 10 voluntários concluiu que quanto maior foi o IR 

entre as séries, maior foi o número de repetições realizadas com a mesma carga. 

Em outro estudo, Larson e Potteiger (1997) verificaram, em indivíduos atletas, 

que o número de repetições máximas realizadas no exercício agachamento com 

uma carga de 85% de 10-RM com 3 minutos de IR reduziu da 1ª para a 4ª série. 

Em ambos os estudos supramencionados, a amostra foi composta por atletas, 

contudo os resultados foram contraditórios. 

Willardson; Burkett (2005) avaliaram 15 homens experientes em treina-

mento de força, no supino e agachamento, em quatro séries de 8RM, com inter-

valos de 1, 2 e 5 minutos entre as séries. Os testes foram realizados em três dias 

diferentes, uma vez por semana. Foram encontradas diferenças significativas 

entre 1, 2 e 5 minutos de intervalo no supino sendo que o intervalo de 5 minutos 

apresentou o maior volume completado, seguido do de 3 minutos e, por fim, de 

1 minuto. 

O mesmo IR foi investigado por Richmond; Godard (2004) que avaliaram 

28 homens que executaram no supino duas séries a 75% de 1RM até a exaus-

tão voluntária,. Foram encontradas diferenças significativas no volume comple-

tado no supino de 1 minuto de intervalo em relação ao de 3 e 5 minutos. Assim, 

mesmo existindo diferenças metodológicas nos estudos supracitados, ambos de-

monstraram que um maior tempo de intervalo entre as séries permitiu um maior 

volume total de treinamento nos exercícios avaliados. 
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É interessante notar que em 2008, Simão et al, publicaram dois artigos 

em que O IR adotado não influenciou a força nos testes de 10RM. Em ambos 

os estudos o objetivo foi verificar a influência de dois diferentes intervalos de 

recuperação (1 e 3 minutos) entre séries para grupos musculares distintos. No 

primeiro estudo, os indivíduos foram submetidos a oito semanas de treinamento 

(três series de 10 repetições de cada exercício), enquanto no segundo foram 

submetidos a quatro semanas de treinamento (quatro séries de 8-12RM). Em am-

bos os resultados mostraram que não houve diferenças significativas nas cargas 

obtidas para 10RM. Porém, nos dois estudos o autor revela que as limitações do 

tamanho amostral sugere que novos estudos devam ser realizados. 

Mirzaei et al (2008) analisaram o efeito do IR (90, 150 e 240) entre as sé-

ries com intensidade de 60% e 90% de 1 RM em quatro séries até a exaustão. O 

resultado foi que ocorreu também declínio no número de repetições a cada série 

para ambas as intensidades utilizadas em todos os intervalos, porém a medida 

que o intervalo aumenta menor o declínio do número de repetições.

 Em 2008, De Salles fez uma importante pesquisa que vem confirmar que 

o IR afeta diretamente o volume total de treinamento. Doze homens realizaram 

quatro sessões de exercícios. As duas primeiras sessões foram realizadas com 

intervalos de dois minutos entre séries. Na primeira sessão foi executado o Leg 

Press, e no dia seguinte a Cadeira Extensora. Após 72 horas da primeira sessão, 

foi realizado o mesmo protocolo incluindo as duas sessões, só que desta vez 

com intervalos entre as séries de cinco minutos. Os voluntários realizaram cinco 

séries de cada exercício até o alcance da falha muscular concêntrica, e man-

tendo o padrão de execução. Concluiu-se que o IR de cinco minutos, obtiveram 

maiores volumes totais do que para o IR de dois minutos para os dois exercícios. 

Em um estudo transversal, Silva et al, (2011), analisaram em uma amostra 

de 23 voluntários (15 a 18 anos), os efeitos de diferentes intensidades e IR (30 

segundos, 1 e 2 minutos) do treinamento resistido na percepção subjetiva de es-

forço (PSE). Quanto menor o intervalo de recuperação maior foram os níveis de 
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fadiga podendo levar ao indivíduo ao falha muscular momentânea e a um volu-

me de treinamento menor. Uma maior ativação dos sensores musculares (fusos 

musculares) e tendíneos (órgãos tendinosos de Golgi), parecem ser os principais 

responsáveis pela percepção do esforço nos exercícios de contra resistência, 

juntamente com o custo metabólico (LAGALLY et al, 2002) parece ser uma pos-

sível explicação para esse comportamento da PSE.

Respostas cardiovasculares

 Muito embora os IR sejam na maioria dos estudos pré-determinados, um 

estudo de Goessler (2013), incluiu, além dos intervalos de 1 e 2 minutos, um IR 

auto sugerido. O objetivo deste estudo foi comparar a diferença no número de 

repetições após exercícios realizados com diferentes intervalos de recuperação 

e analisar o comportamento cardiovascular pós-esforço. Dez homens saudáveis   

(23 ± 2 anos) realizaram o teste de uma repetição máxima (1RM) nos exercí-

cios de supino horizontal, agachamento na barra guiada, rosca bíceps e mesa 

flexora, seguido de três sessões de treinamento resistido, com intervalos de re-

cuperação de 1 min, 2 min e autos sugerido. Foram realizadas três séries de 

repetições máximas até exaustão com 75% de 1RM. O intervalo autos sugerido, 

o qual apresentou tempo médio (155±37 segundos) de descanso, semelhante 

ao intervalo de 2 min, foram realizadas mais repetições comparadas ao intervalo 

de 1 min, porém não se diferenciou do intervalo de 2 min. Não houve diferença 

para a pressão arterial sistólica (PAS), porém, houve Hipotensão Pós-Exercício 

para a pressão arterial diastólica (PAD) após 10 min de recuperação em todos os 

intervalos, com maior duração no intervalo de 2 min. Dessa forma, o descanso 

de pelo menos 2 minutos entre as séries pode ser interessante para proporcionar 

mais repetições e reduzir o efeito simpático pós-exercício. Já no estudo de Maior 

et al, 2007 também fic ou evidenciado hipotensão pós-esforço (após 40 minutos), 

porém concluiu-se que os diferentes intervalos de recuperação não exerceram 

diferenças significativas entre os grupos.
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 Castinheiras-Neto (2010) também relacionou os IR com aspectos do siste-

ma cardiocirculatório. 20 indivíduos (26 ± 5 anos) foram submetidos a três séries 

do leg press (6 e 12 RM) com IR de um e cinco minutos.  O resultado mostrou que 

intervalos de recuperação mais longos entre as séries contribuíram significativa-

mente para a redução das respostas de frequência cardíaca (FC), pressão arte-

rial (PA) e duplo produto (DP), mantendo-se a carga e volume de treinamento.

Neste contexto, fica evidenciado que o aumento da pressão arterial tam-

bém poderia sofrer influência do número de unidades motoras solicitadas. Nes-

se caso, mecanorreceptores musculares e articulares, sensíveis ao aumento da 

força voluntária (recrutamento de unidades motoras) e à carga sobre as articula-

ções, informam o centro de controle cardiovascular sobre a necessidade de mo-

dificar as respostas cardiovasculares para a regulação do fluxo (PRABHAKAR; 

PENG, 2004). O aumento da resistência vascular periférica associado à oclusão 

arterial durante o exercício é outro fator a ser considerado. As respostas cardio-

vasculares ao exercício resistido, portanto, podem associar-se a uma adaptação 

central frente à maior resistência periférica, que é diretamente alterado com os 

intervalos de recuperação entre séries.  Hipoteticamente, o acúmulo de metabóli-

tos musculares apresenta grande relevância para a instalação do comportamen-

to vasodilatador arterial provocado pelo exercício (potássio, lactato e adenosina) 

(HUSSAIN et al, 1996). 

Dos 21 artigos desta revisão, quatro mostraram que os IR entre as séries 

não influenciou nos resultados da pesquisa ou influenciaram de forma insignifi-

cante. Por outro lado, ao analisar pesquisas, é possível observar também a va-

riedade de protocolos de treinamentos aplicados, o que dificulta o consenso e as 

possíveis conclusões. Essas são as limitações metodológicas constatadas nos 

estudos selecionados. Pois numa visão integral, observa-se um importante grau 

de viés que pode superestimar ou subestimar os resultados encontrados nas di-

ferentes pesquisas analisadas. 
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O fato de não restringirmos a busca em apenas ensaios clínicos randomi-

zados, devido a limitações e diferenças metodológicas do treinamento resistido, 

diminui a validade interna e externa dos artigos estudados.

CONCLUSÃO

Em conclusão, tendo em conta os resultados conflitantes na literatura refe-

rentes, mostram a necessidade de mais estudos relacionados ao IR. No entanto, 

a revisão bibliográfica sugere que o IR mais longo pode ser promissor na manu-

tenção da força durante as séries nos exercícios resistidos. Pode-se considerar 

que o IR contribui com a manutenção do volume e força durante os exercícios.  

Novos estudos randomizados são de fundamental importância para o entendi-

mento dos IR no treinamento resistido.
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INTRODUÇÃO

O treinamento resistido, treinamento de força e treinamento com pesos são 

usados como sinônimos, porém, o treinamento resistido abrange um alcance 

mais amplo de modalidades e uma maior amplitude de expectativas de treina-

mento, com uma variabilidade de objetivos (FAIGENBAUM et al., 2009). 

Geralmente  indivíduos envolvidos  em treinamento com pesos buscam 

aperfeiçoamento   nos   níveis   da   capacidade física força, com impacto na 

hipertrofia muscular, controle de peso corporal e melhora da qualidade de vida 

(NOGUEIRA et al., 2018).

De acordo com Azevedo et al., (2007) para obter benefícios e resultados 

satisfatórios advindos do treinamento resistido, deve-se controlar as diversas va-

riáveis, como o volume, intervalo entre séries e exercício, velocidade de execu-

ção, ordem dos exercícios e intensidade.

A intensidade aplicada ao exercício é uma das variáveis mais importantes 

do treinamento (FLECK e KRAEMER, 2006).

Segundo Santarem (2012), a mesma se faz referência ao grau de dificulda-

de para a realização do exercício, sendo que, os exercícios intensos têm maiores 

sobrecargas do que exercícios suaves e induzem maior quebra de homeostase. 

Ainda, segundo Santarem (2012) outro fator relevante do treinamento re-

sistido, esta ligado ao fato que o mesmo provoca danos no músculo esquelético. 

Esse mecanismo de dano muscular, muita das vezes é oriundo da síndrome do 

supertreinamento ou (síndrome do overtraining).

Contudo as variáveis do treinamento, como a intensidade, volume, interva-

lo de recuperação dentre outros, interferem diretamente na ocorrência do dano 

muscular (CLARKSON e HUBAL, 2002), pois segundo Córdova et al., (2000) o 
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dano muscular está relacionado com aumentos dos níveis plasmáticos de creati-

na quinase e de lactato, o que serve como indicador do aumento da permeabili-

dade celular resultante, como também a temperatura corporal (BANDEIRA et al., 

2012).

O objetivo do presente estudo, foi analisar os níveis de creatina quinase, 

termografia e lactato sanguíneo nos diferentes programas de exercícios físicos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Treinamento Resistido

Nos últimos tempos o treinamento resistido sofreu grande evolução 

metodológica, pelo grande aumento do número de pesquisas realizadas, fato 

que reflete no status e na procura pelo mesmo, principalmente em academias 

(PRESTES et al, 2010, p. 28).

Em conformidade com Fleck e Kraemer (2017, p. 18), um programa de trei-

namento resistido bem elaborado e executado de forma coerente, pode produzir 

todos esses benefícios ao mesmo tempo, enfatizando um ou vários deles. Con-

tudo, para obter benefícios e resultados satisfatórios advindos do treinamento, 

deve-se controlar as diversas variáveis, como o volume, intervalo entre séries e 

exercício, velocidade de execução, ordem dos exercícios e  intensidade (AZEVE-

DO et al., 2007).

De acordo com Peres (2013, p. 21) a intensidade está diretamente relacio-

nada com o volume, portanto, se uma das variáveis sofre modificações, conse-

quentemente a outra também irá se modificar. Fato que reflete nas palavras de 

Tan (1999), pois segundo o autor, após decidir os exercícios, as principais variá-

veis a serem consideradas é a intensidade (carga) e volume de treinamento.
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Creatina quinase 

A creatina quinase (CK), também conhecida como creatina fosfoquinase 

(CPK) é uma enzima intracelular produzida em diferentes componentes celulares 

(WALLIMANN et., 1992), encontrada especificamente no músculo esquelético, 

músculo cardíaco e cérebro (TOTSUKA et al., 2002). Quantidades menores de 

CK são encontradas no rim, diafragma, tireóide, placenta, bexiga, útero, pulmão, 

próstata, baço, reto, cólon, estômago e pâncreas, ao passo que, o fígado e eritró-

citos são essencialmente desprovidos (FOSCHINI et al., 2007).

O tipo de exercício influencia na ocorrência de dano muscular e consequen-

temente extravasamento de CK para a corrente sanguínea (ALVES, 2012). Em 

virtude, a realização de uma sessão de treinamento de força, e particularmente 

de ações musculares excêntricas (BARROSO et al., 2011), como também a in-

tensidade, pois segundo Hortobágyi e Denahan (1989) a mesma é mais determi-

nante do que o volume em relação ao aumento da CK frente ao exercício físico. 

Lactato Sanguíneo 

O sistema anaeróbico é dividido em alático e lático. Segundo Andrade e 

Lira (2016, p. 353) o anaeróbico alático é o sistema que ressintetisa ATP a partir 

da energia contida na fosfocreatina intramuscular (PCr) à medida que o anaeró-

bico lático ressintetiza ATP a partir da energia contida no glicogênio muscular e 

na glicose sanguínea, formando o lactato.

De acordo com Grant (2001) o ponto onde acontece o limiar de lactato 

pode ser considerado no valor fixo de 4Mm. Em baixas intensidades de esforço, 

a concentração de lactato sanguíneo está próxima ao repouso aumentando pro-

gressivamente durante o exercício, sendo que o limiar anaeróbico é o ponto do 

exercício onde o lactato se acumula rapidamente, devido a uma produção maior 

de ácido lático do que a capacidade de remoção (CARVALHO et al., 2016). 



100

 BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Por outro lado, a concentração do lactato no exercício intenso, pressupõe-

-se a uma falta de oxigênio, e se houver essa falta, a glicose anaeróbica atende 

parcialmente a demanda de energia, e a liberação de hidrogênio começa ultra-

passar a sua oxidação através da cadeia respiratória, gerando uma certa fadiga 

(SANTANA, 2011). 

Além da fadiga, vale ressaltar que aumentos nos níveis plasmáticos de 

lactato está relacionado com o dano muscular, o que serve como indicador do 

aumento da permeabilidade celular resultante (CÓRDOVA et al., 2000). 

Termografia 

A termografia infravermelha é usada para medir e analisar funções fisio-

lógicas e patologias relacionadas à homeostase térmica e temperatura corporal 

(SZENTKUTI et al., 2011).

Conforme Marins et al., (2014) o tempo de repouso necessário para alcan-

çar a temperatura estável em homens e mulheres é variável, porém, recomen-

da-se um tempo de 10 min para ambos os sexos, apesar de algumas partes do 

corpo ter tempos de aclimatação inferiores a 10 minutos.

A avaliação termográfica infravermelha tem o potencial de promover in-

formações de diversas alterações a fim de ajudar no diagnóstico de diversas 

doenças, como neuropatias diabéticas, detecção de câncer de mama, desordens 

vasculares e desordens musculares (LAHIRI et al., 2012, apud OLIVEIRA, 2017).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma revisão exploratória de artigos publicados nos bancos de 

dados eletronicos, Pub med, Scielo e Web of science, sobre o comportamento 

de diferentes programas de treinamento resistido sobre a cinética da creatina 

quinase, termografia e lactato sanguíneo, publicados entre o ano de 2016 a 2020. 
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Foram utilizadas as seguintes palavras-chave na busca pelos artigos: 

treinamento resistido, creatina quinase, termografia e lactato sanguineo. 

Para a identificação dos artigos elegíveis para inclusão na revisão, foi 

realizada uma triagem levando em consideração o titulo, ano de publicação, tipo 

de estudo e numero de indivíduos no estudo.

Inicialmente, foram encontrados  161 artigos, porém apenas 8 artigos foram 

selecionados para compor a revisão. Foram excluídos aqueles artigos no qual 

não tivesse o numero minino de 20 individuos no estudo; artigos publicados 

antes de 2016, artigos que não fossem estudos clinico-randomizado e que não 

constassem as palavras chave no titulo. A busca desses artigos foi realizada de 

acordo com o fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma indicando os passos para seleção dos artigos.

Fonte: dos autores
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados dessa revisão exploratória indicam que a analise de 

marcadores bioquímicos altera de acordo com tipo de exercício e as variáveis 

nele aplicadas. Dos oito estudos que analisaram os marcados bioquímicos 

no treinamento, dois analisaram os níveis de (ck) onde a tabela de resultados 

consta-se em (ANEXO 1), cinco os níveis de lactato sanguíneo (ANEXO 2) e 

um a temperatura corporal (ANEXO 3). As variáveis do treino, tempo de estudo, 

instrumentos utilizados e protocolos, foram basicamente diferente em todos os 

estudos. Dessa forma, supostamente os resultados dos marcadores bioquímicos, 

tiveram diferença significativa. 

Nos dois primeiros estudos, pode-se observar que ambos apresentaram 

aumento nos níveis de (ck), porém no estudo de Silva et al (2019), além dos ní-

veis de ck aumentarem, o grupo que realizou treinamento com resistência elás-

tica, obteve uma redução mais rápida da (ck) entre 24 e 72 h em relação ao gru-

po realizando treinamento convencional. Este fenômeno pode ter ocorrido, pois 

o treinamento com resistência elástica tende a induzir maior ativação muscular 

em comparação com a resistência muscular convencional (MELCHIORRI et al., 

2011) e esta maior ativação diminui o risco de dano muscular porque mais as 

fibras são recrutadas simultaneamente. 

Já nos estudos relacionados com a analise plasmática dos níveis de lactato 

sanguíneo, em virtude, no estudo de Campos et al. (2020), onde foi utilizado dife-

rentes métodos (inspeção visual, ajuste algorítmico e Dmax) para determinar os 

níveis de lactato com diferentes cargas no exercício leg press 45º em corredores 

de longa distância, foi demonstrado que os três métodos avaliados determinaram 

o lactato sanguíneo em cargas relativas semelhantes, onde houve boa correla-

ção e alta concordância entre os mesmos. 
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No estudo de Lantis et al. (2017) foi detectado que a utilização de treina-

mento resistido de alto volume, em indivíduos treinados em endurance atrasou o 

inicio do lactato  em 4 mmol·L-1 e melhorou a força das pernas. Contudo, pode-se 

especular que isso se da, pois o início do lactato sanguíneo ocorre devido ao au-

mento da produção de lactato coincidindo com o limiar anaeróbio e ao retardar o 

acúmulo de lactato, o indivíduo pode atuar em maior intensidade por um período 

mais longo de tempo, independentemente da capacidade aeróbia do indivíduo.

Mora-custodio et al.  (2018) comparou o efeito agudo dos intervalos de re-

pouso inter-repetições (TIR)   na resposta mecânica e metabólica durante quatro 

protocolos de exercícios resistidos (REPs), onde homens treinados em resistên-

cia foram designados em grupos: repetições contínuas (CR), 10 s (IRR10) ou 20 

s (IRR20) de descanso inter-repetições. Os resultados apontaram que ambos os 

grupos IRR produziram um grau significativamente menor de fadiga em compara-

ção com o grupo CR. No entanto, nenhuma diferença significativa foi encontrada 

em quaisquer variáveis   medidas entre as configurações de IRR.

Já Lacerda et al.  (2016) investigaram o impacto de protocolos equalizados 

pelo tempo sob tensão (TUT) mas compostos por diferentes durações e números 

de repetições. Foi detectado que as concentrações de lactato sanguíneo aumen-

taram ao longo das séries e foram maiores no Protocolo B, onde o grupo realizou 

12 repetições com duração de 3 segundos para cada repetição.

E por fim Loenneke et al. (2016) comparou o exercício com e sem dife-

rentes graus de restrição do fluxo sanguíneo (BFR) em alterações agudas na 

espessura muscular (MTH) e lactato de sangue total (WBL) e foi detectado que 

a manipulação da carga de exercício pode produzir mudanças na WBL aguda 

resposta ao exercício de resistência. Além disso, parece que pressões relativas 

moderadas (40% de oclusão arterial estimada) pode ser tudo o que é necessário 

para maximizar a resposta aguda a Exercício BFR, com oclusão arterial estimada 
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de 50 e 60% não fornecendo aumento adicional em WBL ou alterações agudas 

na espessura do músculo.

No estudo de Lopez et al. (2016) os autores analisou as alterações nos ten-

dões patelar e de aquiles entre um grupo treinado com sobrecarga excêntrica e 

um grupo não treinado dentro de 3 dias de uma sessão de corrida. Os resultados 

apontaram que o tendão patelar se comporta de maneira diferente em participan-

tes treinados com exercício excêntrico de sobrecarga do que em participantes 

não treinados após 3 dias consecutivos de execução de uma sessão de corrida 

de 1 hora. A termografia infravermelha, é uma ferramenta não invasiva fácil de 

aplicar para analisar e comparar os efeitos do desempenho nos tecidos do ten-

dão.              

Vale salientar, que esta revisão apresenta algumas limitações. Foram in-

cluídos artigos disponíveis em três bases de dados que investigaram o efeito de 

diferentes programas de treinamento diante dos diferentes marcadores bioquími-

cos É possível que outros estudos sobre a temática tenham sido indexados em 

outras bases de dados e não foram incluídos nesta revisão. Além disso, não fo-

ram realizadas buscas em bibliotecas digitais ou bancos de teses e dissertações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a análise de diferentes programas de treinamento, apresen-

tam diferentes respostas bioquímicas e temperatura superficial. Vale ressaltar, 

que os estudos realizados em um maior período de tempo, representou maiores 

valores na análise da creatina quinase, lactato sanguíneo e termografia.

Sendo assim, para que possa ter resultados mais concretos em relação a 

esses marcadores, torna-se necessário novos estudos analisando tais marca-

dores em programas de treinamento com o controle adequado das diferentes 

variáveis.  
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INTRODUÇÃO

Entende-se por perfis de saúde populacional um conjunto de elementos 

que abarcam o estado de saúde de seus integrantes e respectivos problemas. 

Estes, resultantes da interação de um conjunto multifacetado, amplo e comple-

xo, como aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e simbólicos, sofrem 

modificações ao longo do tempo e refletem as mudanças organizacionais, sendo 

necessário conhecer tais perfis para orientar a formulação e implementação de 

planos de ação para prevenção e promoção da saúde1.

Atualmente as doenças cardiovasculares são identificadas como um dos 

problemas que mais demandam atenção médico-sanitária nos diferentes níveis 

de atenção à saúde, estando entre as principais causas de óbito entre adultos 

e idosos em território nacional1,2 sendo a causa de aproximadamente 72% dos 

óbitos no último ano no Brasil segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde3. 

 Modelos abrangentes de atenção à saúde cristalizaram-se fundamentados 

na reforma do sistema de saúde canadense na década de 1970, onde foi enfa-

tizada a importância do estilo de vida adotado4, variável de caráter individual e 

modificável e que, segundo Ezzati et al5, é determinante em 60-85% das doenças 

cardiovasculares.

Apesar do consubstancial número de referências sobre fatores de risco e 

suas respectivas doenças cardiovasculares associadas à idade adulta e à se-

nescência, pode-se verificar também o crescimento de estudos epidemiológi-

cos que evidenciam o início precoce da doença na infância e na adolescência, 

relacionados, por exemplo, à má-alimentação, obesidade, drogas e sedentaris-

mo6-8. Um exemplo desta realidade pode ser comprovado no estudo clássico 

desenvolvido por Berenson9 que confirmou, por meio da realização de autópsias, 

a presença de estrias de gordura e placas fibrosas em artérias coronarianas de 
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crianças e adolescentes expostos a fatores de risco, que faleceram por outras 

causas.

 Ao se tratar de estudos brasileiros, podemos destacar a pesquisa ERICA10, 

trabalho de cunho epidemiológico que avaliou dados de mais de 73 mil adoles-

centes, cujos resultados sugerem a presença de hipertensão arterial em aproxi-

madamente 10% destes e de pré-hipertensão em 14.5%, sendo que da amostra 

total, 17.1% foi classificada com sobrepeso e outros 8.4% com obesidade. 

Quando se assumem hábitos de vida que coadunam com o aumento do 

risco cardiovascular durante a infância e a adolescência tende-se a um maior 

risco de surgimento e agravamento de morbi-mortalidades na fase adulta. Ocorre 

também menor resposta terapêutica futura, sendo ambas situações inerentes ao 

maior tempo de estresse negativo sobre o organismo6,9, 11-13.

Na literatura é bem estabelecido o papel de destaque da atividade física 

na redução do risco cardiovascular, sendo o estilo de vida sedentário um fator 

de risco independente no aumento da morbi-mortalidade cardiovascular14, 15. Na 

infância e adolescência também é de suma importância para o desenvolvimento 

morfofisiopsicológico, associada ao crescimento e desenvolvimento físico normal 

durante a adolescência, o aumento da massa magra, a diminuição da gordura 

corporal, os importantes efeitos psicossociais, a melhora da eficiência cardiorres-

piratória e da força muscular, além da diminuição do risco do desenvolvimento de 

futuras doenças crônicas16.

Todavia, a progressiva diminuição dos espaços livres em centros urbanos, 

a disponibilidade da tecnologia e o aumento da insegurança repercutem na dimi-

nuição da prática de atividade física por jovens17. Em Maceió (AL), por exemplo, 

estima-se que 93.8% dos jovens sejam sedentários18. Já o estudo PENSE19, que 

avaliou 10.926 crianças e adolescentes de escolas de cidades de grande e médio 
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porte do Brasil, aponta que somente 20% dos mesmos realizam o tempo total de 

atividade física por semana recomendado para a saúde20. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde21, a escola é um ambiente apro-

priado para a implementação de ações de prevenção e promoção da saúde, 

destacando-se a Educação Física Escolar como uma das possíveis fomentado-

ras para a aquisição de hábitos e interesses de crianças e adolescentes pela ati-

vidade física17,21. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o trabalho na 

área da Educação Física fundamenta-se nas concepções de corpo e movimen-

to e deve fornecer ao aluno a autonomia para monitorar as próprias atividades 

e esforços, traçar metas, conhecer suas potencialidades e limitações, sabendo 

distinguir situações de trabalho corporal que podem ser prejudiciais, buscadas 

através de atividades lúdicas e de situações de socialização, com fundamental 

importância para que o aluno preze por seu bem-estar, refletindo na diminuição 

dos fatores de risco à saúde22.

Visto a consistente fundamentação teórica referente à Educação Física Es-

colar para a saúde dos adolescentes e seus possíveis benefícios na diminuição 

do risco cardiovascular, torna-se pertinente a mobilização e o agrupamento de 

dados bibliográficos que explicitem estratégias e intervenções na problemática.

OBJETIVOS

O presente estudo objetivou analisar as propostas e intervenções 

relacionadas à Educação Física Escolar para redução do risco cardiovascular 

em crianças e adolescentes publicadas sobre a temática.

METODOLOGIA

A metodologia proposta para o presente estudo refere-se a uma revisão de 

literatura realizada de maneira sistematizada. Para este trabalho foi considerada 
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uma busca de artigos na base de dados eletrônicos Pubmed. O processo de re-

visão da base de dados e seleção dos artigos foi feito por um único pesquisador.

Foram utilizados os descritores “Risco Cardiovascular; Infância; Educação 

Física; Escolar” e “Educação Física; Infância; Intervenção Primária, Inatividade” 

(e os respectivos correspondentes em língua inglesa, conforme os Descritores 

em Ciências da Saúde - DeCs). Os descritores foram determinados após busca 

aleatória de artigos na base de dados e constatação dos mesmos como descrito-

res frequentes para a temática do estudo. A busca foi realizada através da com-

binação dos descritores recorrendo-se aos operadores lógicos “AND” e “OR”.

Incluiu-se na pesquisa trabalhos em língua portuguesa, espanhola e/ou in-

glesa, com artigos necessariamente referentes a intervenções em escolas. Os 

estudos deveriam obrigatoriamente apresentar perfil de acompanhamento longi-

tudinal, não havendo limite cronológico nas buscas dos artigos. Somente artigos 

originais foram considerados e, portanto, artigos de revisão de literatura, meta-a-

nálise, dissertações, monografias ou teses não foram incluídos.

 Ainda, considerou-se apenas os trabalhos que compreendiam a faixa etária 

de 4 a 19 anos, representando, segundo a Organização Mundial da Saúde, o limi-

te cronológico da infância e adolescência em idade escolar. Trabalhos referentes 

a este público, mas que a estratégia proposta não fosse realizada em ambiente 

escolar e em aulas de educação física não foram aceitos. Os estudos seleciona-

dos poderiam simultaneamente avaliar outras faixas-etárias, contudo, resultados 

discriminados sobre crianças e adolescentes deveriam estar presentes. 

Após busca inicial, os títulos e resumos foram analisados em relação à per-

tinência ao tema e aos critérios de inclusão adotados pelo estudo. Os trabalhos 

remanescentes foram lidos na íntegra e os que mantinham-se coesos com a pro-

posta do estudo também foram incluídos.
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A qualidade dos artigos selecionados foi garantida através dos seguintes 

critérios: (a) A revista de publicação do artigo ser classificada de acordo com o 

conjunto de procedimentos adotados pela Capes (https://sucupira.capes.gov.br)  

para estratificação de veículo de produção científica e classificada como A1 ou 

A2 em Medicina I, Educação Física e/ou Saúde Coletiva; (b) Trabalhos com se-

leção amostral feita de maneira randomizada e; (c) Apresentar grupos controle e 

experimental pareados minimamente por sexo, idade e grau de escolaridade na 

linha de base.

Todo o processo de busca, seleção e análise dos artigos foi realizado entre 

os meses de julho de 2016 e janeiro de 2017. Ao fim, uma análise descritiva dos 

principais achados foi feita com a utilização do programa de estatística STATA 

versão 13.023. 

RESULTADOS

A busca pelos artigos na base de dados eletrônica Pubmed de acordo com 

os descritores selecionados para a pesquisa resultou em 155 artigos. Median-

te critérios previamente estabelecidos, 79.3% dos artigos foram excluídos após 

leitura do título e do resumo. Após análise do texto na íntegra dos demais arti-

gos, outros 8.4% foram excluídos. Ao final, 18 artigos (11.6%) foram incluídos no 

presente trabalho. A Figura 1 demonstra detalhadamente o fluxograma dessas 

ações. 

Em anexo (ANEXO I), podem ser verificados os principais aspectos dos 

trabalhos24-41 considerados para essa revisão, destacando-se o ano e o periódico 

de publicação, cidade e país de coleta dos dados, número, idade média e perío-

do escolar dos participantes envolvidos, aspectos metodológicos e os principais 

resultados encontrados. Sumariamente, temos na Tabela 1 a síntese dessas in-

formações.

https://sucupira.capes.gov.br
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Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos para revisão sistemática.

Fonte: dos autores

De acordo com as principais características descritivas dos trabalhos anali-

sados sugere-se que o maior número de produções científicas com a temática foi 

produzido no último triênio e está concentrada em países da América do Norte, 

com ênfase nos Estados Unidos da América. Em seguida, mas de maneira difusa, 

são visualizados estudos produzidos em países europeus. Nenhuma publicação 

referente a América Central, do Sul ou continente Africano foi encontrada no 

processo de seleção e inclusão dos trabalhos.

Observa-se também que 31.6% dos trabalhos envolveram amostras com 

menos de 500 alunos, contudo, 27.8% envolveram entre 500 e 1000 alunos e 

mais de 2000 alunos. A principal faixa etária estudada refere-se a alunos de 8 a 

15 anos (88.9%) e com tempo de acompanhamento inferior a 12 meses (55.6%).

Na análise metodológica dos artigos, verificam-se duas como as principais 

abordagens de trabalho. A primeira se refere a estratégias que modificaram as 

ações de profissionais e às aulas de educação física, sendo adotada como me-

todologia de 61.1% dos trabalhos. Aumento na frequência semanal das aulas 

de educação física, estratégias para aumento da intensidade das atividades de-
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senvolvidas e treinamento pedagógico para os profissionais foram as principais 

tratativas observadas. A segunda proposta metodológica refere-se a ações multi-

disciplinares e foi adotada por 39.9% dos artigos. No geral utilizavam-se de pro-

postas no campo da atividade física, alimentação adequada e conscientização de 

hábitos saudáveis, além de envolvimento de pais e responsáveis. 

Por fim, exibe-se na Tabela 2 o compêndio das principais variáveis analisa-

das pelos estudos selecionados. Ao todo 20 diferentes variáveis foram testadas 

com diferentes combinações. Índice de massa corporal, percentual de gordura, 

nível de atividade física no lazer e capacidade aeróbica foram as principais variá-

veis analisadas, estando presentes em 72.2%, 61.1%, 50% e 44.4% dos estudos, 

respectivamente. Contudo, verifica-se na análise geral que intensidade das aulas 

de educação física, capacidades físicas e comportamentos saudáveis foram os 

que apresentaram as melhores frequências de modificações positivas.
 

Tabela 1: Análise descritiva dos artigos selecionados para revisão.

Variáveis n %

Ano do estudo

2013-2016 7 38.8

2009-2012 2 11.1

2005-2008 2 11.1

2001-2004 4 22.2

1997-2000 1 5.6

País do estudo

Alemanha 2 11.1

Albânia 1 5.6

Espanha 1 5.6

Dinamarca 2 11.1

Suíça 1 5.6

China 1 5.6
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País do estudo

Estados Unidos 
da América

7 38.9

Austrália 1 5.6

Canadá 1 5.6

Grécia 1 5.6

Número de 
Participantes

0 – 500 6 33.3

500 – 1000 5 27.8

1000 - 2000 2 11.1

> 2000 5 27.8

Idade média dos 
participantes

8 - 15 anos

< 8 anos 2 11.1

16 88.9

> 15 anos 1 5.6

Tempo médio
 de acompanhamento

13 - 24 meses

< 12 meses 10 55.6

6 33.3

> 25 meses 3 16.7

Fonte: dos autores

 Já em uma análise dicotomizada pela metodologia empregada, verificamos 

que as ações unilaterais, direcionadas apenas aos profissionais e aulas de edu-

cação física, resultaram em um conjunto de melhorias na intensidade empregada 

nas aulas, na capacidade física, na capacidade aeróbica e na glicemia/insulina 

de jejum. Já na abordagem multidisciplinar os principais achados referiam-se a 

capacidade física, movimentos humanos básicos, pressão arterial de repouso, 

comportamentos saudáveis e conhecimentos em saúde.
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Tabela 2: Principais variáveis analisadas pelos estudos selecionados e resulta-
dos positivos encontrados.

Variáveis 
Analisadas

Abordagem
 com aulas de

educação física 
(n = 11/61.1%)

Abordagem 
multidisciplinar* 

(n = 7/38.9%)
Total

Avalia-
ções

Resultados 
positivos

Avalia-
ções

Resulta-
dos 

positivos

Avalia-
ções

Resulta-
dos po-
sitivos

n % N % n % n % n % n %

Composição 
corporal

Índice de Massa 
Corporal

8 44.4 3 37.5 5 27.8 1 20.0 13 72.2 4 30.8

Percentual de 
Gordura

7 38.9 3 42.9 4 22.2 2 50.0 11 61.1 5 45.5

Circunferência 
de cintura

0 0.0 0 0.0 1 5.6 0 0.0 1 5.6 0 0.0

Massa Muscular 3 16.7 0 0.0 1 5.6 0 0.0 4 22.2 0 0.0

Massa Óssea 1 5.6 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 1 100.0

Vigências físicas

Movimentos 
Humanos 
Básicosº

3 16.7 1 33.3 1 5.6 1 100.0 4 22.2 2 50.0

Capacidade 
Física¥

2 11.1 2 100.0 2 11.1 2 100.0 4 22.2 4 100.0

Capacidade 
Aeróbica

6 33.3 4 66.7 0 0.0 0 0.0 6 33.3 4 66.7

Nível de
 atividade

 física
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Nível de 
atividade física 

na escola
1 5.6 0 0.0 1 5.6 1 100.0 2 11.1 1 50.0

Nível de 
atividade física 

no lazer
6 33.3 1 16.7 3 16.7 2 66.7 9 50.0 3 33.3

Intensidade 
das aulas de 

educação física
4 22.2 4 100.0 0 0.0 0 0 4 22.2 4 100.0

Variáveis 
Sanguíneas/ 

Pressão arterial

HDL-colesterol 2 11.1 0 0.0 1 5.6 0 0.0 3 16.7 0 0.0

LDL-colesterol 1 5.6 0 0.0 1 5.6 0 0.0 2 11.1 0 0.0

Glicemia/Insulina 
de jejum

3 16.7 2 66.7 0 0.0 0 0.0 3 16.7 2 66.7

Triglicerídeos 2 11.1 1 50.0 0 0.0 0 0.0 2 11.1 1 50.0

Pressão arterial 
de repouso

2 11.1 1 50.0 2 11.1 2 100.0 4 22.2 3 75.0

Ações e 
percepções
 em saúde

Autorrelato 
de saúde

1 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 0 0.0

Comportamento 
alimentar

1 5.6 0 0.0 1 5.6 1 100.0 2 11.1 1 50.0

Conhecimentos 
em saúde

2 11.1 1 50.0 2 11.1 2 100.0 4 22.2 3 75.0

Comportamentos 
saudáveis

0 0.0 0 0.0 1 5.6 1 100.0 1 5.6 1 100.0

*ex.: profissionais de outras disciplinas ou profissionais da área da saúde convidados 
(ex.: nutricionistas, psicólogos). º ex.: correr, agarrar, levantar, saltar, jogar. ¥ ex.: força, 
flexibilidade, coordenação motora

Fonte: dos autores
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DISCUSSÃO

 O presente estudo apresentou como objetivo inicial analisar intervenções e 

propostas relacionadas à Educação Física Escolar para redução do risco cardio-

vascular em crianças e adolescentes, seguindo-se para tal aspectos metodoló-

gicos de um trabalho de revisão sistemática de literatura. Os 18 artigos selecio-

nados após os rígidos critérios para inclusão demonstraram diferentes potenciais 

envolvendo a educação física escolar e resultados positivos para redução do ris-

co cardiovascular de crianças e adolescentes. Mediante a dimensão e a comple-

xidade das propostas e achados, a discussão será realizada a partir do agrupa-

mento dos semelhantes e dos importantes tópicos encontrados nos resultados.

PAÍS DE ORIGEM E DEMAIS DADOS DESCRITIVOS

 Os Estados Unidos da América foi o país que apresentou o maior número 

de publicações sobre a temática. Segundo o Global Physical Activity Observa-

tory42, os Estados Unidos da América são classificados como o principal produtor 

de conhecimentos relacionados à prática de atividade física, totalizando aproxi-

madamente 25% de toda produção científica global. Somente no ano de 2013 lis-

tam-se em jornais vinculados ao Pubmed, 445 publicações sobre atividade física 

e saúde pública. Para além, nota-se com significativa efetividade estratégias na-

cionais para o aumento dos hábitos saudáveis da população, como US National 

Physical Activity Plan e as diretrizes denominadas de School Health Guidelines 

to Promote Healthy Eating and Physical Active43.

Concomitantemente, o que se observa atualmente no país norte-americano 

é um declínio nas taxas de obesidade infantil em crianças de até 5 anos e uma 

estabilidade em crianças de 6 a 11 anos - principal faixa etária encontrada nos 

estudos selecionados para este trabalho44.  

Por outro lado, apesar do Brasil ser considerado o 7º principal produtor de 

conhecimentos científicos sobre atividade física e saúde pública no mundo42, ne-
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nhum artigo foi achado por esta revisão de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos. Aparentemente, o foco dos estudos não refere-se a crianças, a 

adolescentes ou ao ambiente escolar, no que tange os aspectos cardiovascula-

res. Notoriamente, o Brasil apresenta atualmente altas taxas de sobrepeso infan-

til com fortes tendências de aumento para os próximos anos10.

 Nesse sentido, foi lançado no ano de 2006 pelo Ministério da Saúde o 

Plano Nacional de Atividade Física, que com um planejamento pluri-contextual 

direcionou atenção para ações envolvendo a participação das escolas. Contradi-

toriamente, 10 anos após sua implementação, observamos atualmente que 60% 

das escolas públicas não dispõem de adequada infraestrutura para a realização 

de aulas de educação física45. Ou então, o trâmite em congresso para retirada da 

obrigatoriedade das aulas de educação física no Ensino Médio46.

 Quanto a retirada de sua obrigatoriedade, acredita-se também que a carên-

cia de estudos enfatizando as importantes possibilidades atreladas à prática de ati-

vidade física na educação física no ensino médio para essa faixa etária, conforme 

demonstrado nos resultados, possa repercutir no descrédito da especialidade em 

âmbito escolar47.

ABORDAGEM UNILATERAL

 Em entrevista ao Instituto de Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil48, David 

Gallahue – Doutor em Desenvolvimento Humano e Educação Especial – refere-

-se à escola como o único lugar em que se pode garantir que toda criança terá 

um tempo dedicado para a prática supervisionada de atividade física. Acredita-se 

então que o acréscimo de novas aulas durante a semana auxiliaria na assimila-

ção do exercício físico como parte da rotina de vida e redução dos níveis de se-

dentarismo infantil. A proposta torna-se ainda mais relevante ao considerarmos 

os problemas urbanos de transporte, violência e falta de espaço para a prática 

de atividade física no lazer e os dados que sugerem que apenas duas em cada 
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10 crianças brasileiras praticam o mínimo de atividade física recomendada para 

a saúde19.

 Dos estudos que testaram essa estratégia, podemos destacar o de Müller 

et al.24, Meyer et al.29 e Walther et al.26. Nos dois primeiros, a educação física 

escolar tornou-se diária e no último caso houve um acréscimo de dois dias por 

semana sendo somados a exercícios para serem realizados em casa. Observa-

ram assim melhorias significativas no VO2 máximo, redução no índice de massa 

corporal e melhoria nos movimentos humanos básicos. Aparentemente, a apro-

ximação aos níveis mínimos de 300 minutos de atividade física semanal para 

crianças e adolescentes recomendados pela Organização Mundial da Saúde21 e 

obtidos com o incremento das aulas, mostra-se importante e associada a melho-

rias em saúde, independentemente do local de realização da prática.

 Outra estratégia comumente verificada foi a de aumento da intensidade das 

aulas de educação física. Meyer et al.29 e Pate et al.34 são alguns dos exemplos 

que constatam aumento da capacidade aeróbica, percentual de gordura, nível de 

atividade física diária e acréscimo no gasto energético total com o aumento da 

intensidade dos exercícios empregados em relação ao grupo controle. Os resul-

tados parecem condizentes com estudos que consideraram a prática indepen-

dente do ambiente, conforme destacado na metanálise conduzida por Janssen e 

LeBlanc49. Para além, a inclusão de atividades de maior intensidade nas aulas de 

educação física tem sido apontada por alguns autores como capaz de melhorar o 

interesse dos alunos na prática da disciplina, como mostram Baquet et al.50 que, 

ao implementarem atividades de corridas e saltos, observaram um aumento de 

25% no nível de motivação dos envolvidos.

Um estudo realizado no município de Pelotas (Rio Grande do Sul) com 188 

professores de Educação Física de redes de ensino básico e privado constatou 

que apenas 5.6% dos mesmos sabiam responder adequadamente a todos os 

questionamentos acerca de comportamentos de risco para o desenvolvimento 

de doenças crônicas e impactos negativos na saúde de crianças51.  Pesquisas 
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semelhantes são escassas, mas os resultados ainda assim servem como nor-

teadores de questionamentos do real preparo de professores para lidar com a 

temática e a qualificação de suas aulas. Tal problemática parece também ser 

preocupante em outros países, visto que Mckenzie et al.35,38 apresentaram pro-

postas para redução do risco cardiovascular de crianças e adolescentes basea-

das no treinamento e suporte técnico/teórico de professores. Após o período de 

acompanhamento verificaram-se que ambas intervenções promoveram efeitos 

positivos, com destaque para o aumento da intensidade das aulas de educação 

física escolar agora aplicadas.

Destaca-se por fim que, em muitos casos, a inclusão de estratégias para 

redução do risco cardiovascular em crianças e adolescentes foi sustentada pela 

aquisição de materiais e oferecimento de espaços adequados para a prática35,41. 

E, apesar do investimento em tais quesitos estar descrito no plano de ações 

estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no 

Brasil53, vivenciamos atualmente um cenário público carente de espaços e mate-

riais45.

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

 Segundo Borril et al.53, nenhum trabalho em saúde feito de maneira indi-

vidual oferecerá tantas expectativas positivas de sucesso quanto o trabalho em 

equipe. A compreensão e o compartilhamento de objetivos e responsabilidades 

tem feito do trabalho multidisciplinar a forma mais eficaz de um serviço e tem ga-

nhado ascendência dentro de diversas configurações organizacionais. Conforme 

demonstrado em nossos resultados, compartilha-se também na escola o suces-

so de tais intervenções e, assim como nas abordagens unilaterais, o trabalho em 

equipe foi associado a melhorias expressivas em saúde.

 Mediante a diversidades de ações somadas à prática de atividade física no 

ambiente escolar, temos como principal estratégia multidisciplinar elencada por 

estudos como o de Peñalvo et al.27 e Lee et al.30 o estímulo para mudanças de 
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hábitos alimentares. Tais ações foram feitas através de workshops ou da dedica-

ção de parte das aulas para debates sobre a temática e ganham forte respaldo 

em evidências que sugerem, por exemplo, que aproximadamente 2.600 milhões 

de mortes por ano sejam associadas a um baixo consumo de frutas e vegetais, 

os riscos expressivos a curto e a longo prazo associados à má-alimentação e o 

exponencial aumento de jovens que se alimentam de maneira inadequada54,55. 

Entre os resultados encontrados pelas ações podemos destacar o aumento do 

conhecimento dos alunos sobre saúde e alimentação saudável, e a redução do 

índice de massa corporal e percentual de gordura. 

 Segundo levantamento realizado pelo Center for Disease Control and Pre-

vention32  cerca de 79% dos jovens norte-americanos avaliados relataram con-

sumir menos frutas e vegetais do que o recomendado e 78% não consumiam 

doses adequadas de leite. Contudo, sendo a escola responsável por até 51% do 

consumo alimentar diário da população estudada, estaria ali um espaço adequa-

do para mudanças. Na proposta aplicada por Hollar et al.32 foram realizadas alte-

rações no café da manhã, almoço e nos lanches oferecidos pela escola. Houve 

um aumento na oferta de fibras, suco de frutas, vegetais e redução da quantidade 

de açúcares, farinha branca e gordura saturada. Os autores encontraram ao final 

do período de acompanhamento uma redução significativa na pressão arterial de 

repouso e no índice de massa corporal dos alunos envolvidos.

 Aparentemente existe uma forte associação entre comportamentos em 

saúde praticados por pais e os desenvolvidos por seus filhos na infância e ado-

lescência. Conforme destacado por Mendes et al.56, pais sedentários e obesos 

tendem a criar filhos com características semelhantes. Visto isso, uma conside-

rável parcela dos estudos com abordagem multidisciplinar optou por envolver os 

parentes dos alunos, juntamente aos mesmos, em reuniões e workshops sobre 

hábitos saudáveis. Mostrando os riscos do comportamento para a própria saúde, 

mas também esclarecendo que os hábitos inadequados adquiridos na infância 
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tendem a perpetuar pela vida adulta e culminar em complicações cardiometabóli-

cas futuras a seus filhos, foram encontrados resultados positivos após o período 

de intervenção. As crianças apresentaram redução do índice de massa corporal 

e percentual de gordura. Os pais apresentaram melhorias nos conhecimentos 

em saúde, assim como seus filhos27,40. Já no estudo de Lee et al.30, 90% dos pais 

afirmaram que o programa contribuiu para auxiliá-los em como cuidar de seus 

filhos e 70% relataram melhorias nas relações interpessoais.

Contudo, independente da proposta – unilateral ou multidisciplinar - ressal-

ta-se que a mesma deve ser fundamentada e arquitetada de forma duradoura e 

a conscientização dos alunos para mudanças de hábitos de vida, incluída. Pode-

mos justificar a necessidade da manutenção das estratégias empregadas basea-

dos no trabalho de Meyer et al.29, que relatam que ao cessar das intervenções 

uma significativa parcela dos benefícios alcançados foram revertidos em até dois 

anos.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

 Apesar dos interessantes resultados apresentados em nossa revisão,                

mostra-se como fundamental o esclarecimento das limitações que cercam o pre-

sente estudo.

Inicialmente, consideramos que apesar do Pubmed ser uma das maiores 

bases de dados do mundo e envolver os principais jornais científicos, outras                 

bases de dados poderiam ser incluídas no estudo, possivelmente permitindo le-

vantamento mais amplo de evidências. O envolvimento de novos pesquisadores 

pode garantir no futuro a ampliação do levantamento de informações e de julga-

mento das mesmas.

A diversidade de ações e tipos de avaliações utilizadas nos estudos sele-

cionados para essa revisão dificultam o estabelecimento dos melhores planos 

metodológicos de intervenção, podendo também ser considerada uma de nossas 
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limitações. Acreditamos também que a falta de detalhes na descrição das aulas 

de educação física realizadas pelo grupo controle dificultam o entendimento da 

dimensão das mudanças realizadas e a extrapolação dos resultados para outras 

realidades.

 Por fim, apesar de instigadores e das inferências que podem a partir de en-

tão serem feitas, entendemos que a carência de estudos realizados em território 

nacional possa limitar a validade de tais achados para população brasileira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Sugere-se ao final do presente estudo que, quando estabelecida como 

meta a redução do risco cardiovascular em crianças e adolescentes, a educação 

física escolar pode através de diversos caminhos conduzir ao alcance dos objeti-

vos. De maneira clara, demonstra-se que individualmente ou conciliada a ações 

multidisciplinares, a educação física escolar pode ocupar papel de destaque na 

busca e manutenção de hábitos saudáveis, devendo em suas diferentes esferas 

ser interpretada como ferramenta de mudanças no cenário público de saúde e no 

perfil de adoecimento e mortalidade mundial.

 Em âmbito nacional, incentivamos a realização de pesquisas relacionadas 

ao assunto, demonstrando mais uma de suas potencialidades em meio às incer-

tezas diversas. Para além, reforçamos a necessidade da capacitação e aprimora-

mento profissional constante e do investimento em materiais didáticos e espaços 

apropriados para o desenvolvimento das aulas.
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INTRODUÇÃO

Nas primeiras décadas do século XXI observa-se o esporte de alto rendi-

mento como um fenômeno crescente e inevitável, que consequentemente de-

pende de recursos humanos, financeiros e materiais para um efetivo desenvol-

vimento e profissionalização (Beamish, Ritchie, 2006; De Bosscher et al., 2010; 

Houlihan, Green, 2008). Indo além e como em todas as atividades profissionais 

competitivas, para que o esporte ou uma modalidade específica seja fomentado e 

ocorra a formação de seleções que almejam o sucesso esportivo internacional, é 

necessária uma série de fatores (De Bosscher et al., 2015). No caso dos recursos 

financeiros, diferentes autores já identificaram a sua existência, disponibilidade e 

a eficiência em sua utilização como um fator importante para o desenvolvimento 

esportivo e como preditores de sucesso dos países nos Jogos Olímpicos (Ber-

nard, Busse, 2004; Vagenas, Vlachokyriakou, 2012).

O patrocínio esportivo é uma das diversas ações existentes na Indústria            

do Esporte (Pitts; Stotlar, 2002), que para Kahuni e Rowley (2013) pode ser en-

tendido como a provisão de recursos de uma empresa para organizações espor-

tivas (federações, clubes, etc.), equipes ou atletas. Para as empresas, que na 

maioria dos casos são de capital privado (Almeida; Marchi Junior, 2011; Mazzei 

et al., 2014), um dos principais objetivos com o patrocínio é a exposição de sua 

marca e geração de mídia espontânea2. Já para as organizações esportivas, 

equipes e atletas, o patrocínio é uma opção de arrecadação de recursos financei-

ros (Aaker, Joachimsthaler, 2000; Lough, Pharr, Owen, 2014). 

A utilização do patrocínio está presente em diversas modalidades e a exis-

tência dessa forma de investimento esportivo movimenta valores consideráveis 

em boa parte dos países (Aiken et al., 2015; O’Reilly, Huybers, 2015). Para ilus-

tração dos valores, empresas como Coca-Cola, Ford, Pepsi, Budweiser e Adidas, 

2  Mídia espontânea - mídia gerada por notícias, notas, reportagens e transmissões sem 
custo para a empresa patrocinadora, exposição de marca durante as transmissões de eventos 
esportivos (JENSEN, COBBS, 2014; SOUSA; MATTOS; SOUSA, 2005).



134 135

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

alocam juntas, na ordem de U$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) por ano 

em patrocínio (Jensen, Cobbs, 2014). Na perspectiva da gestão, as empresas 

utilizam o patrocínio esportivo como uma importante ferramenta de marketing 

(Jensen, Cobbs, 2014; Donlan, 2014; Tsiotsou, Alexandris, Cornwell, 2014; Aiken 

et al., 2015; O’Reilly, Huybers, 2015).  Por meio de ativações promocionais e 

efetiva comunicação, pode-se criar uma maior associação entre patrocinador e 

patrocinado, proporcionando uma sinergia entre as partes (Fullerton, Merz, 2008; 

Dodds, Degaris, Perricone, 2014). Para Chang (2008), em um estágio ideal de 

associação, acontece o compartilhamento de valores positivos presentes em 

cada uma das partes e consequente reconhecimento do público em geral dessa 

cooperação. 

Nesse universo do patrocínio, para boa parte dos autores da Gestão do 

Esporte e Marketing Esportivo, cabe aos profissionais da educação física, espor-

te, administração, comunicação social e áreas correlatas conhecer o potencial 

desse mercado. Além disso, também devem agir para atender a demanda e de-

senvolver soluções coerentes que atendam aos patrocinadores  e estimulem o 

desenvolvimento do esporte (Chelladurai, 2009; Mazzei et al., 2013; Pitts, Stotlar, 

2002; Rocha, Bastos, 2011), baseando-se sobretudo nas teorias da administra-

ção e na realidade prática esportiva enquanto importante integrante da humani-

dade (Pires, Sarmento, 2001).

Pertencente ao contexto descrito acima, o rúgbi é uma modalidade de ori-

gem inglesa criada há mais de 100 anos (Morgan, 2002; O’Brien, Slack, 2004; 

Cuniffe et al., 2009). Sua prática é baseada em cinco valores fundamentais: So-

lidariedade, Paixão, Disciplina, Respeito e Integridade (World Rugby, 2014). Es-

ses valores são disseminados pela World Rugby (WR), principal organização 

mundial da modalidade, e por grande parte das federações nacionais existentes 

em diferentes países, clubes, atletas e praticantes desse esporte. 

Inicialmente, até meados dos anos de 1990, o rúgbi mundial vivia uma fase 

amadora. Na Inglaterra, país que organizou/dominou os primeiros campeonatos 
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de rúgbi, os clubes competiam entre si e eram geridos com base estritamente no 

voluntariado e nas tradições datadas da época centenária de sua fundação. Os 

jogos entre clubes ingleses raramente ultrapassavam a casa dos 10 mil espec-

tadores. 

A partir de 1995 aconteceram as primeiras ações direcionadas à profissio-

nalização do esporte (Morgan, 2002; O’Brien, Slack, 2004). Além disso, a Ingla-

terra e outros países passaram a explorar o rúgbi como novo nicho do mercado 

esportivo, investindo no principal evento internacional da modalidade (Five e Six 

Nations). A partir de atitudes gerenciais para atender as demandas do público, 

a citar: 1) a qualidade dos estádios, 2) as transmissões dos jogos nas rádios, 3) 

um calendário esportivo melhor organizado, 4) a exposição de mídia e 5) o en-

volvimento de empresas como novos investidores. Dessa forma, a popularidade 

e dimensão dos jogos entre País de Gales, Inglaterra, Irlanda, Escócia, França e 

Itália atingiram de 50 a 70 mil espetadores presenciais (Morgan, 2002). Apenas a 

empresa de cervejas Guinness investiu cerca de U$10.000.000,00 (dez milhões 

de dólares) para patrocinar o evento Six Nations em 2020 (Robinson, 2020).

No Brasil, o rúgbi teve uma impulsão em sua visibilidade perante a socieda-

de e mídia em geral, principalmente, após os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. 

(Morgan, 2002; O’Brien, Slack, 2004; Valle, Mazzei, 2015). Os Jogos Olímpicos 

de 2016 marcaram o retorno do rúgbi no calendário olímpico. Desde 1925, o 

esporte esteve fora do calendário olímpico e sua inserção nas olímpiadas garan-

tiu novas oportunidades. Assim, a modalidade vivenciou um crescimento  e um 

maior número de empresas passou a se interessar por patrocinar e investir nessa 

modalidade em virtude da grande exposição e rentabilidade do esporte em um 

megaevento. De fato, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), se destacou 

em 2016 como uma das confederações esportivas nacionais com o maior núme-

ro de patrocínios, contando com 22 empresas patrocinadoras. (www.brasilrugby.

com.br/). 
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Os patrocinadores oficiais da CBRu são compostos de diversas empresas, 

de diferentes segmentos, que variam de apoio financeiro, apoio logístico e até 

permuta por equipamentos e materiais. Postula-se que essas empresas patro-

cinadoras estejam em busca da associação de suas marcas com os valores do 

rúgbi, com o potencial crescimento desse esporte no Brasil e/ou com a geração 

de mídia espontânea proporcionada pelo rúgbi no país. Todavia, a efetividade 

dessa premissa por hora ainda não havia sido cientificamente estudada. Assim, o 

objetivo deste artigo foi verificar se os valores presentes no rúgbi são percebidos 

e associados a seus patrocinadores por atletas e praticantes da modalidade no 

Brasil. 

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa quantitativa, relacionada com 

a percepção de atletas e praticantes da modalidade rúgbi sobre a relação entre 

valores do rúgbi e os patrocinadores oficiais? da confederação brasileira da mo-

dalidade.

A amostra foi definida de forma aleatória não probabilística e por conve-

niência (acessibilidade aos indivíduos) (Li, Pitts, Quaterman, 2008). A pesquisa 

foi divulgada pelo site: Portal do Rugby e para fazer parte da pesquisa, bastava 

que o respondente, estivesse vinculado e treinando por algum clube federado 

junto à CBRu, não houve critério em número de treinos semanais, uma vez que 

o esporte é amador no país.

A partir dos objetivos gerais da pesquisa, o requisito para participar do es-

tudo era ser atleta e praticar a modalidade do rúgbi no Brasil. Participaram da 

pesquisa um total de 100 respondentes, sendo 13 do sexo feminino e 87 do sexo 

masculino, cujas idades e tempo médio de prática na modalidade são expostos 

na tabela 1.
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Tabela 1. Caracterização da amostra

Descrição Média de Idade Tempo médio 
de prática/anos

Fem. (13) 28,2 7,5

Masc. (87) 28,1 7,8

TOTAL (100) 28,2 7,7

Fonte: dos autores 

Um questionário foi elaborado por mestres e doutores na temática e utiliza-

do especificamente para este estudo, desenvolvido para que seu preenchimento 

fosse possível por meio de plataforma digital. O questionário foi estruturado da 

seguinte forma: (1) uma afirmação: “Eu relaciono a marca X com o valor: X.”, se-

guido de uma escala Likert (REF da escala) de 5 pontos (“discordo totalmente, 

discordo, indiferente, concordo, concordo totalmente”) para que o respondente 

efetuasse a sua opinião sobre o tema.  Foram no total 30 afirmações em que só 

era possível atribuir uma nota na escala para cada afirmação.

Os indivíduos foram contactados por meio telefônico e/ou eletrônico para 

o convite à participação na pesquisa. Após instrução aos respondentes sobre 

os objetivos da pesquisa, receberam como informação os valores do rúgbi (inte-

gridade, respeito, solidariedade, paixão e disciplina), assim como, quais os pa-

trocinadores da CBRu que foram utilizados como objeto desta pesquisa {Kibon, 

Jac Motors, Topper, Bradesco, Heineken, Outback}. Os participantes receberam 

via e-mail o link do questionário, e informações sobre consentimento do uso das 

respostas, a garantia de confidencialidade, sigilo e privacidade dos indivíduos. A 

disponibilidade online do questionário foi de 06/07/2015 até 07/07/2015.
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Com o objetivo de facilitar a nomenclatura no artigo a seguinte legenda foi 

utilizada: M1 será usado para Kibon (marca do gênero alimentício, mais especifi-

camente ligada a sorvetes); M2 será usado para Jac Motors (marca de montadora 

automotiva); M3 será usado para Topper (marca nacional de material esportivo); 

M4 será usado para Bradesco (marca de instituição financeira privada de origem 

brasileira); M5 será usado para Heineken (marca estrangeira de cerveja) e M6 

será usado para Outback (marca de franquia/restaurante). 

 Este estudo não foi submetido ao comitê de ética e pesquisa em seres 

humanos para aprovação, pois os dados obtidos com esta pesquisa são para 

o monitoramento de um serviço, o que está previsto na resolução 196/1996 do 

conselho nacional de saúde e não proporciona nenhum tipo de dano aos partici-

pantes. Mesmo assim, os participantes assinaram termo de esclarecimento para 

consentir livremente a utilização de dados para os objetivos da denominada pes-

quisa.
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram apresentados como média e moda (estatística descriti-

va). Os dados foram analisados utilizando o Teste T para uma amostra. Andrew, 

Petersen e McEvoy (2011) relatam que o Teste T é o teste mais básico para 

mensurar diferenças entre grupos a partir de uma comparação das médias. O 

propósito foi de comparar as médias de respostas obtidas para cada valor do 

rúgbi e marca patrocinadora, verificando qual valor possuía maior significância, 

o que consequentemente corresponderia a uma maior associação entre valor e 

patrocinador. O escore 4 da tabela Likert, foi colocado como média comparativa, 

por ser o primeiro valor que supõe uma concordância na escala utilizada. Foi uti-

lizado o Alpha de Cronbach para averiguação da confiabilidade dos dados, onde 

são considerados satisfatórios valores acima de 0,60 para esse índice (Hair et 

al., 2009). O software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

19.0 foi utilizado para tratamento estatístico.
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RESULTADOS

Dos 100 respondentes e respectivos questionários, 16 foram excluídos do 

estudo por não terem respondido apropriadamente o instrumento. Esse número 

(16%) e uma amostra total de 84 participantes não inviabilizou a pesquisa, pois 

não houve a utilização de estatística multivariada, que no caso estaria dependen-

te da relação do tamanho amostral com a quantidade de perguntas presentes em 

um questionário para sua realização (Hair et al., 2009). 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos a partir do tratamento 

estatístico dos dados no SPSS. Podem ser observados na Tabela 2, além do re-

sultado do Teste T e sua significância, os valores de média e moda do total das 

respostas obtidas para cada valor do rúgbi e respectivo patrocinador.

Tabela 2. Apresentação dos resultados 

Patrocinadores Valores-
Patrocinadores Média Moda Teste T Sig. Alpha de 

Cronbach

M1 marca do 
gênero 

alimentício, 
mais específico 

de sorvetes

Integridade- M1 3,63 4 -4.468 .000

.830

Respeito-M1 3,72 4 -3.678 .000

Solidariedade-M1 3,72 4 -3.422 .001

Paixão-M1 3,80 4 -2.487 .015

Disciplina-M1 3,67 3 -3.795 .000

M2 marca 
automotiva 

Integridade- M2 3,45 3 -6.196 .000

.826

Respeito-M2 3,52 3 -5.102 .000

Solidariedade-M2 3,40 3 -7.012 .000

Paixão-M2 3,53 3 -5.039 .000

Disciplina-M2 3,56 4 -4.661 .000
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M3 marca 
nacional de

 material esportivo 

Integridade- M3 3,61 4 -4.425 .000

.822

Respeito-M3 3,67 4 -3.456 .001

Solidariedade-M3 3,51 3 -5.325 .000

Paixão-M3 3,89 4 -1.174 .244

Disciplina-M3 3,57 4 -4.731 .000

M4 marca de
 instituição 
financeira 

privada de origem 
brasileira 

Integridade- M4 3,30 4 -5.992 .000

.830

Respeito-M4 3,28 4 -6.214 .000

Solidariedade-M4 3,26 4 -6.637 .000

Paixão-M4 3,21 3 -6.830 .000

Disciplina-M4 3,26 3 -6.880 .000

M5 marca
 estrangeira 
de cerveja 

Integridade- M5 3,73 4 -3.209 .002

.829

Respeito-M5 3,73 4 -3.293 .001

Solidariedade-M5 3,70 4 -3.220 .002

Paixão-M5 4,01 4 .1230 .902

Disciplina-M5 3,51 3 -5.229 .000

M6 marca de 
franquia/

restaurante

Integridade- M6 3,70 4 -3.119 .003

.834

Respeito-M6 3,80 4 -2.687 .009

Solidariedade-M6 3,71 3 -3.051 .003

Paixão-M6 3,94 4 -.6850 .495

Disciplina-M6 3,69 4 -3.660 .000

Fonte: dos autores
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Nos dados apresentados, o parâmetro de confiabilidade de dados Alpha 

de Cronbach foi superior a 0,8 para todos os casos. Logo, o conjunto de dados 

utilizados possui confiabilidade e foi adequado para a utilização do propósito da 

pesquisa. 

Em uma análise das modas de todas as marcas para cada valor do rúgbi 

percebe-se que apenas em M2 o valor foi de 3 para a maioria (4 em 5) dos valo-

res. M1, M3, M5 e M6 tiveram em suas modas o valor 4 para a maioria (4 em 5) 

das relações. M4 teve dois resultados de valor 3 para a moda. Destaca-se que 

apenas a M5 teve uma variável avaliada com média igual ou superior a 4 (valor 

que significa concordância a afirmação exposta). As demais marcas ficaram ain-

da com suas médias abaixo disso, mas sempre superior a 3.

Sobre a marca M1, houve tendência de relação com significância com o 

valor Paixão (p > 0.05). Para a M2, nenhuma relação estatística significante para 

algum dos valores. Para a M3, houve significância estatística para o valor Paixão. 

Sobre a marca M4, em nenhum dos valores houve alguma relação estatística. 

Para o patrocinador M5, foi identificada forte significância estatística para o valor 

Paixão. E finalmente para a marca M6, novamente foi identificada significância 

estatística para o valor Paixão, mas também para o valor Respeito (p).

DISCUSSÃO

A literatura evidencia que um dos objetivos ideais a ser alcançado em se 

patrocinar o esporte é o de criar sinergia entre a marca da empresa e o esporte, 

organização ou atleta patrocinado, reforçando, assim, atributos positivos entre as 

partes, ou explorando os atributos de uma parte (geralmente do esporte) para a 

outra (Richelieu, Desbordes, 2013; Wu, Chalip, 2013). 

Os resultados deste artigo sugerem que essa sinergia foi identificada de 

forma clara na marca M5 (marca de bebidas) e o valor Paixão (p = 0.902). De al-

gum modo, o público investigado reconheceu o valor Paixão do rúgbi nessa mar-
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ca, que, por sinal, faz diversas ativações com a modalidade no cenário mundial. 

Inclusive no Brasil foram vinculados na mídia diversos comerciais publicitários 

relacionando essa marca com o esporte. Essa é a diferença de casos de patrocí-

nio de sucesso, ou seja, as ativações realizadas pelo patrocinador M5 parecem 

ser o diferencial se comparado as outras empresas patrocinadoras. 

Na verdade, as ativações, que podem ser entendidas como a exploração 

do objeto patrocinado em campanhas publicitárias, seria uma das obrigações das 

empresas que buscam o esporte como veículo de potencialização de suas mar-

cas. Por outro lado, o que se identifica na maioria dos casos é a exploração dos 

patrocínios esportivos apenas por uma mídia espontânea (Mazzei et al., 2014). 

Com ativações mais incisivas na mídia em geral, parece ocorrer um maior reco-

nhecimento por parte de um público alvo ou por possíveis interessados. Apenas 

a geração de mídia espontânea parece ser insuficiente para uma sinergia entre 

patrocinador e patrocinado de forma consistente (Rines, 2002).

De acordo com alguns autores (Chang, 2008; Fullerton, Merz, 2008; Dodds, 

Degaris, Perricone, 2014), os profissionais responsáveis, geralmente vinculados 

ao marketing esportivo, devem explorar diferentes ações de ativação, além do 

desenvolvimento de produtos e promoções (por exemplo) ligadas com a relação 

existente entre o patrocinador e o patrocinado. Podemos observar esse fato na 

relação entre o patrocinador M5 (marca estrangeira de cerveja) e a Confedera-

ção Brasileira de Rugby. A vantagem desse reconhecimento por parte dos atletas 

e praticantes é que há uma relação positiva entre patrocinador e patrocinado, 

ambas as partes estão ganhando, o que resulta em um patrocínio duradouro e 

não em uma ação temporária e mal planejada. 

A M6 (marca de franquia/restaurante), embora não faça ativação nenhuma 

nas redes sociais, nem mesmo presencial em dias de partida, teve um valor de 

significância estatística para o valor Paixão (0,495). Apesar do slogan da marca 

não fazer menção direta a objetos que  se relacionem com o valor Paixão, assim 

como o logotipo da empresa, o qual também não possui uma relação direta com 
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o rúgbi, há uma explicação para esse resultado. A marca M6 utiliza da imagem 

de um país em seu negócio, no caso a Austrália. Como a Austrália e a Nova Ze-

lândia são países tradicionais no rúgbi pode-se deduzir que a significância desse 

valor com essa marca tenha sido o resultado dessa associação espontânea pre-

viamente existente. Por outro lado, cabe à marca reforçar esses valores para que 

não apenas esteja patrocinando por patrocinar. A oportunidade oferecida com o 

rúgbi é rica em possibilidades de ativação e parece, aqui, pouco explorada.

No caso do patrocinador M3 (marca de material esportivo nacional) e no 

caso da M1 (marca de sorvetes), houve uma ligeira tendência de reconhecimento 

dessas marcas com o valor paixão (p = 0,244 e 0,015, respectivamente), muito 

provavelmente pelo fato dos slogans e logomarcas dos patrocinadores terem 

uma associação com “paixão” e “coração”. Por outro lado, estratégias de ativa-

ção que reforcem esse valor com as marcas poderiam ser mais exploradas, pro-

porcionando um reconhecimento mais evidente por parte de praticantes e atletas 

de rúgbi.

Já na marca M2 (montadora automotiva), não houve relação estatística 

significante com nenhum dos valores do rúgbi propostos nesse estudo. Esse 

resultado pode ser explicado por diferentes formas, no entanto, há necessidade 

de pesquisas mais aprofundadas sobre o tema em questão. Independentemente 

de explicação sobre a falta de identificação, fato é que essa empresa pode se 

valer dos aspectos relacionados com a “disciplina” em ativações e ações ligadas 

à montagem de seus carros, por exemplo. O patrocínio esportivo pode ser uma 

forma de uma marca atingir o mercado da outra marca (Chelladurai, 2009). Cabe 

aos profissionais que atuam com marketing esportivo identificar essas oportuni-

dades e realizar as devidas associações entre empresa e o esporte para a poten-

cialização do patrocínio esportivo.

Por fim, a empresa responsável pela marca M4 (instituição financeira) tam-

bém não teve resultados estatisticamente significantes para todos os valores do 
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rúgbi. Como na marca M2 (montadora automotiva), sugere-se que essa empresa 

explore um dos valores do rúgbi ou a CBRu recomende um dos valores do rúgbi, 

como, por exemplo, “respeito” ou “integridade”, que seriam associações interes-

santes no caso de uma instituição financeira.

É importante ressaltar o fato de que os consumidores têm diferentes 

opiniões e comportamentos quanto à associação das marcas com o esporte 

(Stewart, Smith, Nicholson, 2003). Segundo Madrigal (2000) existe uma maior 

possibilidade de compra quando os consumidores reconhecem os patrocinadores 

esportivos do que aqueles que não reconhecem. Claro que esse reconhecimento 

fica mais evidente em relações efetivas e duradouras, ou seja, de alguma forma, 

a relação positiva entre patrocinador e patrocinado possui uma simbiose (Aaker, 

Joachimsthaler, 2000; Lough, Pharr, Owen, 2014; Martinez, Janney, 2015). Afi-

nal, uma vez que o investimento é feito, não há razão para que ambas as partes 

não se beneficiem dos aspectos positivos de uma relação existente (Pitts, Fiel-

ding, Miller 1994; Mazzei et al., 2013). 

As limitações deste estudo estão relacionadas com as restrições do instru-

mento utilizado, aplicado por meio de plataforma online, assim como o número 

limitado de respondentes. A sugestão para estudos futuros vai desde o aumento 

da amostra até a comparação com outras modalidades, além de pesquisas que 

tomem como opção abordagens qualitativas que visem explorar em profundidade 

a relação entre patrocinador e patrocinado.

CONCLUSÕES

O estudo teve como objetivo verificar se existem associações entre os valo-

res presentes no rúgbi e os seis principais patrocinadores da CBRu, por meio da 

opinião de praticantes e atletas de rúgbi no Brasil. De acordo com os resultados, 

ficou evidenciado que algumas marcas são reconhecidas e associadas por atle-

tas e praticantes com alguns valores do rúgbi.
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Empresas que tem o objetivo de fortalecer algum atributo de sua marca 

(ou agregar à sua marca algum atributo ou valor) podem se valer do recurso de 

patrocínio esportivo. Porém ressalvas são feitas para que essa ideia seja con-

cretizada. No caso da modalidade do rúgbi, como os valores desse esporte são 

disseminados junto aos atletas e praticantes, o efetivo reconhecimento e asso-

ciação das marcas com os valores são frutos de ativações, ações efetivas que 

promovam o relacionamento de marcas dos patrocinadores com a modalidade. A 

simples realização do patrocínio e a mídia espontânea são insuficientes para que 

exista o reconhecimento e associação entre a marca e o rúgbi.

O patrocínio esportivo é utilizado como uma importante fonte de recursos 

financeiros pela maioria das organizações esportivas, equipes e atletas, assim 

quanto maior profissionalismo for demonstrado pelos responsáveis das partes 

(patrocinador e patrocinado), melhor serão os resultados e mais longínquos se-

rão os contratos de parceria. 
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INTRODUÇÃO
  

 A busca por uma atividade física tem sido relacionada com a melhora do 

estilo de vida de muitas pessoas. Dentre as atividades físicas a hidroginástica 

tem tido um grande número de praticantes. Por ser executada, na maior parte da 

aula, com parte do corpo submerso, pode auxiliar no aumento da força e outras 

valências físicas. Os benefícios da prática da hidroginástica poderão auxiliar no 

envelhecimento saudável e com mais qualidade de vida (NASCIMENTO, 2019).

 Um reduzido nível de atividades físicas, unido ao acometimento de doen-

ças comuns ao envelhecimento criam um círculo vicioso, ou seja, as doenças 

reduzem o nível de atividade física o que tem efeito negativo na capacidade fun-

cional, aumentando as incapacidades decorrentes das doenças.  Por outro lado, 

a prática de exercícios físicos regulares tem papel muito importante em relação 

aos idosos, nos aspectos de saúde, sociabilidade e vitalidade, contribuindo de 

forma significativa, para uma melhor qualidade de vida e promoção de estilo de 

vida independente (TEIXEIRA, 2007).

 Nelson (2007) divulgou um documento emitindo recomendações sobre os 

tipos e quantidades de atividade física necessários para melhorar e manter a 

saúde dos idosos. As principais variáveis a serem observadas para a prescrição 

são: modalidade, duração, frequência, intensidade e modo de progressão; além 

das necessidades físicas, características sociais, psicológicas e físicas do ido-

so. O exercício físico é uma alternativa na manutenção da saúde, não se pode 

pensar nos dias atuais em garantir um envelhecimento com qualidade sem que 

além das medidas gerais de saúde se inclua uma atividade física. Portanto, pra-

ticar exercícios físicos regularmente, principalmente a hidroginástica melhora os 

níveis de capacidades físicas, tais como agilidade, força muscular coordenação, 

percepção, esquema corporal, flexibilidade, velocidade de ação e reação e equi-

líbrio. (SILVA, 2017).
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 A escolha do tema foi a partir de demonstrar a importância da hidroginás-

tica, Alves (2009), relata que a terceira idade é formada por uma fase de enve-

lhecimento biológico, onde a hidroginástica surge como uma atividade de grande 

contribuição nesta faixa etária, justificada por conseguir reduzir o chamado “peso 

da idade”, através de inúmeras possibilidades de realização de trabalhos, asso-

ciados às propriedades físicas e terapêuticas.

Neste contexto o objetivo desse estudo foi verificar os efeitos da hidrogi-

nástica através do levantamento de uma revisão bibliográfica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Esta pesquisa de caráter bibliográfico exploratório foi feita no período de 

05/10/2020 até 25/10/2020 através de buscas de artigos por 2 bancos de dados: 

Scielo e Google Acadêmico. Os descritores usados para pesquisa foram: hidrogi-

nástica, idosos e benefícios, foram encontrados 5.439 artigos.

Como critério de inclusão para pesquisa, foram relacionados apenas arti-

gos, com a data de publicação de 2005 até os dias atuais.

 Como critério de exclusão foi levado em consideração primeiramente o tí-

tulo da obra, chegando em um total de 97 artigos, em seguida feita a seleção de 

artigos cujo a amostragem era composta de pessoas com idade igual ou superior 

a 60 anos, totalizando 15 artigos. 
 
REVISÃO DE LITERATURA

ENVELHECIMENTO

 O processo de envelhecimento é um percurso progressivo que ocorre 

durante a vida afetando todos os organismos, resultando em alterações dos 

padrões fisiológicos de um indivíduo, em uma relação mútua de fatores sociais, 

culturais, biológicos e psicológicos. O conceito de envelhecer pode ser entendido 
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como algo subjetivo e de transformações biopsicossociais que modificam 

aspectos comuns em indivíduos saudáveis, levando-os a novas percepções de 

enfrentamento da vida (CANCELA, 2017).

 O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, e, no Brasil, 

as modificações se dão de forma radical e bastante acelerada. As projeções 

mais conservadoras indicam que, em 2020 já seremos o sexto país do mundo 

em número de idosos com um contingente superior a 30 milhões de pessoas, 

chegando ao ano de 2050 como quinto maior país do planeta em número de 

habitantes com 253 milhões de pessoas, ficando abaixo apenas da Índia, China, 

EUA, Indonésia (BRITO, 2008).

 De acordo com a Lei no. 10.741, de 01 de outubro de 2003 dispõe sobre 

o estatuto do idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. (MAZO,2005).

HIDROGINÁSTICA

 A hidroginástica é uma atividade realizada em piscinas que tem como a 

finalidade melhorar a qualidade de vida das pessoas. Melhorando também a 

capacidade aeróbica, a resistência cardiorrespiratória, a resistência e a força 

muscular, a flexibilidade (RODRIGUES et al., 2015). 

 É   notório   que   a   prática   de atividade física melhora a mobilidade, ca-

pacidade funcional, manutenção   da   saúde mental e a capacidade de exercer as 

atividades da vida diária com independência. Neste   sentido   a   hidroginástica   é 

uma   prática muito     requisitada     pelos     idosos e pode promover maior vitalida-

de aos indivíduos como também melhora sua resistência física, além de ampliar o 

contato social do idoso, pois promove uma interação entre as pessoas que parti-

cipam da aula, prevenindo problemas psicológicos (SILVA,2017). A Hidroginástica 
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surgiu no final da década de 1980, com o objetivo de utilizar exercícios aquáticos 

na posição vertical não mais visando a reabilitação e sim o condicionamento físico. 

Com o passar do tempo, a hidroginástica criou uma identidade própria e evoluiu 

para um sistema de condicionamento físico que pode ser utilizado não só pelas 

populações sedentárias com limitações e restrições, mas também por atletas de 

diversas modalidades esportivas, que encontram nesta modalidade uma eficiente 

forma de recuperação ativa e de substituição de parte do treinamento cardiovas-

cular. A hidroginástica se diferencia de outras atividades, realçando alguns bene-

fícios, devido às propriedades físicas que o meio líquido oferece (NUNES,2009).

BENEFÍCIOS DA HIDROGINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE

Evidências científicas indicam claramente que a participação em programas 

de atividades físicas é uma forma independente para reduzir e/ou prevenir uma 

série de declínios funcionais associados com o envelhecimento (NELSON, 2009).

Os exercícios praticados na água, conforme Nicolau Filho, (2011) oferecem 

um trabalho equilibrado que melhora os principais componentes da aptidão 

física como a resistência aeróbica, força de resistência muscular, flexibilidade, 

postura e composição do corpo, também melhoram na agilidade, estabilidade, 

coordenação, mobilidade e equilíbrio, que são fundamentais para a vida cotidiana. 

E dentro deste contexto, exercícios físicos realizados em meio aquático, 

como a hidroginástica, têm sido especialmente recomendados para a população 

idosa por apresentarem um reduzido impacto articular em membros inferiores, 

preservando as articulações, e menores valores de pressão arterial e frequência 

cardíaca durante a imersão (LEBRÃO, 2005).

As práticas corporais utilizadas na hidroginástica exploram os movimentos 

fazendo com que haja a diminuição das forças compressivas nas articulações, 

os músculos são utilizados de forma equilibrada e simétrica, sendo assim, 

aumentando a variedade dos movimentos corporais (TEIXEIRA, 2009).
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HIDROGINÁSTICA PARA HIPERTENSOS

A Hipertensão Arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

indicada por níveis elevados da pressão arterial (PA), é muito associada as 

mudanças funcionais e estruturais do coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos 

e a mudanças metabólicas, assim resultando o aumento do risco de acidentes 

cardiovasculares (SBC, 2010).

A HAS tem sido apontado como um dos principais fatores de risco mutáveis 

e um dos problemas mais sérios de saúde pública. De acordo com a VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial, a mortalidade por doença cardiovascular 

(DCV) cresce gradativamente com o aumento da PA a partir de 115/75 mmHg de 

forma linear, contínua e autônomo (SBC, 2010).

Exercícios aquáticos possui grandes fator para a diminuição do 

sedentarismo, reduzindo assim o risco de desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis, como a hipertensão, diabetes entre outras. A hidroginástica 

possui benefícios ligados a doentes crônicos sendo eles: controle dos níveis de 

glicose no organismo, controle da hipertensão arterial ajudando no controle da 

frequência cardíaca (ASSIS, 2019).

A hidroginástica traz várias vantagens a indivíduos que possuem hipertensão 

arterial, melhorando os níveis de pressão arterial de hipertensão arterial sistêmica. 

Sendo assim, as atividades aquáticas vêm tendo respostas hipotensoras bastante 

favoráveis e confirmados em pessoas hipertensas, ajudando no controle da 

pressão arterial destes pacientes (ABREU, 2019).

HIDROGINÁSTICA E SAÚDE MENTAL

O envelhecimento é natural, individual, inexorável e acompanhado por 

mudanças biológicas, psicológicas e sociais, onde, muitas das vezes, a genética 

e o estilo de vida serão determinantes na qualidade desse processo, como 

também, as limitações físicas, podendo prejudicar as atividades básicas do dia-
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a-dia; em consequência, muito dos idosos acabam se isolando socialmente, 

causando, dessa forma, danos à sua saúde psicológica, tornando-se reflexo de 

um estado negativo de humor (DANTAS e VALE 2008);

Sousa (2016), relata alguns fatores que influenciam no humor: Tipo de 

incapacidade, gravidade da doença, sofrimento, dor, doença de Parkinson, 

Alcoolismo [...]. 

Após realizar um estudo Ferreira, (2011), relata que: A hidroginástica é um 

meio capaz de gerar benefícios nas dimensões da aptidão física e funcional, 

além de se mostrar eficiente na melhor sensação de bem-estar psicológico. Com 

idosos praticantes e não praticantes de hidroginástica, foi possível constatar 

que no grupo que praticou regularmente esta atividade, apresentaram melhores 

resultados em aspectos como qualidade de vida, saúde, atividades da vida 

diária, e, estado de humor positivo, assim como, na diminuição de gastos com 

medicamentos no ano.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Belloni e Daniel (2016), realizaram uma bateria de testes de aptidão funcional 

em um grupo que possuía 19 indivíduos, sendo 9 indivíduos não praticantes de 

hidroginástica, com pelo menos um ano sem praticar nenhuma atividade física e 

10 indivíduos praticantes de hidroginástica, que fazem a atividade no tempo de 

pelo menos um ano ou mais no período de três vezes por semana, lembrando que 

todos os indivíduos eram do sexo feminino. Foi usado como critério de inclusão 

idade igual ou superior a 60 anos e não apresentando nenhuma condição crônica 

ou aguda que comprometesse a realização do teste. O protocolo utilizado para 

tal avaliação foi o de o GDLAM (VALE et al., 2006), constituídos do teste de 

caminhar 10 metros (C10m), teste de levantar-se da posição sentada (LPS), teste 

de levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV), e, ainda, teste de levantar-se 

da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC).
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 Bezerra (2011), também realizou uma pesquisa de caráter comparativo 

em  um clube chamado Sesc na cidade de Rio Branco no Acre com indivíduos 

praticantes de hidroginástica e não praticantes de nenhuma atividade física, foi 

selecionado para este estudo 38 indivíduos, sendo todos do sexo feminino. Foi 

separado 19 indivíduos praticantes de hidroginástica e 19 indivíduos sedentários. 

O grupo de idosas praticantes de hidroginástica (GIH) realizou aulas de 

hidroginástica com duração de 50 minutos em um período de três vezes por 

semana por 6 meses. Já o grupo de idosas sedentárias (GIS) não realizaram 

nenhuma atividade física por 6 meses.  O protocolo utilizado para a avaliação 

também foi o GDLAM (Grupo de Desenvolvimento Latino Americano para a 

Maturidade), ou seja, os mesmos testes do artigo anterior: Caminhar 10 metros 

(C10m), teste de levantar-se da posição sentada (LPS), teste de levantar-se da 

posição decúbito ventral (LPDV), teste de levantar-se da cadeira e locomover-se 

pela casa (LCLC) e o teste de vestir e tirar uma camisa (VTC), tendo para cada 

atividade duas tentativas sendo registradas a de menor tempo.

 No primeiro artigo o grupo praticante de hidroginástica levou vantagem em 

quase todos os testes, somente no da caminhada de 10 metros que a média 

entre os grupos foi bastante similar, com exceção deste teste, o grupo não 

praticante de hidroginástica levou o dobro do tempo para realizar os demais 

testes em relação ao grupo praticante. A explicação mais plausível para justificar 

o resultado aproximadamente igual no teste de caminhar 10 metros (C10m) é 

que o hábito de andar todo ser humano já tem desde o início da vida, então há 

relativamente um costume, um padrão hábil motor já faz parte do cotidiano dos 

indivíduos avaliados. 

 Já a diferença no tempo entre os grupos, nos testes de LPS, LPDV e LCLC, 

naturalmente, demonstra que indivíduos idosos mais ativos conseguem conservar 



158

 BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

sua autonomia funcional por um período mais prolongado, adiando, desta forma, 

os riscos de declínio funcional

 No segundo artigo pode-se observar que o GIS apresentou uma menor 

autonomia funcional quando comparado com o GIH, nos testes de C10M, LPS, 

LPDV, VTC e LCLC, e essa diferença foi comprovada estatisticamente.

 Seguindo o resultado dos dois estudos, pode se dizer que o resultado foi 

igual, ambos apresentam resultados que mostram a qualidade dos indivíduos 

que praticam hidroginástica. 

 Além dos estudos citados, autores de outras obras apresentaram o mesmo 

resultado: Carvalho (2011), Almeida (2014), Carlos (2013), Pupo (2010), Santos 

(2019), Nunes (2009), Silva (2018), Aguiar e Gurgel (2009), Assunção (2016), 

Passos e Souza (2008), Silva e Lima (2008), Neto e Castro (2012), Trindade 

(2011).

Fonte: dos autores
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CONCLUSÃO 

Baseado nos resultados e capaz de contribuir principalmente na melhoria da 

autonomia funcional da terceira idade tornando-os mais ativos e independentes a 

prática da tal atividade, melhora também em outros aspectos como por exemplo, 

os tornando verificados nesta pesquisa considera-se importante a hidroginástica 

mostrando como ela é eficaz -os mais sociáveis, recuperando sua autoestima, 

dando confiança para realizar movimentos que antes não eram realizados, de 

maneira geral melhorando sua qualidade de vida em todos os aspectos.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho buscou abordar sobre a importância dos exercícios 

físicos aliados à saúde mental das mulheres. Tem a intenção de buscar informa-

ções sobre os benefícios que o exercício físico pode proporcionar para mulheres 

em relação a sua qualidade de vida, de forma mais específica os efeitos desta 

prática em relação à saúde mental.

A intenção ao desenvolver este trabalho foi chamar a atenção da sociedade 

para os transtornos psicológicos como depressão, estresse e ansiedade que vem 

crescendo muito entre as mulheres e as possíveis intervenções não medicamen-

tosas.

O presente estudo teve como objetivo buscar as causas dos problemas 

da saúde mental das mulheres e a importância/papel que os exercícios físicos 

proporcionam ao benefício na saúde mental das mulheres. É também fazer um 

levantamento sobre os efeitos da pandemia na saúde mental das mulheres atra-

vés da aplicação de um questionário.

O trabalho apresentado prima pela necessidade de se buscar informações 

relevantes para nortear intervenções dos exercícios físicos e a verificação se sua 

prática ajuda a diminuir ou prevenir problemas de saúde mental das mulheres. 

Com isto, este estudo poderá fornecer caminhos e reflexões que contribuirão 

para dar visibilidade aos fatores que levam ao adoecimento psíquico das mu-

lheres. Discutir ações dos exercícios físicos e busca de seus benefícios relacio-

nados à saúde mental, bem como a investigação se este libera substâncias que 

podem interferir no comportamento feminino.

Buscar os benefícios dos exercícios relacionados à saúde mental que po-

dem levar a uma diminuição de sintomas de estresse, ansiedade e depressão em 

pessoas que praticam exercício físico de forma regular.
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O trabalho será construído através de pesquisa e esta tem a intenção de 

contribuir na melhoria da saúde mental das mulheres sedentárias e intensificar 

quem já pratica exercício físico. E verificar a eficácia dos exercícios físicos se 

atua como modulador do sistema imune.

É essencial que os profissionais de Educação Física saibam que têm um 

papel fundamental de proporcionar aos alunos programas de exercícios físicos 

com qualidade de execução e de informação. 

REFERENCIAL TEÓRICO

A mulher contemporânea 

“Há poucas décadas, a identidade da mulher estava diretamente associada 

à maternidade, ou seja, ela nascia para o casamento e para a procriação. ” (OR-

SOLIN, 2002 apud BORSA; FEIL, 2008, p. 8).

De acordo com Bernardi (2019, p.70) “na atualidade, há uma pressão so-

cial, sobretudo nas camadas médias, para que a mulher esteja ativa no mercado 

de trabalho e dedique-se à maternidade, o que torna difícil lidar com a sobrecarga 

que essas funções acarretam”. Assim observa-se que “a mulher que lutou tanto 

para conquistar espaços fora da cena doméstica hoje também sofre por – uma 

vez conquistado o espaço público a fim de agregar-se a uma série de tarefas e 

funções”. (SILVA; LIMA, 2012, p.50).

Para Brasil e Costa (2018, p.446) a tarefa doméstica é atribuída às mulhe-

res como responsabilidade destinada a elas, que junto com o trabalho, estudos 

acabam se tornando uma jornada tripla de trabalho que contribui para o aumento 

da sobrecarga como consequência o adoecimento.

Surge, porém, uma contradição. Por um lado, ela encontra satisfação e 

realização em tudo o que faz, e por isso sobrecarrega-se e sofre. Por outro, não 

suporta o peso de tantas responsabilidades e termina por manifestar sérios da-

nos a sua saúde. (SILVA; LIMA, 2012, p.50).
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Características como de frágil, emotiva, dependente e passiva marcado 

como característico da natureza feminina deu lugar a uma mulher independente, 

forte e capaz, que passou a ocupar posições de liderança e prestígio no âmbito 

organizacional. (BERNARDI, 2019 p.79).

Segundo Costa (2018) a conciliação que a mulher necessita muitas vezes 

fazer entre a vida profissional e familiar acaba acarretando sentimento de culpa 

não ter tempo para a família e a dificuldade de acompanhar os filhos no seu de-

senvolvimento gera incertezas em qual caminho é melhor seguir para não perder 

sua herança de natureza feminina.

A sociedade atual, espera que a mulher seja uma esposa dedicada, uma 

profissional bem-sucedida, uma mãe exemplar, atinja metas, gere resultados e 

eduque bem seus filhos. Vivemos em um contexto social no qual a não dedicação 

à maternidade é uma ideia pouco admitida, e por esta razão a mulher vivencia 

um sentimento ambivalente quanto ao papel de ser mãe, visto que, para assumir 

esta função ela teria que optar por tardar a realização de alguns de seus projetos 

pessoais (BERNARDI ,2019, p.79).

Logo, a realização das tarefas domésticas torna-se uma responsabilida-

de atribuída quase que exclusivamente às mulheres, que, somadas ao trabalho 

assalariado e muitas vezes aos estudos, caracterizam a dupla/tripla jornada de 

trabalho (COSTA, 2018, p. 442).

Hoje as mulheres lidam com o que se achava impossível antigamente: mul-

titarefas, sendo mães, esposas, viúvas que conciliam casa e trabalho, mesmo 

quando os filhos são pequenos, e tecem assim a complexa rede de responsabili-

dade doméstica, familiar e profissional. (COSTA, 2018, p.443).

“Porém, o cotidiano doméstico parece atrair cada vez menos as novas ge-

rações. A atividade de dona-de-casa não confere prestígio social, nem promessa 

de felicidade. Pelo contrário, muitas vezes, é motivo de sentimento de vazio e 

inutilidade. ” (OLIVEIRA, p.17, 2007)
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Costa (2018) cita que as mulheres estão com uma sobrecarga muito gran-

de de trabalho doméstico, o cuidado com os filhos uma responsabilidade que re-

sulta num estresse emocional e um cansaço físico muito grande e acaba desmo-

tivando-a a fazer outra coisa. Conclui-se, desse modo, que harmonizar trabalho, 

vida pessoal e responsabilidades familiares têm sido um desafio cada vez mais 

intenso para mulher contemporânea (BERNARDI, 2019, p.79).

Transtorno Psicológico do mundo atual

Os Transtornos Mentais Comuns são caracterizados por sintomas como fa-

diga, esquecimento, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de 

cabeça e queixas psicossomáticas 1. Esses transtornos alteram o funcionamento 

normal dos indivíduos, prejudicando seu desempenho na vida familiar, social, 

pessoal e no trabalho. (PINHO; ARAÚJO, 2012, p.561)

Para Souza, Santana, Pedral, Dias e Dantas (2015) defini o estresse como 

uma reação do organismo causando mudanças tanto físicas e psicológicas, res-

saltando também que a ansiedade pode ser compreendida como um estado fi-

siológico, tratando-se de uma emoção básica do ser humano, e apesar de não 

significar um estado patológico, pode se tornar um. Uma manifestação caracteri-

zada pelo nervosismo, preocupação e apreensão que pode ser gerado por pen-

samentos ou por reações associada com a ativação ou agitação do corpo.

Para Buckworth e Dishman (2002) em relação à ansiedade, inúmeras teo-

rias têm sido propostas para explicar a sua gênese: teorias cognitivas comporta-

mentais, psicodinâmicas, sociogênicas e neurobiológicas. A única coisa que se 

pode afirmar é que o efeito do exercício físico na ansiedade é multifatorial. 

Nesta vertente pode-se ressaltar que, conforme Pagliarone e Sforcin (2009, 

p.59) “o estresse é comumente definido como uma condição ou estado em que 

a homeostase do organismo é perturbada, como resultado de estímulos estres-

sores”.
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Ainda para Souza, Santana, Pedral, Dias e Dantas (2015), a depressão 

pode ser entendida de acordo como uma psicopatologia, com alguns transtornos 

de humor ou transtorno afetivo, mas para um diagnóstico preciso recomenda-se 

que se tenha um relato comportamental e sintomatológico da síndrome.

Partindo desta percepção, uma pessoa com depressão pode apresentar 

vários sintomas ligado ao seu estado mental e físico e a constante mudança 

de humor fica triste, desanimado, autoestima baixa, irritado, desmotivado não 

consegue ter força para realizar as atividades do dia a dia e no trabalho não tem 

disposição para participar do convívio familiar.

 “A depressão ou perturbação depressiva major, é frequentemente indicado 

como um estado clínico que requer intervenção”.  (VEIGAS; GONÇALVES, 2009, 

p. 4)

Pinho e Araújo (2012, p.561) afirmam que:

As mulheres têm apresentado consideravelmente mais sintomas de an-
gústia psicológica e desordens depressivas do que os homens 3-6. Os 
transtornos mais frequentes entre as mulheres são aqueles relacionados 
aos sintomas de ansiedade, humor depressivo, insônia, anorexia nervo-
sa e sintomas psicofisiológicos; enquanto os homens apresentam maio-
res taxas de distúrbios de conduta, tais como comportamento antissocial, 
uso de drogas e abuso de álcool (PINHO; ARAÚJO, 2012, p.561)

Impactos na Saúde Mental Diante da Pandemia do Novo                                       
Coronavírus  (COVID-19)

Compreende-se que a COVID-19 é o nome da síndrome respiratória oca-

sionada pelo novo coronavírus, inicialmente detectada em 2019 na cidade de 

Wuhan, capital da província da China Central (FARO, 2020).

Assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca que os pacientes 

de COVID -19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos 

(poucos sintomas) e 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar. 

Ainda, segundo Faro (2020) a COVID-19 é uma doença que vem atingindo todas 

as pessoas em diferentes níveis de complexidade, algumas pessoas apresen-

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FARO,+ANDRE
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tam os sintomas mais graves da doença de uma insuficiência respiratória aguda 

levando a uma internação que resultará no uso da ventilação mecânica. “Atual-

mente sabe-se que o SARS-CoV-2 é transmitido por inalação ou contato direto 

com gotículas infectadas, o período de incubação varia entre 1 a 14 dias, 2 e que 

os doentes infetados podem ser assintomáticos e transmitir a doença” (ESTE-

VÃO, 2020, p.2). 

Através de estudos observa-se que muitos pacientes infectados ou com 

suspeita podem vir a sofre reações emocionais e comportamentais como medo, 

solidão insônia, raiva e tédio que com o passar do tempo pode resultar em qua-

dros depressivos e de ansiedade (ORNELL; SCHUCH; ORDI; KESSLER, 2020).

De acordo com Souza, Souza e Praciano (2020) várias pesquisas têm mos-

trado que vários fatores como estresse, ansiedade e depressão surgiu durante a 

pandemia da COVID-19 nas mulheres as restrições sociais a permanência maior 

do homem no lar fez com que esse índice aumentasse.

De acordo com Estevão (2020) por se tratar de uma doença com uma trans-

missão e propagação rápida levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

declarar a COVID-19 como uma pandemia. E a partir desta perspectiva, “estudos 

têm sugerido que o medo de ser infectado por um vírus potencialmente fatal, de 

rápida disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são pouco conheci-

dos, acaba por afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas”. (SCHMIDT, 

2020). Nesta consonância ainda segundo Schmidt (2020) apud (CLUVER ET 

AL.2020, ORNELL ET AL 2020) “a pandemia do novo coronavírus pode impactar 

a saúde mental e o bem-estar psicológico também devido a mudanças nas roti-

nas e nas relações familiares. 

Ser mulher, estudante e apresentar sintomas físicos ligados à COVID-19, 

ou problemas de saúde prévios, foram fatores significativamente associados a 

maiores níveis de ansiedade, depressão e estresse. Por outro lado, receber in-

formações precisas sobre a situação local da doença e formas de prevenção e 

tratamento consistiram em fatores significativamente associados a menores ní-
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veis de ansiedade, depressão e estresse (SCHMIDT, 2020) sendo assim o autor 

analisa que, em conjunto, todos esses fatores remetem à relevância de interven-

ções psicológicas alinhadas às necessidades emergentes no atual contexto de 

pandemia”. 

Os benefícios dos exercícios físicos

O exercício físico, segundo Cheik et al. (2003) é definido como uma ativida-

de física que precisa ser planejada, sistematizada, estruturada e repetitiva com o 

objetivo de manter ou aumentar a saúde. 

De acordo com os efeitos do exercício físico que atingem todos os tecidos 

do organismo humano são os que ocorrem no endotélio vascular – que é a inter-

face crucial entre o compartimento do sangue e os tecidos (MARTINS; SOEIRO, 

2020).

Segundo Cheik (2003, p. 48):

Durante a realização de exercício físico, ocorre liberação da b-endorfina 
e da dopamina pelo organismo, propiciando um efeito tranquilizante e 
analgésico no praticante regular, que frequentemente se beneficia de um 
efeito relaxante pós-esforço e, em geral, consegue manter-se um estado 
de equilíbrio psicossocial mais estável frente às ameaças do meio exter-
no (CHEIK, 2003, p. 48).

Portanto compreende-se que a prática de exercício físico, com o aumento 

de consumo de oxigênio, faz com que o sangue circule com um aumento da força 

tangencial do sangue que flui na superfície endotelial do vaso sanguíneo - tensão 

de cisalhamento, em inglês: “shearstress” (MARTINS; SOEIRO, 2020). Assim o 

exercício regular moderado pode ser considerado como relevante no tratamento 

da depressão e ansiedade, melhorando o bem-estar mental da população em ge-

ral, conforme verificado em diversas pesquisas. (TAKEDA; STEFANELLI, 2006).

“O exercício físico promove a saúde de vários sistemas do organismo hu-

mano: cardio-vascular (16–18), endócrino (12,19), psicológico (20,21), imunoló-

gico (11,20,22), respiratório.” (MARTINS; SOEIRO, 2020).
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Através da atividade física, tal ação ocasiona a modulação do sistema imu-

ne, estruturando o organismo por meio da liberação de substâncias (citosina) 

auxiliando no aumento dos aportes linfáticos, que são células de defesa do or-

ganismo. Tais efeitos levam ao melhor controle da resposta inflamatória, reduz 

os hormônios do estresse, e resultam em menor incidência, intensidade de sin-

tomas e mortalidade frente à ocorrência de infecções virais (YAMANADA, 2020), 

observando, assim os benefícios da manutenção da prática de atividades físicas 

durante a pandemia reporta-se a este um impacto positivo na percepção do es-

tresse, qualidade do sono, qualidade de vida, ansiedade e depressão (BEZERRA 

et al., 2020; SOLON JÚNIOR et al., 2020).

Para Mello, Boscolo, Esteves e Tufik (2005) os benefícios da prática do 

exercício físico resultam no aumento dos níveis de qualidade de vida da socieda-

de em geral, que sofrem dos transtornos do humor. “A intensidade do exercício 

físico é importante para melhorar a função endotelial, a imunidade e a saúde 

mental, e deve ser moderada, além de ser mantida a regularidade da prática” 

(MARTINS; SOEIRO, 2020 p, 224).

 O impacto do exercício físico poderá possibilitar: a redução da ansiedade 

e depressão, melhorar o autoconceito, autoimagem e autoestima, aumentar o 

vigor, melhorar a sensação de bem-estar, melhorar o humor, aumentar a capa-

cidade de lidar com os fatores psicossociais de stress e diminuir os estados de 

tensão. (VEIGA; GONÇALVES 2009).

De acordo com Mello, Boscolo, Esteves e Tufik (2005) estudos epidemioló-

gicos afirmam que os indivíduos que são ativos têm menos risco de apresentarem 

disfunções mentais do que os indivíduos sedentários mostrando que a participa-

ção constante em exercícios físicos é bastante benéfica para funções cognitivas. 

Assim, o exercício físico moderado é benéfico ao sistema cardiovascular ao atuar 

diretamente na modulação do SRA, regulando a ECA2 (MOTTA-SANTOS; SAN-

TOS; SANTOS, 2020).
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Portanto, através da literatura compreende-se que o exercício físico regular 

associa-se à redução do estresse psicológico e ao melhor humor e, por conse-

guinte, pode mediar, em parte, as associações entre depressão, estresse e des-

fechos em saúde (MARTINS; SOEIRO 2020, p.224).

De acordo com Vieira, Purcu e Rocha (2007) a prática regular dos exercí-

cios físicos pode ser indicada  para mulheres como complemento no tratamento 

de transtornos mentais  como a depressão .

Para Petruzzello et al. (1991); Craft & Landers, (1998); Norvell & Belles, 

(1993); Raglin, Morgan & Luchsinger, (1990), (apud WERNECK; FILHO; RIBEI-

RO, 2006): 

Duas meta-análises na temática do exercício físico e saúde mental, di-
vulgaram que o exercício físico é tão eficaz na diminuição da ansiedade 
e da depressão quanto tratamentos psicoterapêuticos e farmacológicos, 
havendo a vantagem de ser mais saudável e econômico. No entanto, tor-
na-se importante gerir a motivação e adaptar o exercício individualmente, 
já que vários estudos também referem a depressão e baixa motivação 
como fatores de abandono nos programas de exercício físico. (VEIGA; 
GONÇALVES, 2009, p. 3).

De acordo com Melgosa (2009) a um benefício muito grande dos exercícios 

físicos quando ele é praticado com frequência e estruturado a especificidade de 

cada indivíduo, pois ele não se restringe apenas a musculatura, se estende pelo 

corpo inteiro órgãos e funções dentre ele o SN. Nesse contexto, o exercício físico 

tem um papel importante na redução da inflamação, entretanto, a intensidade 

deve ser observada com atenção. ” (MARTINS; SOEIRO, p.244 2020).  

Segundo MELLO et al. (2005, p. 205 apud MCAULEY e RUDOLPH (1995),

O exercício contribui para a integridade cerebrovascular, o aumento no 
transporte de oxigênio para o cérebro, a síntese e a degradação de neu-
rotransmissores, bem como a diminuição da pressão arterial, dos níveis 
de colesterol e das triglicérides, a inibição da agregação plaquetária, o 
aumento da capacidade funcional e, consequentemente, a melhora da 
qualidade de vida. (MELLO et al. 2005, p.205 apud MCAULEY e RUDOL-
PH 1995).
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Ainda de acordo com MELLO et al. (2005, p.205),

Algumas hipóteses buscam justificar a melhora da função cognitiva em 
resposta ao exercício físico. São elas: alterações hormonais (catecolami-
nas, ACTH e vasopressina); na β-endorfina; na liberação de serotonina, 
ativação de receptores específicos e diminuição da viscosidade sanguí-
nea (36). O estudo de Williams e Lord (30) observou melhora no tempo 
de reação, na força muscular (MELLO et al. 2005, p.205).

Ainda, conforme o autor, os benefícios da prática de exercício físico refle-

tem o aumento dos níveis de qualidade de vida das populações que sofrem dos 

transtornos do humor.  Assim compreende-se que, segundo estudos que foram 

realizados no EUA sobre a prática dos exercícios físicos, estes têm mostrado 

resultados promissores e notou-se uma ausência ou diminuição nos sintomas 

associados à depressão e ansiedade na população (MELLO, 2005).

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida de maneira aplicada e exploratória para 

poder explicar como a prática dos exercícios físicos contribui para melhoria da 

saúde mental das mulheres. Terá uma abordagem quantitativa.

O público alvo desta pesquisa foram mulheres praticantes e não pratican-

tes de exercício físico que estão inseridas nos PSFs e CAPS na faixa etária entre 

18 e 50 anos.

Foram utilizados dois questionários onde as participantes responderam 

perguntas relacionadas à saúde mental e a prática de exercícios físicos. Primeiro 

elas responderam um questionário sociodemográfico adaptado de Corrêa (2019) 

contendo dados pessoais, informações sobre a saúde e sobre a prática de exer-

cício físico.  

Para avaliação do nível de atividade física foi utilizado o questionário de 

atividade física International Physical Activity Questionaire (IPAQ). 
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O IPAQ é um questionário que permite estimar o tempo semanal gasto em 

atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos 

do cotidiano, como: trabalho, transporte, tarefas domésticas e lazer, e ainda o 

tempo despendido em atividades passivas, realizadas na posição sentada. (BE-

NEDETTI et al, 2007). O questionário na versão curta é composto por sete ques-

tões referentes à prática de caminhada, atividades moderadas e vigorosas e tem-

po sentado. 

Para o envio dos questionários foi utilizado o Google Forms.  O Google 

Forms é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os 

usuários podem usar o Google Forms para pesquisar e coletar informações so-

bre outras pessoas e também podem ser usados   para questionários e formulá-

rios de registro. 

Estes questionários foram enviados pelo WhatsApp, que é um aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartpho-

nes. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos 

e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão 

com a internet. Desta forma buscamos ampliar o número de entrevistados, espe-

rando alcançar no mínimo 30 respostas.

Na análise do resultado, o grupo foi separado em um grupo composto por 

praticantes de exercício físico regular a no mínimo 6 meses sem interrupção e 

grupo 2 composto por participante insuficiente ativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo buscar informações sobre a impor-

tância dos exercícios físicos como aliado à saúde mental das mulheres.

 A tabela 1 representa a relação das pessoas que apresentam algum tipo 

de transtorno ou não, praticante de exercício ou não, segundo relatado por elas. 

Nesta tabela não vai ser feito uma relação com o nível de exercício praticado. 
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Tabela 1 – Relação entre transtorno relatado com praticantes e não praticantes 
de exercício físico.

Transtorno Praticante exercício
 (n 27)

Não praticante 
(n 13)

Depressão 3 (11,1%) 2 (15,3%)

Ansiedade 9 (33,3%) 5 (38,4)

Estresse 1 (3,7%) -

Sem transtorno 14 (51,85%) 6 (46,1)

Fonte: Autor

No primeiro transtorno de depressão proporcionalmente o resultado foi 

maior o índice de depressão nos não praticantes de exercício físico.

A prática de exercícios físicos regulares tem se mostrado eficaz na redução 

dos riscos de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e hipertensão ar-

terial, assim como na obtenção de benefícios psicológicos, como o controle dos 

níveis de ansiedade e estresse e a diminuição de estados depressivos. Schuch e 

Fleck acreditam que existam muitos fatores que compõem a sessão de exercício, 

não o exercício por si só. (BENEDETTI et al, 2007). 

Com relação a ansiedade houve novamente um maior índice proporcional 

de indicação de ansiedade nos não praticantes de exercícios, no estresse   ape-

nas um dos entrevistados relatou apresentar. Um dado bastante significativo em 

relação a esta pesquisa é que a maioria dos praticantes de exercício não apre-

senta nenhum tipo de transtorno. Apesar de ser alta a resposta dos não pratican-

tes de exercício. 

O exercício físico poderá ter impacto mais relevante na regulação da an-

siedade e estresse na população jovem e adulta, enquanto que, na depressão, 

a eficácia será mais relevante em pessoas com mais idade. (BENEDETTI et al, 

2007). 
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No caso deste trabalho não foi feita avaliação da presença do transtorno e 

sim foi baseado nas respostas apresentadas pelos participantes.

Tabela 2 – Relação transtorno e idade

Transtorno 18 a 35 anos 36 a 50 anos Acima de 51 
anos

Depressão (n=5) 2 (40%) 3 (60%)

Ansiedade (n=13) 1 (8%) 11 (84%) 1 (8%)

Estresse (n=2) 2 (100%)

 
Fonte: Autor

Na tabela 2 os resultados podem ter relação com a fase em que a mulher 

está passando de mudança e alterações hormonais pela proximidade ou está 

na menopausa 5 apresentaram depressão 40% estão na faixa etária de 18 a 35 

anos, 60% na faixa etária de 36 e 50 anos, 13 que apresentaram ansiedade, 84 

% estão na faixa etária 36 e 50 anos e 8% que é 1.

Os hormônios esteróides sexuais femininos incluem principalmente os es-

trogênios e a progesterona. São sintetizados a partir do colesterol em vários te-

cidos endócrinos, ligam-se a proteínas carreadoras e são levados pela corrente 

sanguínea até suas células-alvo (OLIVEIRA et al. ,2016). 

Além disso, pode-se perceber que a menopausa é um importante evento fi-

siológico da vida reprodutiva feminina, normalmente acompanhada de alterações 

orgânicas importantes, as quais podem afetar a qualidade de vida das mulheres. 

(OLIVEIRA et al. ,2016). 

A tabela 3 apresenta o resultado do teste IPAK que faz uma avaliação do 

nível de atividade física praticada pelos participantes desta pesquisa após análi-
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se de dos dados foram considerados 5 % muito ativo ,25 % ativo 10% irregular-

mente ativo A, 45% irregularmente ativo B e sedentário 15 %. Apesar de várias 

mulheres falarem que praticavam exercício físico, elas estão classificadas na 

maior porcentagem entre irregularmente ativos B. 

Tabela 3 – Classificação IPAQ

Classificação IPAQ Participantes (n=40)

Muito ativo 2 (5%)

Ativo 10 (25%)

Irregularmente ativo A 4 (10%)

Irregularmente ativo B 18 (45%)

Sedentário 6 (15%)

Fonte: Autor

Segundo o teste, o volume de exercício praticado é inferior a uma pessoa 

que é considerada realmente ativa.

CONCLUSÃO  

Conclui-se que com base nos resultados apresentados na análise dos 

questionários, que os exercícios físicos podem ser fatores que influenciam na 

saúde mental das mulheres. Quando praticados regularmente, os exercícios físi-

cos podem ser agentes da diminuição dos fatores que causam transtornos como 

ansiedade, depressão e estresse.

Portanto, através da literatura compreende-se que o exercício físico regular 

associa-se à redução do estresse psicológico e ao melhor humor e, por conse-
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guinte, pode mediar, em parte, as associações entre depressão, estresse e des-

fechos em saúde (MARTINS; SOEIRO 2020, p.224).

Ainda, conforme o autor, os benefícios da prática de exercício físico refle-

tem o aumento dos níveis de qualidade de vida das populações que sofrem dos 

transtornos do humor.  Assim compreende-se que, segundo estudos que foram 

realizados no EUA sobre a prática dos exercícios físicos, estes têm mostrado 

resultados promissores e notou-se uma ausência ou diminuição nos sintomas 

associados à depressão e ansiedade na população (MELLO, 2005).

As relações observadas entre a prática regular de exercícios e a ocorrência 

de transtornos não ficaram evidentes, mas os resultados foram mais favoráveis 

no grupo que afirmou ter uma prática regular de exercícios.

Entretanto é observável que ainda é preciso mais trabalhos voltados para 

a importância dos exercícios físicos como aliados à saúde mental das mulheres 

para mostrar os inúmeros benefícios dos exercícios.
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INTRODUÇÃO

A participação de pessoas com deficiência visual é uma realidade nos mais 

diversos segmentos e atividades humanas, deixando de ser uma tendência há 

muito tempo. Dessa forma, é possível por meio de projetos sociais resgatar e 

contribuir para que essas pessoas tenham uma participação efetiva da vida em 

sociedade. 

Inclusão implica em transformação não apenas por meio da iniciativa de 

realização de um projeto social, mas da vida e sociedade como um todo e implica 

em um meio de se proporcionar o alcance de uma vida plena em sociedade por 

todas aas pessoas não importando sua condição física, social ou psicológica. 

Dessa forma, quando se fala de inclusão por meio de um projeto social, estar-

-se-á falando inicialmente da presença, que, em tempos de pandemia acontece 

de forma remota. Mas isso ainda não se mostra o suficiente para realização do 

processo inclusivo e da atuação em um projeto social, é importante que haja 

participação e para isso, cumpre a necessidade de se dar condições para que o 

indivíduo com deficiência visual possa participar e principalmente absorver algo 

de positivo para si.

Nesse sentido, as atividades remotas que são realizadas por meio do pro-

jeto social que aqui se propõe são uma forma efetiva de garantir a participação 

dessa clientela garantindo que a inclusão efetivamente aconteça.

Muito se tem realizado em relação aos deficientes visuais e os recursos que 

as TDIC’s (Tecnologia Digital da Comunicação) proporcionam são uma forma de 

garantir que essa participação aconteça com qualidade, valorizando as potencia-

lidades dessas pessoas e mostrando que elas podem ser importantes e contribuir 

para o desenvolvimento da sociedade, ainda que tenham suas limitações. 

Em tempos de pandemia, as realizações das atividades remotas ganharam 

uma nova conotação no sentido de que recursos tecnológicos e podem ser per-

feitamente adaptados para as mais diversas clientelas.
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Na problema deste estudo indaga-se: como prescrever exercícios físicos 

e atividades motoras para pessoas com deficiência visual e de baixa visão em 

tempos de pandemia e de forma remota?

Em relação as hipóteses propostas, verifica-se  sobre a possibilidade de 

prescrição exercícios físicos para pessoas com deficiência visual e baixa visão 

utilizando recursos digitais e o ambiente remoto, desde que as adaptações sejam 

realizadas e a locução seja detalhada e bem executada.

O objetivo principal deste estudo é analisar processo de utilização recursos 

digitais na prescrição de exercícios físicos e atividades motoras para pessoas 

com deficiência visual e baixa visão em tempo de pandemia. Dentre os objetivos 

específicos:

● Compreender como se pode disponibilizar material adequado e condi-

zente com a necessidade da pessoa com deficiência visual em seu aprendizado;

● Refletir sobre os desafios em trabalhar conteúdo específicos com alunos 

com deficiência visual ou com baixa visão remotamente

● Verificar como se dá o processo de inclusão e a interação social da pes-

soa com deficiência visual e do aluno com baixa visão por meio dos recursos de 

Tecnologia Digital da Comunicação através das atividades remotas.

A inclusão de pessoas com deficiência visual e baixa visão fundamenta-se 

em princípios de aceitação das diferenças humanas, da valorização do indivíduo, 

a convivência entre todos, da luta por uma sociedade mais justa, para a constru-

ção de um cidadão numa perspectiva de uma educação multicultural e que na 

atualidade tem por fundamentos a base tecnológica.    

A educação de forma eficaz coletivamente e por meio da tecnologia via-

biliza a aproximação do deficiente visual com o conhecimento. De modo que a 

informação e o aprendizado encontram-se calcados em projetos sociais  que são 

elevadas a condição de comunidades educativas, inclusive no meio virtual, com 

a missão de assegurar a satisfação das demandas dos indivíduos com deficiên-
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cia visual em sua formação integral, independentemente de suas características 

pessoais, psicológicas ou condição social sendo pessoas com deficiências ou 

não de necessidades especiais – até porque a tecnologia possibilita oportunida-

des iguais de participação e de construção do conhecimento para todos. 

Deste modo, o projeto social que  atende as pessoas com deficiências vi-

suais  utilizando-se das Tecnologias Assistivas, deve se dar a oportunidade para 

transformar-se, para promover o desenvolvimento de todos, incluindo-se os com 

deficiência visual possibilitando a elas crescerem em todas as dimensões hu-

manas não apenas nas atitudes e no afeto, mas na imaginação, no respeito aos 

demais, na curiosidade, no apreço por si mesmo e pelos que as rodeiam como 

na capacidade de assumir compromissos, entre outros. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Inclusão e acessibilidade

 Trata-se da possibilidade de qualquer indivíduo exercer seu direito aos be-

nefícios da vida na comunidade, e, nos dias atuais, inclui-se neste rol o acesso a 

Internet (ABNT, 1994; SALES e CYBIS, 2003). Entretanto, a acessibilidade digital 

que se trata nesta pesquisa é uma modalidade mais específica voltada para a 

educação e aprendizagem, podendo assim promover a inclusão dos alunos com 

deficiência. 

 Isso diz respeito somente ao acesso aos recursos computacionais; já a 

acessibilidade na Internet implica na fruição dos recursos da rede mundial de 

computadores e a acessibilidade na Web ou e-acessibilidade como é comumente 

conhecida entre os profissionais da área, que trata do componente que a associa 

a Web (BOS et al., 2008, SALES e CYBIS, 2003 apud BACH et al, 2009).

 Em seu sentido mais puro a acessibilidade na Web implica na oportunida-

de e possibilidade de qualquer indivíduo com necessidades especiais ter acesso 
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aos recursos computacionais, ao conhecimento, a aprendizagem nas suas mais 

diversas formas e assim, aprimoramento profissional utilizando-se de um recurso 

mais eficiente para o conhecimento e aprendizagem interagindo com as pessoas.

 Com isso a partir do momento que se projetam sistemas a serem utilizados 

por alunos com deficiência ou qualquer outro indivíduo com necessidades espe-

ciais, deve-se ter a preocupação como todo tipo e perfil de usuário (QUEIROZ, 

2008, apud BACH et al, 2009). A época atual se caracteriza por ser a “Era da 

Informação”, que implica em um momento onde as pessoas precisam intera-

gir com novos equipamentos tecnológicos, favorecendo novas modalidades de 

comunicação tanto entre pessoas quanto entre pessoas e equipamentos. Essa 

comunicação só veio a agregar mais valores e conhecimentos para a educação, 

encurtando distâncias e tornando conhecimentos que muitas vezes não estavam 

acessíveis pela distância, localização geográfica e dificuldade de deslocamento. 

 Trata-se de uma revolução, cujo elemento primordial consiste na tecnologia 

da informação e da comunicação (CASTELLS, 2000). Nas palavras de Passerino 

e Montardo (2007, p. 06), define-se inclusão digital como “direito de acesso ao 

mundo digital para o desenvolvimento intelectual (educação, geração de conhe-

cimento, participação e criação para o desenvolvimento de capacidade técnica e 

operacional”.

 Como forma de assegurar ao aluno com deficiência condições para que 

ele possa ser incluído digitalmente, é preciso que haja recursos de acessibilida-

de. A acessibilidade como visto nos parágrafos anteriores tem que garantir que 

pessoas com deficiências possam participar de atividades, interagir socialmente, 

atuar inserindo e utilizando informações e tecnologias.

 Assim, as tecnologias da informação e de comunicação, também conheci-

das como TIC’s, podem ser utilizadas como Tecnologia Assistiva, sendo toda e 

qualquer ferramenta ou recurso utilizado com o objetivo de garantir independên-

cia e autonomia para pessoas com deficiência.
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O processo inclusivo e seus desafios

 Para que a inclusão de fato aconteça é preciso mudar o pensamento e os 

valores vigentes na sociedade atual, com uma postura mais perspicaz em rela-

ção a meras recomendações técnicas. Implica em refletir de forma a compreen-

der a complexidade da comunidade escolar e a natureza humana, uma vez que 

os princípios que norteiam a educação inclusiva encontram seu devido embasa-

mento na aceitação das diferenças e na acessibilidade por meio de serviços de 

apoio especializados, através de uma pedagogia diferenciada calcada na gestão 

participativa (SONZA & SANTAROSA, 2012).

 Segundo se preceitua da Declaração de Salamanca (1994, p. 18), destaca-

-se que: 

 [...] que todas as diferenças humanas são normais e de que a aprendiza-
gem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez 
de cada criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e à 
natureza do processo educativo. Uma pedagogia centralizada na criança 
é positiva para todos os alunos e, consequentemente, para toda a socie-
dade. 

 Entretanto, uma sociedade ou comunidade escolar se mostra muito mais 

valiosa em termos de oportunidade a partir do momento que aceita a diversidade, 

tornando-se consequentemente muito mais produtiva para viver e aprender.

 Com isso, o “aprender diz respeito ao desenvolvimento de uma rede de 

experiências pessoais de conhecimento socialmente validável no convívio huma-

no”, segundo a definição de Assmann (2001, p. 192) em seus ensaios sobre o 

tema proposto.

 Esse modelo de educação inclusiva a partir do momento que é aceito, pas-

sa a ser considerado também as particularidades que cada pessoa com deficiên-

cia ou necessidades especiais apresenta, considerando-se também sua baga-

gem emocional, experiências, anseios, ideias e objetivos para enfrentar os novos 

desafios na educação (MATURANA, 1999).
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 Frente a essa realidade, é necessário acreditar nas práticas que possam 

aprimorar o aprendizado dessa clientela, através de uma estrutura adequada e 

profissionais qualificados e preparados, valorizando aspectos importantes como 

o princípio do envolvimento e da coletividade.

 Atualmente, a sociedade vive um período onde a discussão sobre a inclu-

são social se mostra fundamental para todos, onde o respeito à diversidade as-

sume uma condição ética para os cidadãos e o exercício pleno da cidadania atra-

vés da reivindicação de uma sociedade que seja de fato mais justa e igualitária, 

embasada no pressuposto de uma definição de comunidade que de fato acolhe 

a diversidade humana. Reforçando esse pensamento, Werneck (1998, p. 108), 

afirma que “se trata de uma sociedade que busca estruturar-se para atender às 

necessidades de cada cidadão, das maiorias às minorias, dos privilegiados aos 

marginalizados”.

 Por outro lado, a inclusão escolar – social se tornará uma realidade e le-

gitimada por toda a sociedade ou comunidade escolar, a partir do momento que 

estas conseguirem se adaptar as diferenças através da aceitação e do entendi-

mento, assim como de um planejamento estrutural do ambiente com objetivo de 

atender a essa clientela especial da melhor forma possível, considerando suas 

necessidades individuais com suporte das Tecnologias Assistivas (SONZA; SAN-

TAROSA, 2012).

Tecnologia assistiva

 O processo de inclusão escolar e social das pessoas com deficiência, ocor-

re por meio da acessibilidade e da Tecnologia Assistiva, que encontram-se pre-

sentes de forma sistemática no mundo globalizado uma vez que relacionam-se 

com os recursos, serviços e processos especializados, cujo objetivo primordial é 

garantir independência e autonomia a essa clientela, promovendo a ampliação 

de suas habilidades funcionais.
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 Segundo Sassaki (1996, p. 01) Tecnologia Assistiva implica em:

 [...] a tecnologia destinada a dar suporte (mecânico, elétrico, eletrônico, 
computadorizado etc.) a pessoas com deficiência física, visual, auditiva, 
mental ou múltipla. Esses suportes, então, podem ser uma cadeira de 
rodas de todos os tipos, uma prótese, uma órtese, uma série infindável 
de adaptações, aparelhos e equipamentos nas mais diversas áreas de 
necessidade pessoal (comunicação, alimentação, mobilidade, transpor-
te, educação, lazer, esporte, trabalho e outras). 

 Com base nessa afirmação, nota-se que a Tecnologia Assistiva tem sua 

abrangência em várias áreas que vão desde os recursos pedagógicos adaptados 

até recursos de acessibilidade ao computador e recursos para atividades do coti-

diano, a exemplo de jogos e brincadeiras; contando também com equipamentos 

que ajudam pessoas com deficiência. 

 Com isso, o termo Tecnologia Assistiva constitui uma expressão recente, 

em fase de elaboração e sistematização formada por recursos frequentemente 

presentes no cotidiano, uma vez que qualquer tipo de ferramenta improvisada 

pode se caracterizar fundamentalmente como utilização de Tecnologia Assistiva 

(MANZINI, 2005).

 Denota-se que existe um grande potencial de recursos para o atendimento 

do público deficiente indo desde os de custo mais reduzidos, aos improvisados e/

ou adaptados, até produções de alto padrão buscando um atendimento especia-

lizado e mais diferenciado.

 Todavia, todos esses modelos devem ser pesquisados, divulgados e distri-

buídos sempre que possível, para o atendimento as demandas e necessidades 

de forma individual, conforme as particularidades de cada um, para assegurar a 

essas pessoas uma vida com autonomia, independência e assim fazendo a inclu-

são escolar e social realmente acontecer.

 Com isso, verifica-se que a Tecnologia Assistiva se mostra com uma ampla 
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gama de recursos e adaptações disponíveis. O processo de inclusão através 

da Tecnologia Assistiva, apesar de enfrentar algumas barreiras principalmente 

em termos de infraestrutura tem obtido êxito nos seus objetivos, promovendo a 

socialização dos alunos e garantindo a inclusão e outros direitos que a eles são 

pertinentes de forma eficiente (PELOSI, 2016).

 Qualificar profissionais de educação e trabalhar questões importantes com 

essa clientela se mostra imprescindível para assegurar a inclusão digital através 

da tecnologia assistiva contribuindo para melhorar a educação como um todo. 

Reflexões finais sobre Tecnologia Assistiva e a Inclusão

 Nota-se que a demanda e a urgência de enfrentar o desafio da inclusão 

escolar se realiza com ações através das quais legitimamente se concretiza com 

o fito de utilizar as Tecnologias Assistivas promovendo como resultado a inclusão 

social.

 Por outro lado, a educação dos portadores de necessidades especiais e 

deficientes visuais, em um contexto histórico evidencia-se acontecimentos impor-

tantes por meio de momentos e conquistas e inúmeras possibilidades de intera-

ção (SANCHES; TEODORO, 2006).

 A educação de crianças e jovens cegos ou portadores de necessidades 

especiais encontram num contexto histórico momentos em que aconteceram im-

portantes avanços. Ainda que mais recentemente o movimento visando sua so-

cialização e integração na comunidade escolar como um todo esteja sendo mais 

intensivo e sistemático, inegavelmente, legitimou-se de forma mais efetiva a par-

tilha para o convívio e para as aprendizagens além da possibilidade de interação 

entre essa clientela e os outros alunos.

 Com isso, a questão da deficiência se tornou menos evidente ao passo que 

se aprendeu cada vez mais a lidar com as diferenças, tornando-as iguais diluin-

do-a na sociedade. 
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 Novas formas de agir, interagir, pensar e trabalhar a questão dos “diferen-

tes” entre os “iguais”, e, simultaneamente estabelecendo-se novas expectativas 

e paradigmas promovendo a equacionização de novos modelos interativos con-

duzindo a um eficiente processo inclusivo.

 Em algumas situações, tem-se ouvido de analistas e estudiosos sobre o 

assunto que tem ocorrido muito insucesso escolar, acesso e dificuldade do pú-

blico deficiente com a utilização de Tecnologias Assistivas enquanto recurso de 

inclusão. Nesse aspecto, muitos temas têm inquietado a sociedade de forma que 

ainda de forma muito lenta, tenha-se obtido sucesso em tirar essa clientela da 

situação de exclusão social e educativa, de promoção do respeito e da dignidade 

dessas pessoas.

 Tudo isso legitima a inclusão escolar como importante forma de invocar 

uma revisão nos rumos da inclusão através da tecnologia assistiva de modo a 

promover de forma mais sistemática e intensiva esse processo garantindo os 

direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais e cegas (PELOSI, 

2016).

 Essa situação implica inclusive numa reflexão da postura dos profissionais 

de educação, dos pais, e também dos cidadãos frente a inclusão. 

O que se extrai disso tudo que as perspectivas apresentadas são animado-

ras uma vez que as experiências de sucesso se alastram país afora, demandan-

do o apoio de toda comunidade escolar onde a maioria das vezes não se nega 

em ajudar as pessoas a garantirem que a inclusão de fato aconteça.

MATERIAIS E MÉTODOS

 Trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa de campo onde foi reali-

zado uma avaliação por meio de questionário buscando averiguar a situação de 

pessoas com deficiência visual baseado na realização de um projeto social. 
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 A pesquisa foi enviada à Plataforma Brasil aprovada pelo comitê de ética 

com o parecer número 5.055.687.

 Para a construção do embasamento teórico, utilizou-se de uma revisão de 

literatura que demanda a descrição de forma sucinta de inúmeros tópicos ense-

jando um melhor entendimento a respeito do tema proposto. Trata-se do passo 

inicial para configuração do conhecimento científico, uma vez que por meio de 

tais procedimentos em prol da construção e do aperfeiçoamento do conhecimen-

to científico, irão surgir novas teorias, possibilitando uma série de oportunidades 

para que outros estudos venham a aprofundar ainda mais o tema proposto. 

 A amostra consiste 10 alunos que são atendidos por um projeto que atende 

pessoas com deficiência visual e baixa visão. Este projeto faz atendimentos de 

reforço escolar, orientações para vida cotidiana como autonomia, aulas utilizando 

o Braille e o soroban, atividades físicas e exercícios físicos. No período da pan-

demia, no ano de 2021, as atividades físicas e os exercícios físicos foram orien-

tados por via remota por um professor de Educação Física que tem baixa visão. 

O professor entrava utilizando a Plataforma Meet e as atividades eram semanais.

 O questionário contém 08 questões abertas com perguntas que abordam a 

forma de acesso, o nível de compreensão e as possíveis dificuldades.

 Os questionários foram elaborados no Google Forms. Google Forms é um 

aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários po-

dem usar o Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras 

pessoas e também podem ser usados para questionários e formulários de regis-

tro. Estes questionários serão enviados pelo WhatsApp. 

 Para análise os resultados foram tabulados e organizados de acordo com 

a sequência das perguntas e das respostas obtidas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para obtenção das informações necessárias ao estudo de campo do pre-

sente trabalho, realizou-se um questionário com 08 perguntas, tendo sido entre-

vistados dez pessoas que opinaram sobre os mais diversos aspectos envolvendo 

a inclusão de pessoas com deficiência e se de fato o processo inclusivo se con-

solidou neste contexto. 

As respostas abertas foram transcritas de forma literal e organizadas em 

quadros. Foi preservada a redação original e não foram realizadas correções 

gramaticais e de ortografia.

Os participantes foram identificados com a letra P e o número sequencial 

das respostas obtidas, este recurso foi utilizado para preservação do sigilo da 

identidade dos participantes.

Inicialmente, indagou-se:

1. Qual a eficácia da tecnologia assistiva para deficientes visuais em termos 

de aprendizagem? De forma que a totalidade de entrevistados (70%) responde-

ram afirmativamente sendo unanimes com relação a implementação da tecno-

logia assistiva para deficientes visuais com bons resultados de aprendizagem. 

Cerca de 20% dos entrevistados concordaram que é uma boa opção, ao passo 

que apenas 10% responderam não ver bons resultados nessa iniciativa.

Com relação a segunda indagação onde se pergunta: 

2. E necessário um contínuo suporte as pessoas com deficiência visual no 

uso da tecnologia assistiva? Que tipo de suporte?

Quadro 1 – Suporte e tecnologia assistiva

P1
Que o professor seja bem atento ao que o aluno está fazendo E que o 
professor enxergue

P2 Acompanhamento de um profissional da área
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P3 Não.

P4 Sim, porque tem coisas que eu ainda não consigo acessar.

P5 Atualização 

P6

A tecnologia assistiva tem de muito a melhorar, principalmente no que 
diz respeito a autonomia dos deficientes visuais ao uso de imagens por 
exemplo. Haja vista que as tecnologias tem contribuído bastante com a 
liberdade dos deficientes visuais como um todo, porém algumas auto-
nomias ainda ficam a desejar. Desse modo, dependendo a navegação 
que está sendo executada pelo usuário portador da deficiência, Sefaz 
necessário a presença de um vidente próximo nos auxílios de ações a 
serem executadas

P7 sim, a orientação é fundamental para o uso dessas tecnologia

P8
Celulares computadores bolas ginásticas adaptadas tudo que envolve 
academia e tinha que ser adaptável

P9 Sim

P10 Aulas online

Fonte: autores

A tecnologia assistiva tem de muito a melhorar, principalmente no que diz 

respeito a autonomia dos deficientes visuais ao uso de imagens por exemplo. 

Haja vista que as tecnologias têm contribuído bastante com a liberdade dos defi-

cientes visuais como um todo, porém algumas autonomias ainda ficam a desejar. 

Desse modo, dependendo a navegação que está sendo executada pelo usuário 

portador da deficiência, Se faz necessário a presença de um vidente próximo nos 

auxílios de ações a serem executadas

Em se tratando da terceira pergunta, que questiona-se: 

3- A realização de atividades físicas por meio do trabalho remoto é viável?



194 195

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

60% dos entrevistados responderam afirmativamente, ao passo que 40% 

dos mesmos disseram que não. O que remete à reflexão de que existem aspec-

tos e questões ainda a serem acertadas e aprimoradas para que a tecnologia 

assistiva efetivamente mostre sua eficiência no contexto educacional para defi-

cientes visuais.

Na quarta indagação:

4. Qual o nível de entendimento e aprendizado na modalidade remota em 

relação as atividades físicas segundo sua visão?

Quadro 2 – Modalidade remota e atividades físicas

P1 Se torna mais difícil o aprendizado sendo remoto pois quando o profes-
sor está perto do aluno acaba sendo melhor

P2 Alta

P3 Razoável

P4 Bom. Estou aprendendo bastante, pois tenho feito exercícios todos 
dias em casa.

P5 Média 

P6 Na modalidade remota atividade física será compreendida somente a 
parte teórica.

P7 se orientador tiver uma boa comunicação é muito bom o aprendizagio

P8 Professores adaptados para dar aula para deficientes visuais remota-
mente

P9 O deficiente visual vai ouvindo as informações e fazendo junto

P10 Se torna mais difícil o aprendizado sendo remoto pois quando o profes-
sor está perto do aluno acaba sendo melhor

Fonte: autores
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Como se verifica, as respostas variam bastante ainda confirmando o que 

havia sido perguntado na terceira pergunta.

Na quinta pergunta:  

5- O que pode ser feito na sua opinião para aprimorar o trabalho com tec-

nologia assistiva e adaptação e atividades para deficientes visuais? 

Quadro 3 – Melhorias e adaptações no trabalho com tecnologias assistivas 

P1 Exercícios adaptados que possa estar fazendo em casa

P2 Atividades de fácil entendimento para pessoa com deficiência visual 

P3

Primeiramente, os professores devem ser bem preparados, e ter algu-
ma especialidade na área da pessoa com deficiência visual. Também 
não podem faltar, aplicativo e programas acessíveis, que proporzioni 
conforto, segurança e autonomia para o deficiente visual.

P4 Os celulares terem uma tecnologia melhor.

P5 Conciliar a tecnologia e atividades 

P6

Acredito que os professores deverão fazer cursos de capacitação vi-
sando a prioridade e a inserção dos alunos com deficiência como um 
todo. Para quê todos possam participar sem se preocupar com aces-
sibilidade 

P7 treinar bem o instrutor

P8 Academias adaptadas

P9 Mais informações

P10 N sei

Fonte: autores

Reafirma-se na quinta indagação as modalidades mais populares de instru-

mentos tecnológicos e aspectos envolvendo a atual pandemia e que se tornaram 
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ainda mais conhecidos e populares diante da premente necessidade de se utili-

zar o ensino remoto.

Na sexta indagação, pergunta-se: 

6- É possível a exploração e a realização de um trabalho motor por meio 

de atividades remotas?

Onde 80% das respostas afirmaram positivamente, ao passo que 20% dis-

seram que não. Em outras palavras, fica evidente a viabilidade do ensino remoto 

e sua adoção para se dar continuidade ao processo de ensino tanto das classes 

regulares quanto dos alunos com deficiência visual, garantindo assim a continui-

dade destes com o vínculo da aprendizagem e da escola. 

Na sétima indagação: 

7- Quais os desafios no seu entendimento a serem superados para que o 

uso das TICs se torne algo comum no cotidiano dos alunos com deficiência vi-

sual?

Quadro 4 – Desafios no cotidiano

P1 O deficiente tem que ter força de vontade pra conseguir tudo aquilo 
que quer aprender

P2 Uma melhor acessibilidade a todos os equipamentos utilizados na ati-
vidade 

P3 Os desafios maiores são.. a falta de informação em relação ao assunto. 
Também, a falta de acessibilidade de alguns aplicativos ou programas.

P4 Capacitar mais os alunos na tecnologia.

P5 Descrição de detalhes 

P6

Acredito que todos os professores devem ter conhecimento sobre as 
tecnologias utilizadas pelos deficientes visuais principalmente. As tec-
nologias e ferramentas também deverão ser muito mais aprimorados 
no que diz respeito autonomia 

P7 melhorar a qualidade da internet, disponibilizar o acesso da mesma a 
quém não tem condição e preparar bem o instrutor
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P8 Divulgação nas mídias impressa na televisão para que as escolas 
adapta a inclusão nas atividades físicas com deficientes visuais

P9 O manuseio

P10 Muitos

Fonte: autores

Os alunos tornam aqui evidentes os problemas estruturais que ainda se 

enfrentam para consolidar o ensino remoto e a adoção da tecnologia assistiva no 

contexto escolar.

Na última indagação, pergunta-se: 

8- Qual o papel da escola, da família, do estado e do professor no processo 

de inclusão e implementação de atividades remotas para deficientes visuais?

Quadro 5 – Papel da escola, da família e do professor no processo de inclusão

P1
Tratar as pessoas com deficiência com igualdade pois nós somos ca-
pazes de fazer qualquer coisa que uma pessoa que enxerga faz

P2
O papel é muito importante pois somente assim as pessoas com defi-
ciência visual serão incluídas em todas as atividades da sociedade 

P3
Esclarecer que é possível executar atividades de maneira remota 
mesmo sendo deficiente visual. Explicar a importância do uso das 
tecnologias, e ensiná-los a utilizar as ferramentas necessárias.

P4
Incentivar, aperfeiçoar e mais atenção nos alunos com deficiência vi-
sual 

P5
Empenho em auxiliar e descrever tudo para que a pessoa possa ter 
autonomia 

P6

É necessário que haja consciência e apoio aos deficientes visuais 
com todo, para quê o meio das ajudas e apoios eles sejam de fato 
incluídos na sociedade que sejam vistos como cidadãos comuns e 
que possuem capacidade de contribuir para a sociedade em geral. 
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P7 é fundamental para que estas atividades tenha sucesso

P8
Incentivar o aluno deficiente visual a praticar atividades físicas e in-
cluir alunos videntes que enxergam

P9
O trabalho em conjunto todos sai ganhando,a inclusão é responsabili-
dade de todos.

P10 Sim

Fonte: autores

Fica claro as necessidades, ganhos e perdas que se obtém a partir da 

tecnologia assistiva aplicada em alunos com deficiência visual. Nesse sentido, 

consolida-se mais uma importante iniciativa para se proceder a melhoria da qua-

lidade educacional e promover a inclusão de pessoas com deficiência visual.

 Ao final do presente artigo, é possível concluir que muitas são as potencia-

lidades e as possibilidades para trabalhar as necessidades dos alunos com defi-

ciência, em termos de comunicação e aprendizagem, promovendo uma melhora 

na sua interação social, considerando o ambiente escolar. A tecnologia assistiva 

se mostra como uma excelente opção considerando-se o aparato tecnológico, as 

condições técnicas e o aprimoramento dos métodos.

 Através da tecnologia assistiva, explora-se aspectos relacionados à apren-

dizagem de forma direta e intensivamente, fazendo com que o individuo adquira 

mais autonomia e aprimore sua comunicação, exprimindo suas necessidades, 

demandas pessoais e sociais de forma compreensível, facilitando a compreen-

são de seu interlocutor.

Conclui-se também que a Tecnologia Assistiva está se tornando um recurso 

cada vez mais acessível e aberto para novos horizontes no contexto dos proces-

sos de aprendizagem, contribuindo positivamente para melhorar a qualificação, 

assimilação e o desempenho das pessoas com autismo, assegurando sua qua-

lidade de vida.
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 Através da Tecnologia Assistiva obtém-se as ferramentas importantes para 

se promover a inclusão social dos autistas com instrumentos de auxílio para me-

lhor desempenharem suas tarefas.

 O processo de inclusão através da Tecnologia Assistiva, apesar de enfren-

tar algumas barreiras principalmente em termos de infraestrutura tem obtido êxito 

nos seus objetivos, promovendo a socialização dos autistas garantindo a inclu-

são e outros direitos que a eles são pertinentes de forma eficaz.

CONCLUSÃO 

De tudo que foi exposto, conclui-se que a inclusão deu passos muito im-

portantes nas últimas décadas para resgatar pessoas com deficiência visual para 

uma vida verdadeiramente de cidadania, proporcionando novas oportunidades, 

participação e autonomia promovendo bem-estar, qualidade de vida e principal-

mente justiça social em uma sociedade que almeja um desenvolvimento expres-

sivo.

Entretanto, denota-se a partir dos questionamentos descritos que muito há 

que ser feito e que os desafios que se avizinham ainda são enormes, mas não 

insuperáveis.

Que com força de vontade, determinação, planejamento, dedicação e mui-

to comprometimento são possíveis de serem alcançados.
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INTRODUÇÃO

A obesidade é caracterizada pelo excesso de peso e é resultado de uma 

associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais, que envolvem 

em vários contextos: social, familiar, escolar. A obesidade infantil é uma condição 

multifatorial, isto é, várias condições podem levar ao aumento de peso da crian-

ça. Dentre as causas mais frequentes estão os erros na alimentação e a falta de 

atividade física. 

O consumo alimentar tem sido relacionado à obesidade não somente quan-

to ao volume da ingestão alimentar, mas também quanto á composição e a qua-

lidade da dieta. Além disso, os padrões alimentares também mudaram, o que ex-

plica em parte o contínuo aumento da adiposidade nas crianças como diminuição 

do consumo de frutas e hortaliças e o consumo de “guloseimas” (VITOLO, 2008). 

A falta de atividades físicas também contribui para a obesidade, pois, se as 

calorias que a criança ingere na alimentação não forem gastas em atividades físi-

cas elas ficarão armazenadas no corpo como gordura. (BRITTO, 2021). Levando 

em consideração que a falta de atividade física é sem dúvida um dos fatores que 

determina o excesso de peso em todas as faixas etárias. Por isso é tão importan-

te começar a pratica de exercícios desde criança, dando continuidade no período 

da adolescência, também na idade adulta e na velhice. 

Portanto, a atividade física está associada a diversos benefícios físicos, 

psicológicos e sociais, e em função disso, ressalta-se a sua importância em es-

tratégias de prevenção de casos de excesso de peso e obesidade. Além disso, 

a atividade física está associada com a melhora do perfil lipídico e diminuição de 

risco de doenças associadas à obesidade como diabetes, hipertensão, síndro-

me metabólica, doenças cardiovasculares e como consequência, menor risco de 

morte. (MATSUDO; MATSUDO,2006). Diante disso objetivamos nessa pesquisa 

investigar as causas, consequências da obesidade e a importância da Educação 

Física no combate a obesidade, tendo em vista que a obesidade é atualmente um 

dos principais problemas de saúde.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Obesidade infantil 

Antigamente, a obesidade era vista apenas como um fator estritamente 

estético. Hoje, na criança obesa são notáveis distúrbios interligados a sobrecarga 

do sistema esquelético e circulatório, relacionados ao desempenho individual e 

social. Diversos processos metabólicos iniciados durante a infância continuam na 

vida adulta. (GOMES; PINTO 2013).

A grande quantidade de tecido adiposo durante as primeiras fases de vida 

envolve hábitos alimentares inadequados, propensão genética, etnia, aspectos 

psicológicos e condição econômica. Relevante ressaltar que 95% dos casos de 

obesidade possuem como causa preponderante fatores externos; os demais 5% 

de situações é que são atribuídas a alterações hormonais e carga genética. Dessa 

forma, um estilo de vida adequado é o melhor método preventivo para o combate 

á obesidade, seja na infância ou na via adulta (GOMES, AMARAL 2012).

De acordo com a World Health Organization (WHO) (WHO,2014), a 

obesidade infantil é um dos mais sérios problemas de saúde pública do século 

21, sendo considerado global e afetando principalmente países de baixa e média 

renda. O excesso de peso já é um problema que afeta 1/5 da população infantil e 

pode resultar em uma geração futura de obesos, pois crianças obesas se tornam 

adolescentes obesos e 80% destes chegam à vida adulta também com obesidade. 

Portanto, aumentam-se as chances desses pequenos obesos desenvolverem 

hipertensão, diabetes, riscos renais, cardiovasculares e cerebrais aumentados. 

Todos esses fatores fazem com que a obesidade infantil seja um grave 

problema de saúde pública em um contexto onde sujeitos “sem saúde” acabam 

gerando altos custos para o sistema de saúde pública do país. O Brasil apresenta 

uma dupla carga de doenças com origem na alimentação, sendo observada 

a ocorrência de enfermidades causadas pela deficiência de micronutrientes 
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específicos e crescente prevalência de obesidade entre os brasileiros (ARAUJO 

et al, 2013).

Apesar de haver evidências de que a distribuição regional de gordura pode 

alterar os riscos para várias comorbidades, o Índice de Massa Corporal (IMC) é 

amplamente reconhecido como um índice de peso/estatura (HUBBARD, 2000; 

SUM, 2002). A OMS recomenda uma classificação mais restrita da obesidade, na 

qual o sobrepeso é definido como IMC +/= 25 e a obesidade IMC +/= 3 (WHO,1998). 

Sendo assim em crianças e adolescentes o crescimento, o desenvolvimento e o 

estado nutricional são avaliados por meio de indicadores antropométricos como 

peso/idade, altura/idade, peso/altura e Índice de Massa Corporal (IMC)/idade.

Obesidade infantil: causas e complicações

Existem dois fatores para a obesidade Infantil. O primeiro é genético (fator 

endógeno), formado pelo conjunto de genes herdados através dos pais. Mesmo 

que os genitores não sejam obesos, sua prole pode carregar esta carga genética. 

Quanto menos idade tiver e mais pesada for a criança, terá uma maior probabili-

dade de ter estas especificidades genéticas.

O segundo aspecto é a influência do meio ambientes (fator exógeno). As 

crianças que ficam muito em casa, atentas na TV e videogames, vivem na verda-

de uma vida sedentária, o que contribui muito para a obesidade infantil. O estilo 

de vida e fatores nutricionais que envolve a quantidade, a frequência e as esco-

lhas na alimentação são determinantes para o quadro da obesidade infantil,

Aspectos durante a gestação e ocorrências pós-gestacionais demonstram-

-se fatores de risco para a obesidade infantil. A maior ocorrência de sobrepeso 

ocorre em bebês filhos de mães que não tiveram parto anterior e apresentaram 

ao nascer um peso maior do que o adequado.

O excesso de peso é um fator determinante para o aparecimento de do-

enças crônico-degenerativas. Quanto mais tempo a pessoa permanece obesa, 
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maiores são as chances de desenvolver complicações (IZIDORO, PARREIRA 

2010). 

Durante as patologias associadas à obesidade têm-se: Hipertensão, doen-

ças cardiovasculares, intolerância á glicose, esteatose hepática e cole litíase, al-

terações esqueléticas, problemas respiratórios, má qualidade do sono, lesões na 

pele, aumento na morbidade e persistência da obesidade durante a vida adulta. 

Segundo diversos estudos, a criança obesa antes dos seis anos de idade possui 

25% a mais de chances de ser um adulo obeso. (GOMES; PINTO 2013).

Hábitos alimentares da criança 

Com a atual situação do Brasil e do mundo a tendência é aumentar o número 

de pessoas obesas, e aumentar pessoas com problemas diversos de saúde. A 

propaganda de alimentos e sua influência nas escolhas alimentares tem sido 

alvo de discussões frequentes, sendo assim, parte da responsabilidade pelos 

problemas de má alimentação da população infantil. Tal situação, tem levado a 

iniciativas governamentais que visam disciplinar as propagandas de alimentos, 

principalmente aquelas destinadas a esse público, por considerar o encorajamento 

para o aumento do consumo de faz-foods, alimentos ricos em gorduras, açúcar, 

sal e pobres em micronutrientes e o baixo consumo de leguminosas, verduras, 

vegetais e frutas, (REIS; VASCONCELOS; BARROS,2011).

Assim a alimentação excessiva e distúrbio na dinâmica familiar, além da 

redução da prática de atividades físicas, são fatores comumente associados a 

sua etiologia. Já é bem estabelecida a importância do ambiente social, acesso à 

alimentação saudável e a prática de exercício físico, em que o indivíduo se insere 

na gênese da obesidade exógena, sendo que este fator se sobrepõe a todos os 

demais (REIS; VASCONCELOS; BARROS,2011).

Portanto, na obesidade infantil, torna-se importante aderir às mudanças 

de hábitos alimentares e estilo de vida, associada à pratica de exercícios 

físicos frequentemente, eis que este atua na regulação do balanço energético, 
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influenciando na distribuição do peso corporal, preservando e mantendo a 

massa magra, além de promover perda de peso corporal (RINALDI et al., 2008; 

AZEVEDO; BRITO,2012).

Criança obesa: dificuldade psicológicas e sociais

Crianças e adolescentes com excesso de peso sofrem bullying ou 

perseguições mais frequentes, ás vezes iniciadas dentro de casa, e posteriormente 

no meio social, com possível aumento de ansiedade, depressão, baixa autoestima 

e riscos de maior isolamento. Assim as crianças obesas tem maior dificuldade 

de desenvolver atividades físicas, seja pelo medo de expor o corpo, ou por 

problemas durante o processo de orientação junto aos educadores, ou pelo meio 

(FISBERG, 2021).

Há tempos, acreditava-se que as crianças e os adolescentes não eram 

propensas a desenvolver depressão. Entretanto, atualmente diversos estudos 

afirmam o contrário. Os sintomas depressivos podem interferir profundamente 

na vida da criança, prejudicando seu desemprenho escolar e o relacionamento 

interpessoal. A obesidade, muitas vezes apresenta como consequências 

dificuldades comportamentais, interferindo no relacionamento da criança.

A ansiedade é outro transtorno psíquico que pode estar relacionado com a 

obesidade, destacando-se os sentimentos desagradáveis vividos pelas crianças 

obesas que geram tensão e apreensão por parte delas. (LUIZ, et al 2006). Os 

familiares são a maior referência das crianças ao se falar em alimentação. Pode-

se determinar que os pais são colaboradores para o excesso de peso de suas 

crianças sendo grande sua responsabilidade pelo desenvolvimento saudável dos 

pequenos (ABREU, 2010).

Portanto, o envolvimento da família para combater a obesidade infantil 

é imprescindível. O ambiente familiar representa para a criança o exemplo de 

conduta que deve seguir. Assim, caso a alimentação rápida de “fast- foods” e 
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o sedentarismo preponderarem no estilo de vida dos entes que compõem esta 

família, há grandes chances de a criança seguir os mesmos hábitos (IZIDORO; 

PARREIRA, 2010).

A Obesidade infantil em meio a pandemia

Atualmente o mundo está vivendo em isolamento social, devido a pandemia 

do novo coronavírus, Covid-19; por conta do isolamento as crianças estão 

gastando menos energia, o que pode provocar ganho de peso. Sendo assim, com 

as restrições e limitações para sair de casa e com o fechamento das escolas, as 

crianças ficam com poucas opções de lazer, ai que entra o papel da família para 

apoiar, incentivar as crianças a se cuidarem tanto a saúde física quanto a saúde 

mental.

A contaminação pelo vírus SARS-Cov-2, denominada COVID-19 surgiu  

em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. De etiologia infecciosa 

e de alta transmissibilidade e contágio, a mesma apresentou rápida propaga-

ção entre os continentes e em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

a declarou como uma pandemia global, tornando-se um emergente desafio de 

saúde pública (LU et al., 2020; ROTHAN; BYRAREDDY, 2020; WORD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020).

Embora os benefícios de um estilo de vida ativo sejam conhecidos, a 

prevalência de indivíduos que não atendem as recomendações para a prática de 

atividades físicas no Brasil e no mundo é elevada (GUTHOLD et al., 2018). Essa 

situação foi agravada pela pandemia da COVID-19, que impôs a necessidade 

de restrições de circulação e distanciamento social, dentre outras medidas, para 

conter o contágio do vírus. Estudos já reportaram redução nos níveis de atividade 

física de intensidade moderada a vigorosa (AMMAR et al., 2020; COSTA et al., 

2020; MALTA, et al., 2020; MALTA, et al., 2021) e aumento do comportamento 

sedentário, bem como, de outros comportamentos de risco à saúde, considerando 
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os hábitos dos participantes antes e durante a pandemia (AMMAR et al., 2020, 

MALTA, et al., 2020).

Os benefícios da manutenção da prática de atividades físicas durante 

a pandemia também têm sido reportados e indicam um impacto positivo na 

percepção do estresse, qualidade do sono, qualidade de vida, ansiedade e 

depressão (BEZERRA et al., 2020; SOLON JÚNIOR et al., 2020). O papel da 

família é de muita importância para manter as crianças ocupadas com atividades 

produtivas. Nunca foi tão importante ter uma vida saudável para combater um 

vírus tão perigoso que atingiu o mundo inteiro. 

A Educação Física no combate a obesidade infantil

A atividade física planejada, estruturada e repetitiva é o campo de atuação 

do Profissional de Educação Física (PEF) e não por acaso é reconhecida como 

um fator determinante e condicionante da saúde, ela representa um eixo prioritá-

rio de ação na Política Nacional de Promoção da Saúde e também um elemento 

de ampliação da integralidade do cuidado (MALTA et al., 2016)

Atividades físicas devem ser praticadas para combater a obesidade e evi-

ta-la. Recomenda-se atividade de 3 a 5 x por semana, tendo uma duração de 50 

a 60 minutos. Quando a criança tem o hábito de fazer exercícios físicos seguidos 

de uma boa alimentação se torna eficaz contra a obesidade infantil.

Os alarmantes índices de obesidade infantil registrados no Brasil demons-

tram como é importante a prevenção do sobrepeso, sendo a escola o local con-

siderado ideal para realizar as intervenções necessárias, principalmente através 

da Educação Física. A disciplina de Educação Física é caracterizada por promo-

ver a saúde, sendo assim os profissionais devem atuar de forma que incentivem 

os alunos, para que as crianças busquem desde cedo um estilo de vida ativo. A 

pratica regular dos exercícios físicos durante a fase escolar incentiva a adoção 

de hábitos saudáveis durante toda vida (ARAUJO; BRITO; SILVA 2010)



210 211

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

A escola é protagonista na prevenção e no tratamento da obesidade infan-

til, visto que as crianças passam a maior parte de seu dia nos centros de ensino, 

assim, os professores de educação física são muitas vezes compreendidos como 

coadjuvantes, sendo pessoas que estão ali apenas para entreter os alunos. É 

preciso que este profissional seja valorizado, incorporando uma nova postura 

frente ao sistema educacional, onde adotam em suas aulas metas voltadas à 

promoção da saúde, desenvolvendo e organizando experiências que coloquem 

os educandos em situações nas quais vejam a importância de adotar um estilo 

de vida saudável (GUIDO; MORAES 2010).

Conhecer o quanto á pratica de atividades físicas é importante para a saúde 

é extremamente necessário, visto que muitas crianças optam por assistir televi-

são e brincar com jogos eletrônicos do que correr, pular, jogar bola. A inatividade 

física durante a infância é muito prejudicial.

Exercícios aeróbicos 

O exercício é considerado uma categoria de atividade física planejada, 

estruturada e repetitiva. A aptidão física, por sua vez, é uma característica do 

indivíduo que engloba potência aeróbica, força e flexibilidade.

Alguns estudos científicos nos mostram que os exercícios aeróbicos 

trazem diversos benefícios na luta contra a obesidade, e os males advindo com 

a mesma. A prática do exercício físico aeróbico é capaz de proporcionar ao seu 

praticante uma redução nos níveis de pressão arterial de repouso e esforço, com 

eficiência comparada com o tratamento farmacológico (FILHO et al., 2007 apud 

KETELHUT, 2004).

Os exercícios aeróbicos trazem diversos benefícios na luta contra a 

obesidade Infantil. Exercícios como pular corda, subir e descer escadas, 

caminhada, pedalar, dançar, nadar e etc. São exercícios que podem fazer em casa 

e ao ar livre. Associados a algum exercício de musculação ou algum exercício 

funcional.
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Os exercícios aeróbicos, como trotar e pedalar rápido, são associados 

com a atenuação do ganho de peso corporal. Estes dados vêm reforçar que 

a atividade física aeróbica, praticada regularmente e em longo prazo, sendo a 

mesma realizada numa intensidade moderada, previne parte do ganho de peso 

associado ao envelhecimento.

Dados mais recentes indicam que entre os principais resultados positivos 

da caminhada se incluem: perda de peso, mesmo sem mudança de dieta; 

diminuição da gordura corporal; diminuição da gordura visceral; aumento de 

lipoproteína de densidade; redução pressão arterial; redução do risco de morte 

cardiovascular e câncer e; comparativamente menor risco de trauma (MATSUDO 

E MATSUDO,2006).

O exercício físico tem efeito benéfico que parece resultar de interações 

complexas de efeitos psicológicos e fisiológicos. Além disso, é adequado salientar 

a diminuição do estresse, a melhora da função cardiorrespiratória, a remoção de 

fatores como o tabagismo e a reeducação alimentar (BENETTI; NAHAS, 2000).

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa buscou investigar as causas, as consequências da obesida-

de e a importância da Educação Física no combate a obesidade, tendo em vista 

que a obesidade é atualmente um dos principais problemas de saúde. De acordo 

com esse objetivo, fizemos uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com o propó-

sito de levantamento de informações e descrições sobre o tema proposto. Foram 

utilizados artigos da base de dados Google Acadêmico e PubMed, por meio de 

palavras-chaves “Obesidade Infantil”, “Causas e consequências da obesidade” 

“profissional de Educação Física e obesidade”, levando apenas em consideração 

artigos publicados em português. 
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CONCLUSÃO

Esta revisão sobre a obesidade infantil mostra o quanto é necessário 

alertar as famílias e toda sociedade, a obesidade infantil pode ser influenciada 

por vários fatores comportamentais e ambientais, e que a família tem o papel de 

protagonista nesse acompanhamento. Cresce o número de crianças que ficam 

em frente a televisão, computadores, videogames, e com a falta de atividades 

físicas traz como consequência o sedentarismo, e a má alimentação tem grandes 

influências e tem ajudado no aumento da obesidade infantil.

De acordo com o Ministério da Saúde, 12,9% das crianças brasileiras, 

de cinco a nove anos, são obesas. A Organização Pan-Americana de Saúde, o 

número de crianças e adolescentes, obesos no planeta aumentou 10 vezes nas 

últimas quadro décadas, e em 2016, havia 50 milhões de meninas e 74 milhões 

de meninos com obesidade no mundo. 

O papel do profissional de Educação Física é fundamental para combater a 

obesidade infantil, através da pratica de atividades físicas em escolas, academia 

e ao ar livre. Atualmente o número de crianças em academias também tem 

crescido positivamente, onde os pais estão mais preocupados com a saúde 

dos seus filhos, assim a família toda começa ir em busca de saúde e a praticar 

exercícios, e o profissional de Educação Física precisa cada dia mais ir em busca 

de inovação para melhor atender seus alunos.

Em conjunto todos envolvidos no dia a dia das crianças precisa mostrar 

para as crianças os valores de uma vida mais saudável, assim a criança cresce 

aprendendo a preservar sua saúde para tornar-se um adulto saudável. O combate 

a obesidade depende de toda sociedade.
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INTRODUÇÃO

O comportamento do corpo feminino quando submetido a realização de 

intensas cargas de trabalho como na musculação e no ciclismo, implicam numa 

maior estabilidade e capacidade de resistência à fadiga. Perante esta constata-

ção, é fundamental compreender e conhecer sobre as alterações hormonais que 

o organismo sofre durante o ciclo menstrual, pois compreende-se que devido 

a estas alterações podem sofrer influência. Assim é necessário ressaltar seus 

limites e observar os aspectos que podem conferir seu desempenho físico e seu 

emocional.

Nesta consonância, entre outros aspectos, o ciclismo foi um dos meios de 

libertação e de conquista que veio oferecer a mulher alicerces de prazer e satis-

fação diante de seu vasto mundo passando por alterações constantes de perso-

nalidade e humor ocasionado pelo seu ciclo menstrual.

A partir do momento que se observa como o ciclismo está relacionado ao 

desempenho feminino. Também reflete sobre como esta modalidade de esporte 

pode auxiliar ou intervir no ciclo menstrual. Compreende-se que durante o período 

fértil, o corpo feminino passa por transformações e mudanças que interferem ou 

auxiliam em seu desenvolvimento físico e emocional, desta forma, observa-se a 

necessidade de entender a importância de conhecer novos mecanismos, capaz 

de auxiliar e intervir no processo de produção hormonal da mulher.

Assim, ressalta-se que, estando a mulher em uma posição de avanços 

diante de seu desenvolvimento físico emocional, é muito importante falar sobre 

seu corpo e conhecer suas limitações e capacidades, com o objetivo de promover 

melhor qualidade de vida através de práticas esportivas saudáveis. Portanto 

é fundamental entender como o impacto da prática do ciclismo pode intervir 

beneficamente no seu funcionamento e desempenho.

Diante desta vertente, busca-se retratar como o ciclismo pode influenciar 

no ciclo menstrual em relação ao seu desempenho fisiológico e emocional. Tam-
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bém, vislumbra-se a necessidade de compreender como o ciclo menstrual pode 

influenciar no desempenho do ciclismo. Partindo desta premissa é pertinente es-

tabelecer quais parâmetros físicos e emocionais podem ou não interferir no ciclo 

menstrual e se este pode ou não interferir no desempenho da prática no ciclismo.

Assim, o estudo tem como objetivo compreender como o ciclismo está 

relacionado ao desempenho feminino durante o ciclo menstrual. Também reflete 

sobre como esta modalidade de esporte pode auxiliar ou interferir neste período.

É muito importante falar do corpo feminino e conhecer suas limitações e 

capacidade, com a perspectiva de promover melhor qualidade de vida através 

de práticas esportivas saudáveis. E é fundamental entender como o impacto 

da prática do ciclismo pode intervir beneficamente no seu funcionamento e 

desempenho físico.

Diante da prerrogativa de compreender qual a função do ciclismo no 

desempenho físico feminino é fundamental mensurar quais os benefícios ou 

malefícios que este esporte pode ocasionar no corpo feminino e a partir desta 

vertente buscar novas maneiras/práticas esportivas voltadas ao ciclismo capaz 

de propiciar melhorias nas condições de vida de uma mulher durante seu ciclo 

menstrual.

REVISÃO DE LITERATURA 

O Desempenho feminino e o ciclismo

A pratica esportiva é um tema recorrente que instiga a necessidade de 

pesquisa sobre qual motivação esta ação implica aos efeitos comportamentais e 

de desempenho feminino. Compreendendo que está apresenta comportamentos 

hormonais ovarianos que refletem influenciavelmente nos seus aspectos físicos 

e psicossociais cotidianamente.

Assim, entre os diversos esportes que podem ser citados, o Ciclismo é 

uma pratica que tem sido retratado como pratica alternativa que surgiu durante 
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o movimento feminista e tem se apresentado como alicerce visando resgatar o 

processo de desenvolvimento do feminismo propiciando-lhe maior participação 

sócio cultural diante da sociedade atual. Através desta visão, Garcia (2011) afir-

ma que, têm-se por ondas feministas, as reivindicações das mulheres, dada a 

partir do século XIX na Europa e Estados Unidos da América (EUA). 

Segundo MELO & SCHETINO (2009, p. 120):

Rapidamente estabeleceu-se uma relação entre a bicicleta e a New Wo-
man, a mulher “moderna” que contestava os tradicionais papéis sociais 
femininos, não poucas vezes se envolvendo com movimentos reivindica-
tórios, entre os quais e principalmente o sufragista. 

A partir do surgimento da bicicleta, houve algumas mudanças nestes há-

bitos, e através das transformações sociais e tecnológicas decorrentes entre o 

século XIX e XX que resultou na criação da bicicleta.

Segundo Melo & Schetino (2009. p. 112):

Nesse cenário, a bicicleta ocupa um lugar ímpar. Trata-se de um novo 
artefato, uma invenção moderna, ainda que seja, em certa medida, um 
aperfeiçoamento de experimentos anteriores. Pertence aos indivíduos, 
mas potencializa os encontros sociais. Serve tanto ao trabalho (como 
meio de transporte de mercadorias ou forma de deslocamento pessoal 
para os locais de labuta) quanto ao lazer (já que permitia o ampliar das 
oportunidades de passeio e o acesso aos novos espaços de diversão, 
alguns dos quais situados nas redondezas da cidade). Pode ser usada 
nas situações de contemplação da natureza (algo caro no momento, uma 
influência do romantismo), mas também na realização de competições 
(celebrando a ideia de desafio e velocidade). Marca a diferença entre 
os que podem comprar (e a qualidade do que podem adquirir) e os que 
somente podem alugar ou a ter emprestada. 

Iniciou-se então nestes períodos, a pratica de ciclismo, e assim a mulher 

passou a ter uma nova posição na sociedade. Através da bicicleta e as transfor-

mações decorrente nas formas e ambientes de lazer conferiram então, maior mu-

dança aos costumes e trajes da época. De acordo com Melo & Schetino (2009), 

dizem que a prática do ciclismo contribuiu para o fim dos terríveis espartilhos, que 

atrapalhavam muito durante as pedaladas e as mulheres aderiram a roupas mais 

curtas e justas. 
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Para Mackintosh & Norcliffe (2006, p. 22):

Não é exagero dizer que a bicicleta e seus praticantes contribuíram de 
forma significativa para o discurso social do fin de siècle. Não somente foi 
a bicicleta um símbolo moderno, marcando seus praticantes como ino-
vadores sociais, como também chamou a atenção dos transeuntes com 
seu barulho, buzinas e impressão, positiva e negativamente, de aprovei-
tamento da velocidade. Esteve também relacionada a outras inovações. 
Ciclistas eram profetas dos novos estilos de se vestir, chapéus, calçados, 
guarda-sol, novos acessórios, inclusive novas câmeras. Para estar na 
moda nos anos 1890 era necessário estar “sobre rodas

Compreendendo as mudanças decorrentes da época, observou-se que 

muitas contradições foram lançadas acerca da participação da mulher no ciclismo, 

surgindo várias indagações à respeito da vulnerabilidade que a saúde física e a 

moralidade da mesma poderiam sofrer ao praticar tal esporte.

Segundo Mackintosh & Norcliffe (2006. p. 18):

Inicialmente, um setor da alta sociedade desaprovava essas mulheres, 
mas essa insatisfação rapidamente desmoronou-se com a adoção da 
ideia de uma respeitabilidade ciclista, de tal forma que muitos dos que a 
princípio sentiram-se moralmente afrontados, posteriormente, aceitaram 
o fenômeno das mulheres ciclistas. Mulheres andando de bicicletas não 
são uma expressão e resistência à moralidade burguesa.

Mediante esta concepção, a partir do momento que a mulher passa a se 

integrar aos grupos de participantes de ciclismo, muitos foram as tormentas e 

interpelações aos quais sua integridade enquanto pessoa passou a configurar. A 

partir deste instante observa-se que a mulher inicia sua busca pela emancipação, 

assegurando-lhes a possibilidade de locomover de forma livre e sozinhas. Porém 

este acontecimento colocaria em dúvida quanto à saúde da mulher ao trafegar 

com um objeto pressionando suas partes intimas e podendo afetar sua função 

reprodutiva (MELO & SCHETINO, 2009, p. 117-118).

 Mudanças hormonais: o ciclo menstrual

De acordo com LATISCHKEVITCH; TURTCHIN; MANEVITCH (1998, p. ) 

compreende-se que:
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O organismo feminino apresenta intervalos fixos de 21 a 30 dias, nos 
quais ocorre algumas mudanças que influenciam em vários órgãos. 
Segundo a classificação de Svetchnikov 1976, a menstruação pode ser 
dividida em 5 fases, e o ciclo menstrual se repete durante todo o período 
fértil, que inicia aproximadamente aos 9 anos e se prolonga ate 48 - 50 
anos. 

 PRIMEIRA FASE - chamada de menstruação onde ocorre a eclosão do 
ovulo e liberação do sangue. Duração - 3 a 5 dias.

SEGUNDA FASE - chamada de proliferação ou pós-menstrual e a fase 
final da menstruação ate o período de ovulação. Duração 8 a 9 dias. 
Esta fase se caracteriza pelo desenvolvimento dos folículos, aumento 
da concentração do estrogênio e progesterona, os quais permitem um 
funcionamento do organismo melhor em relação a fase anterior.

TERCEIRA FASE - chamada de ovulação esta relacionada com o período 
10 a 16 dias após o inicio da menstruação e durante 3 a 4 dias, ocorre um 
aumento na produção de progesterona, mas quase nada de estrógeno.

ação e durante 3 a 4 dias, ocorre um aumento na produção de 
progesterona, mas quase nada de estrógeno.   

QUARTA FASE - chamada de pós-ovulação e onde a produção de 
progesterona esta bem aumentada, podendo-se treinar forte nestas 2 
fases. Duração de 8 a 9 dias. QUINTA FASE - chamada  de pré-menstrual 
ocorre aqui uma redução nos hormônios para que o ovulo possa ser 
liberado. Duração 4 a 5 dias.

 Diante deste fator é de extrema importância compreender as mudanças 

e transformações que o corpo de uma mulher sofre durante seu ciclo menstrual 

e partindo deste princípio, entender como a pratica de ciclismo pode influenciar 

nestes períodos.

O ciclo menstrual é um fenômeno biológico que ocorre em mulheres 

saudáveis, e é o principal responsável por modificações da fisiologia feminina, 

que pode afetar algumas respostas morfofuncionais que apresenta caráter cíclico 

que ocorre como resultado direto de variações das concentrações hormonais 

secretadas pelo eixo hipotálamo-hipófise-gonada (Guyton;Hall, 2000). Este 

fenômeno é dividido em três fase que dura em média 28 dias, variando até 35 

dias:
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	Folicular: tem duração de 9 dias a partir da data da menstruação;

	Ovulatória: se inicia no décimo dia e termina no décimo quarto dia; e

	Lútea: se inicia a partir de décimo quinto dia e vai até a fase final que 

varia entre vigésimo oitavo ao trigésimo quinto dia.

Gomes (2009, p. 194) apresenta uma divisão do ciclo menstrual em cinco 

fases a saber:

	1ª. MENSTRUAL – 1º ao 3º dia.

	2ª. PÓS-MENSTRUAL – 4º ao 12º dia.

	3ª. OVULATÓRIA – 13º ao 14º dia.

	4ª. PÓS OVULATÓRIA – 15º ao 25º dia.

	5ª. PRÉ-MENSTRUAL – 26º ao 28º dia.

A literatura também apresenta que 60% das mulheres apresenta ciclo                

regular de 28 dias (KOROP, KONONENKO, 1993; SOLOGUB, 1987 apud 

GOMES, 2009, p. 194), podendo ser em média de 21 a 36 dias (GOMES, 2009, 

p. 194).

O conhecimento sobre ciclo menstrual e de sua resposta fisiológica é de 

grande importância para a compreensão das diversas modificações biológicas 

que se realizam a cada novo ciclo e repercutem de maneira global sobre o 

organismo feminino (LOUREIRO et al. 2011,p. 22). Compreendendo que toda 

mulher saudável vivencia seu ciclo menstrual, este lhe confere alterações 

hormonais durante cada fase produzindo alterações hormonais expressivas nas 

mulheres afetando, seu estado físico e psicológico, assim sendo: a fase folicular, 

estrogênica que estimula o desenvolvimento de características sexuais femininas 

e prepara o corpo feminino para a gravidez. Na  fase ovulatória e fase lútea, 

essencialmente progestagênica, que tem como função preparar a membrana 

mucosa do útero para receber o óvulo. Além disso, estimula o preparo das mamas 

para a produção de leite. (PARDINI,2001).

http://www.todabiologia.com/anatomia/utero.htm
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Observa-se que na fase folicular a produção de estrogênio e progesterona 

são baixos e a partir da metade da fase o estrogênio começa a aumenta 

gradativamente, estimulados por hormônios folículos estimulantes (FSH). 

Compreendendo que o índice máximo de estrógenos aumenta consideravelmente 

a libido, também observa-se o aumento do nível de estresse e as carências 

emotivas e a disponibilidade físico-intelectual. (BERENSTEIN, 2001). No entanto, 

recentemente foi relatada menor predisposição física na presença de maiores 

concentrações plasmáticas de estrógeno.

Na fase ovulatória e lútea o estrogênio e a progesterona estão elevados 

(AYDOG et al.2005; FRIDÉN et al. 2006). Nesta fase não só no sistema nervoso 

como no corpo como um todo pode haver modificações durante esse período 

como transtornos alimentares com grande desejo por alimentos específicos como 

chocolates (BERENSTEIN, 2001). A progesterona tem propriedades sedativas, 

um mecanismo de ação inibidor que, apesar de estabilizar o humor feminino, 

predispõe a mulher a estados depressivos e de menor atividade locomotora 

(BERENSTEIN,2001).

Compreende-se então que o ciclo menstrual é caracterizado 

predominantemente pelo processo de preparação do corpo feminino para a 

gestação e durante este estágio o organismo passa por baixas produções 

hormonais que podem causar insônia, fadiga, estresse, compulsão alimentar 

e para tanto é muito importante buscar alternativas capaz de favorecer o 

desempenho físico e emocional da mulher.

Para Leitão et al. (2000) apud Celestino et al. (2012), as diferentes fases do 

ciclo menstrual não interferem no desempenho físico, e que algumas mulheres 

que se exercitam regularmente apresentam alívio dos sintomas pré-menstruais. 
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Como o ciclismo pode influenciar no ciclo menstrual

Para alcançar um patamar ideal de aptidão física é necessário a elabora-

ção de um programa de treinamento periodizado, baseado em quantidade, dis-

tribuição e monitoramento adequados das cargas de treinamento promovendo 

adaptações precisas em relação ao ganho e melhora de rendimento (FREITAS; 

MILOSKY; BARA FILHO, 2011), porém quando se refere ao desempenho de uma 

mulher é muito importante considerar os aspectos de seu ciclo menstrual. De 

acordo com Borresen e Lambert (2009), um programa mal elaborado pode cau-

sar desequilíbrios hormonais e prejuízo na performance física, pois em um pro-

grama de treinamento de qualidade deve haver um contínuo desequilíbrio da ho-

meostase do atleta, mas também é de suma importância a aplicação de períodos 

suficientes de recuperação para a ocorrência da supercompensação. Para que 

possa haver resultados efetivos é muito importante considerar a individualidade 

de cada mulher. (NUNES et al., 2011).

A partir da prática do ciclismo, as mulheres podem experimentar interferên-

cia nas suas respostas hormonais, o que incide em alterações no sistema meta-

bólico e hormonal, a partir das manipulações variáveis de treino que se realizam 

de forma intensa na prática do ciclismo (DRUCIAK, 2015). Mediante este enten-

dimento sobre a importância do ciclismo para as mulheres e sobre o desenvolvi-

mento do ciclo menstrual, observar-se-á como o ciclo menstrual  pode influenciar 

o ciclismo.

Carga de treinamento

 Gomes (2021) comenta que a carga de treino é caracterizada pelo estresse 

emocional e físico que o sistema de treinamento desportivo gera sobre o organis-

mo das pessoas, propiciando um novo estado de adaptação psico-morfofuncio-

nal.

 A carga de treinamento pode ser dividida em Carga Externa que é o treino 

prescrito sendo relacionada ao volume de treinamento realizado e a Carga Inter-



224 225

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

na que é o estresse imposto ao organismo pela carga externa e está relacionada 

à intensidade (POLITO, 2021).

Para se determinar a carga interna de uma sessão de treinamento Foster 

et al. (2001) sugerem a aplicação da escala de Percepção Subjetiva de Esforço 

(figura 3) associada à duração da sessão de treino em minutos, ou seja, após 10 

a 30 minutos do término do treinamento mostra-se a escala de PSE ao indivíduo 

e pergunta-se como foi a sessão de treinamento, então basta multiplicar a sensa-

ção de esforço relatada pelo indivíduo e multiplicá-la pelo tempo de duração da 

sessão de treinamento em minutos. Por exemplo: supondo que uma sessão de 

treino tenha durado 70 minutos e que a PSE tenha sido 6, então multiplicando 70 

x 6 encontra-se uma carga interna de 420 UA (Unidades Arbitrárias).

MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrições das voluntárias e estudo

Concordaram em participar do estudo 28 voluntárias da cidade de Cambuquira- 

Minas Gerais. No entanto, participaram efetivamente 18, por um período de 4 

semanas, cujas características estão no quadro 1, que iniciaram a prática de 

ciclismo com frequência no período de pandemia da Covid -19, e que aceitaram 

de forma voluntária participar da pesquisa. Foram registradas 104 sessões de 

treino somando no total. As voluntárias podem fazer uso ou não contraceptivos e 

com o ciclo menstrual independente da sua duração. Foi aplicado um questionário 

com intenção de analisar os efeitos e alterações que podem ocorrer na prática de 

ciclismo mediante o ciclo menstrual. 

Quadro 1. Características da amostra.  

n 18

Idade 33,00±7,40

Dias do Ciclo 26,75±2,38
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Dias do Fluxo 4,19±1,05

Ciclo Regular
66,67% – Sim
11,11% – Não

11,11% – Não Menstrua

Uso de Anticoncepcional
44,44% – Sim
55,56% – Não

Pedala Menstruada
83,33% – Sim
05,56% – Não

11,11% – Não Menstrua

Muda a Rotina1) 

38,89% – Sim
50,00% – Não

11,11% – Não Menstrua

Desconforto1) 

44,44% – Sim
44,44% – Não

11,11 – Não Menstrua

Pedala por
66,67% – Lazer
33,33% – Treino

Desempenho é o mesmo1) 

16,67% – Sim
33,33% – Não

38,89% – Às Vezes
11,11% – Não Menstrua

FONTE: Autores

Determinar as técnicas de coleta de dados

No primeiro momento foi realizado um convite informal para as voluntárias, 

e logo foi criado um grupo no watts app com o objetivo de informar, orientar, sa-

nar dúvidas e ter um contato mais próximo, deixando ciente sobre o objetivo e  a 

realização do estudo. Essa pesquisa foi realizada respeitando-se as normas de 

segurança estabelecidas pela vigilância sanitária  do município de Cambuquira-

-MG, decreto municipal nº 2240 de 13 de abril de 2020 em relação à pandemia 

ocasionada pelo COVID-19. As participantes concordaram em participar do estu-

do responderam um questionário, que continham identificação, histórico  do seu 
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ciclo menstrual, data da última menstruação, duração do ciclo, duração do fluxo 

menstrual, se o ciclo é regular ou não e alguma queixa relacionada, informações 

que podiam interferir ou auxiliar no estudo. Utilizamos os questionários para iden-

tificar o desempenho das ciclistas através das fases do Ciclo Menstrual  que, 

segundo Gomes (2009, p. 194) são:

	1ª. MENSTRUAL – 1º ao 3º dia.

	2ª. PÓS-MENSTRUAL – 4º ao 12º dia.

	3ª. OVULATÓRIA – 13º ao 14º dia.

	4ª. PÓS OVULATÓRIA – 15º ao 25º dia.

	5ª. PRÉ-MENSTRUAL – 26º ao 28º dia.

Construiu-se o Mapa do Ciclo Menstrual (MCM) utilizando-se da planilha do 

Excel 2016, da Microsoft® associando-se às seguintes informações: 1 Data  do 

primeiro dia da última menstruação,  2. Se o ciclo é regular ou não, 3. Duração do 

ciclo menstrual e 4. Duração do fluxo menstrual, ilustrado na figura I.

FIGURA  1. Mapa do Ciclo Menstrual.

FONTE:  Adaptado de Bellizia (2006) e Oliveira (2021).
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Para se determinar as fases do ciclo juntamente com seus dias de duração, 

de acordo com a duração total do ciclo utilizou-se as informações de Zakharov; 

Gomes (1992) de acordo com o quadro 2.

QUADRO 2.  Fases e duração do ciclo menstrual.

Etapa do Ciclo

Duração do Ciclo

Carga

21-22 24-26 27-28 29-30 32-36

Menstrual 1-4 1-4 1-5 1-5 1-5 Média

Pós-Menstrual 5-9 5-11 6-12 6-13 6-16 Alta

Ovulatório 10-12 12-14 13-15 14-16 17-19 Média

Pós-Ovulatório 13-18 15-22 16-24 17-26 20-31 Alta

Pré-Menstrual 19-22 23-26 25-28 27-30 32-36 Baixa

FONTE: Adaptado de Zakharov;Gomes (1992). 

A coleta de dados foi realizada através de questionário padronizado no 

Google Forms que é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo 

Google. 

Utilizou-se também o aplicativo STRAVA que serve para monitorar e 

registrar atividades físicas como corrida, caminhada, pedaladas, entre outras. 

Este aplicativo é utilizado única e exclusivamente para coletar os dados que vão 

comprovar a realização da prática de ciclismo sendo informadas a data, a hora, 

a distância percorrida, o ritmo, a localização, a elevação do percurso e a duração 

da atividade. Ilustrado na figura 2.
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FIGURA 2. Registro do aplicativo STRAVA

FONTE: https://strava.app.link/ocLpMurpFlb 

Para mensurar a Percepção Subjetiva de Esforço da Sessão de treino 

(PSEs) foi aplicada a escala de PSEs de Foster et al. (2001), conforme figura 3.

FIGURA 3. Escala de Percepção Subjetiva de Esforço.

Classificação Descritor

0 Repouso
1 Muito, Muito Fácil
2 Fácil
3 Moderado
4 Um Pouco Difícil
5 Difícil
6 -
7 Muito Difícil
8 -
9 -
10 Máximo

FONTE: Foster et al. (2001, p. 111)

https://strava.app.link/ocLpMurpFlb
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Neste estudo não haverá prescrição de treino. As atividades ficarão sob 

a responsabilidade das voluntárias, que enviarão o questionário e o registro do 

aplicativo STRAVA no dia da prática de ciclismo, com as informações e dados 

da atividade para comprovação de sua realização. Os dados foram tabulados 

utilizando a planilha do Excel 2016, da Microsoft®.

Critérios de inclusão

As voluntárias apresentam prática regular de ciclismo, independente da sua 

qualificação (amadora ou profissional).

São solteiras e casadas, com filhos e sem filhos, desde que estejam na 

faixa etária estipulada para este estudo.

Responder a anamnese (APÊNDICE 6.1).

Responder o questionário de registro de seu treinamento.

Critérios de exclusão

Não aceitar as normas estipuladas nos critérios de inclusão.

Deixar de praticar o ciclismo.

Relatar gravidez, independente do período de gestação (meses).

Relatar qualquer problema relacionado à sua saúde e que possa impedir 

sua participação ou agravar com a atividade de ciclismo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo buscar informações sobre como o 

desempenho feminino se altera durante o ciclo menstrual e se o ciclismo pode 

auxiliar ou alterar o comportamento no período menstrual.

Analisando os resultados dos gráficos 1 e 2 com as 28 participantes, em 

relação a pedalar menstruada, pode-se observar que no gráfico 1 - 78,57% 

pedalam menstruadas, 10,7% não pedalam e 10,71% não menstruam. No gráfico 
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2 - 46,43% não se sentem desconfortável 42,86% se sentem desconfortável e 

10,71% não menstruam. Sendo assim, observamos que os valores indicam que 

a maioria não deixa de praticar a atividade de pedalada mesmo estando na fase 

menstrual.

Gráfico 1. Você pedala menstruada?

FONTE: Autores

Gráfico 2. Você se sente desconfortável em pedalar menstruada?

FONTE: Autores

Nos gráficos 3 e 4  com as 28 participantes, os resultados tem relação a 

mudanças de comportamento da mulher durante fase menstrual e suas pedaladas. 

No gráfico 3, observamos que 35,71% tem seu desempenho alterado, 

32,14% às vezes, 21,43% sim sentem alteração e 10,71% não menstruam. No 

gráfico 4, observamos que as participantes não mudam a rotina da pedalada 

53,57%, que mudam a rotina 35,71% e que não menstruam 10,71%.
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Gráfico 3.No dia em que está menstruada seu desempenho é o mesmo?

 

FONTE: Autores

Gráfico 4. Você muda sua rotina de pedaladas porque está menstruada?

FONTE: Autores

O gráfico 5 com as 28 participantes, considera que durante o período 

menstrual apresenta algum sintoma durante a fase menstrual. Sendo que 53,57 

% sentem mudanças e 46,43% não sentem. Assim sendo, no pode-se observar 

no gráfico (6) temos 16 respostas de alguns sintomas relacionados com a fase do 

ciclo menstrual e 12 que não responderam, pois não apresenta nenhum sintoma.



232 233

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Gráfico 5. Sente algum sintoma ou mudança no organismo?

FONTE: Autores

Gráfico 6. Se sim, qual?

 
FONTE: Autores

No caso deste estudo com a resposta das 18 participantes não houve 

prescrição de treino, e sim foi baseado nas respostas apresentadas logo após a 

sessão de pedaladas. Nos gráficos 7 e 8 podemos observar vários sintomas das 

16 respostas que  são resultados que   tem  relação com a fase do ciclo menstrual  

em que a mulher está passando e  suas mudanças e alterações hormonais.



234

 BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Gráfico 7. Quais sintomas você está sentindo?

FONTE: Autores

Com descrição como se sentem fisicamente no segundo questionário 
com as 18 participantes efetivas no estudo, houve um maior índice em relação 
a disposição e desempenho excelente nas pedaladas, ao comparar o gráfico 
8 e 9 percebe-se também  que  o normal ou desempenho intermediário são 
semelhantes restando e de pouca incidência desanimada ou desempenho baixo 

nas pedaladas.

Gráfico 8. Como você se sente fisicamente hoje?

FONTE: Autores
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 Gráfico 9. Como foi seu desempenho hoje?

FONTE: Autores

 A PSEs das 18 participantes efetivamente, apresentaram uma variação 
nos resultados quanto a escolha da classificação. Observamos no gráfico 10 
que não houve escolha da classificação zero e nem da nove. A escolha das 
outras classificações foram semelhantes tendo uma maior incidência para as 
classificações um, quatro, cinco, três e dois apontando que a maior parte das 
participantes sentiu um esforço entre “muito, muito fácil” e “difícil” conforme os 

descritores da figura 10.  
 

Gráfico 10. Qual a sua Percepção de Esforço da Sessão de hoje?

FONTE: Autores
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Gráfico 11. Comportamento da duração, da PSE e da carga no ciclo menstrual. 
Dados da Voluntária 3.

FONTE: Autores

CONCLUSÃO
   

Através da presente pesquisa, compreende-se que o ciclismo é uma mo-
dalidade de esporte que se relaciona com o desempenho físico e emocional fe-
minino. Através do desempenho e esforço de carga produzido pela modalidade 
observa-se que, durante o ciclo menstrual, as mulheres passam por alterações 
hormonais que alteram seu sistema fisiológico, logo, para a definição do trabalho 
de campo, que vislumbra o entendimento   o se o ciclo menstrual afeta na pratica 
do ciclismo, compreende-se que: 

Em relação aos resultados obtidos algumas participantes sentiram a dife-
rença outras não, porém o estudo deduziu e não afirmou a possibilidade do ciclo 
menstrual influenciar  no ciclismo, pois não houve prescrição de carga.

Diante disso, essa não prescrição de treino foi um fator limitante para a 
pesquisa para que se alcançar um resultado sobre o desempenho da mulher nas 
fases do ciclo menstrual.  Em síntese, fica notória a importância de uma orienta-
ção e prescrição de treino para as ciclistas e outras modalidades esportivas.
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INTRODUÇÃO

A obesidade é considerada um problema de saúde pública, caracterizada 

pelo excesso de gordura no corpo, apresentando inúmeros prejuízos para saúde 

mundial, além dos problemas fisiológicos, é possível associar o excesso de peso 

com problemas sociais (MCARDLE W.D, et al., 2003). 

Tem como origem múltiplos fatores, envolvendo aspectos ambientais e 

genéticos, apresentando elevada prevalência nos países em desenvolvimento 

(DELBIM, BACIUK, 2012). De acordo com dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) mais de 1,4 bilhão de adultos no mundo estão acima do peso 

recomendado, e mais de 500 milhões são considerados obesos (WHO, 2014). 

Segundo Matsudo et al., (2004) a inatividade física é um dos principais fatores 

contribuintes pela elevada prevalência de obesidade mundial. 

Em relação aos dados alarmantes, a obesidade adquiriu proporções de 

pandemia globalizada, claramente visando hábitos de sedentarismo e das co-

morbidades mais comuns associadas aos obesos como a dislipidemia, hiperten-

são arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, além da cardiopatia, que elevam 

o nível da taxa de mortalidade das populações ao redor do globo (OMS, 2006).

Diante disso o treinamento resistido pode ser um auxiliar importante no 

tratamento e controle da obesidade. Durante muitos anos o treinamento resistido 

não foi bem-visto com o objetivo de emagrecer, acreditava-se que para se ter 

esse objetivo o melhor e mais correto seria o exercício aeróbio de baixa intensi-

dade, por ele ser o tipo de exercício que utiliza a gordura como substrato ener-

gético principal. Com o decorrer dos anos o treinamento resistido passou a ser 

mais estudado e descobriu-se que o mesmo pode trazer vários benefícios para 

quem pretende emagrecer, entre eles o aumento na taxa metabólica de repouso, 

o ganho de massa magra (mesmo sem dieta) e a perda de gordura (LEMMER, 

2001). De acordo com Arruda et al., (2010), o treinamento resistido é um tipo de 

treinamento que proporciona um trabalho contra algum tipo de resistência que 
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pode ser exercida por pesos, máquinas ou mesmo o peso do próprio corpo, o 

mesmo promove várias mudanças na composição corporal e também na força 

muscular de indivíduos sendo um tipo de treinamento de grande relevância pen-

sando-se em saúde pública.

Quando executado com frequência o treinamento resistido, ocasiona mi-

crolesões em razão do curto tempo de recuperação, fazendo com que o orga-

nismo recrute glicogênio e fosfocreatina das reservas energéticas do corpo, para 

recuperar os músculos desgastados de acordo com o estímulo executado pro-

movendo assim, um gasto calórico mais acentuado, em circunstância da inten-

sidade de execução do exercício e o pouco tempo de repouso. Provocando as 

alterações estruturais indicadoras de redução dos níveis de tecidos adiposos pro-

porcionados pelo treinamento (HANSEN; DENDALE; BERGER; VAN LOON e 

MEEUSEN, 2007).

Levando em consideração as características dessa síndrome, um dos tra-

tamentos utilizados para a diminuição do peso corporal e da gordura é a combi-

nação entre o exercício físico e reeducação alimentar, pois essa fusão é capaz 

de realizar um balanço energético negativo (CAMPOS et al., 2017).

Sendo assim, com a busca da redução da composição corporal e aumento 

da massa muscular temos o treinamento resistido sendo muito utilizado, já que 

ele é capaz de aumentar a taxa metabólica de repouso, aumentar o consumo de 

oxigênio resultando em um aumento no gasto calórico (MEIRELLES e GOMES, 

2004).

Com intensidade e volume do treinamento o treinamento resistido pode 

manter a taxa metabólica basal aumentada por algumas horas após o exercício, 

podendo chegar até 24 horas, esse fenômeno é conhecido como excesso de oxi-

gênio consumido pós-exercício físico (EPOC) aumentando o gasto calórico diário 

e consequentemente mantendo o balanço energético negativo (GUILHERME e 

JUNIOR, 2006). 
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         Com isso pode-se notar que o treinamento resistido é ideal para a 

diminuição do excesso de peso sem o consumo de medicamentos (FLECK, KRA-

EMER, 2006). Diante disso, essa pesquisa tem como objetivo analisar e apresen-

tar os Benefícios do Treinamento Resistidos Para Obesos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Obesidade 

A obesidade é uma condição médica causada pelo acúmulo de gordura lo-

calizada em diferentes partes do corpo humano. Existem diferentes causas para 

a obesidade, sendo que a principal delas é o consumo exagerado de calorias pro-

veniente de alimentos. De forma geral, o acúmulo de gordura acontece quando 

há um desequilíbrio entre a energia que é inserida no corpo por meio das refei-

ções e a energia que é gasta pelo corpo nas atividades do dia a dia (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2021). 

Para determinar se uma pessoa está obesa ou não, é feito o cálculo do 

(IMC) Índice de Massa Corpórea, que divide o peso do paciente por sua altura 

elevada ao quadrado. O valor obtido é inserido em uma tabela que possui valores 

para abaixo do peso normal, dentro do peso normal, acima do peso, obesidade 

grau I, obesidade grau II e obesidade grau III, porém existem situações onde 

atletas bodybuilders chegam a pesar 130 kg, e não são considerados obesos, no 

qual seu percentual de gordura é baixo (GAYOSO, FONSECA, SPINA, EKSTER-

MAN, 1999). 

A obesidade formada pelo armazenamento excessivo de gordura, que pode 

trazer consequências à saúde, onde esse excesso de peso ocorre devido a um 

desequilíbrio entre o consumo calórico e o gasto energético, atualmente a tec-

nologia é o fator principal para esse acúmulo de gordura, pois as pessoas hoje 

preferem uma vida sedentária, onde o começo pode ser até divertido, mais as 

consequências vêm ao longo da vida (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 



242 243

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Nos últimos anos a obesidade passou a ser um dos maiores problemas 

de saúde da humanidade, sendo que sua prevalência está crescendo em todo o 

mundo (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). De acordo com Amer, Marcon, 

Santana (2011), excesso de peso tem aumentado de forma gradativa em todas 

as faixas etárias, desde a infância até a idade adulta e está associada a uma sé-

rie de doenças crônicas degenerativas.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde (2020), a obesidade no 

Brasil já atinge cerca de 26,8% da população. O aumento de pessoas com obe-

sidade ocorre tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvi-

mento, dando espaço para o surgimento de doenças crônicas, já que o acúmulo 

de gordura corporal leva a disfunções orgânicas que constituem fatores de risco.      

A obesidade colabora com aproximadamente 58% dos casos de diabete, 21% 

das cardiopatias isquêmicas e está relacionada a 8% e 42% de certos tipos de 

câncer (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2003). 

A obesidade reduz a expectativa de vida da humanidade e acarretam da-

nos ao bem-estar dos indivíduos e sua causa podem ser de origem genética ou 

ambiental, mas para os epidemiologistas está claro que a obesidade e o sobre-

peso estão diretamente associados aos fatores ambientais devido às diversas 

mudanças no estilo de vida da população, entre eles, o aumento da ingestão de 

alimentos com alto valor energético e a diminuição da prática de atividade física 

(GUEDES, GUEDES, 2003). 

As doenças cardiovasculares são distúrbios que afetam o coração e os 

vasos sanguíneos, as mesmas ocorrem devido a efeitos metabólicos adversos 

nos níveis pressóricos, lipídeos e a resistência à insulina. É uma das maiores 

causa de morte e promove altos custos para a saúde pública (SIMÃO, NOGUEI-

RA, HAYASHIDA, CESARIO, 2002). Segundo World Health Organization (2007), 

com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) onde mostra que em 2005 

ocorreram 17 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares, o que representa 

30% de todas as mortes anuais. 
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De acordo com Moreira et al., (1995), fatores de risco cardiovascular po-

dem ser divididos em dois níveis, os modificáveis e os não modificáveis, onde 

os modificáveis englobam o tabagismo, níveis elevados de colesterol, diabetes 

melitus, sedentarismo, hipertensão arterial, e obesidade já os não-modificáveis 

incluem a idade, sexo e histórico familiar. 

Com o avanço tecnológico a sociedade está cada vez mais aliadas aos 

comodismos, o que leva as pessoas a terem uma vida sedentária, um hábito 

que hoje é considerado um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, mostrando que o risco de infarto é duas vezes maior 

em indivíduos sedentários quando comparados com aqueles regularmente ativos 

(NAHAS, 2006). 

Para Krauss et., (2000) a inatividade física e a obesidade estão fortemente 

associadas com o risco de desenvolver doenças cardiovasculares constituindo-

-se nos fatores de risco mais significativos, o National Cholesterol Education Pro-

gram, a American Heart Association, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia têm 

assinalado a fundamental implicação da obesidade, da dieta e da inatividade físi-

ca no risco cardiovascular. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2002) a obesidade é uma doença multifatorial e que pode aumentar a morbidade 

de outras doenças, pois ocorre devido a efeitos metabólicos adversos nos níveis 

lipídicos, pressóricos e a resistência à insulina e por ser uma doença crônica a 

obesidade deve ser tratada como prevenção de doenças cardiovasculares, pois 

está associada aos fatores de risco modificáveis e ser um fator independente ao 

desenvolvimento de doenças.

Treinamento Resistido 

O treinamento resistido consiste em um exercício realizado com carga, 

onde o mesmo é voltado para o ganho de massa, perda de gordura, resistência 

muscular, força e qualidade de vida. Onde o mesmo, ajuda a preservar a muscu-
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latura, que tende a diminuir devido ao déficit calórico, priorizando a redução de 

gordura corporal (KRAEMER et al., 1999). 

O TR tem como principais benefícios o aumento das aptidões físicas que 

são de vital importância para o rendimento atlético e manutenção da saúde: me-

lhora da composição corporal, resistência cardiovascular, força muscular, resis-

tência muscular, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, potência, tempo de reação e 

coordenação motora (BALSAMO, SIMÃO, 2007). 

 Para Suetta, Aagaard e Rosted (2004), o TR é o meio mais eficaz de au-

mento de força e melhoria do estado funcional de qualquer faixa etária com a 

necessidade de utilização de sobrecargas na prescrição do treinamento, com 

objetivo de melhorar o desempenho físico associado ao aumento da força e po-

tência muscular.

Aliás, a melhora da força e resistência muscular pode ser especialmente 

lucrativa para as tarefas do cotidiano, proporcionando uma melhora na qualidade 

de vida e em indivíduos obesos e sedentários (AMERICAN COLLEGE SPORTS 

MEDICINE, 2001). 

Atualmente, o treinamento resistido é uma das formas mais conhecidas 

e eficazes de desenvolvimento físico para atletas e de melhora da saúde para 

adultos não atletas e de diferentes grupos especiais (FLECK, KRAEMER, 2004). 

Segundo Arruda, Teixeira, Uchida, Marchetti (2012), o treinamento resistido tem 

sido recomendado por diversas instituições e organizações de saúde, como uma 

alternativa para os programas de atividade física, devido à promoção de inúmeros 

benefícios a saúde. Para os pesquisadores da American College Sports Medicine 

(2002), a prescrição do treinamento resistido é de grande importância para o tra-

tamento da obesidade. Isso ocorre porque o mesmo promove o aumento da força 

e resistência muscular localizada, melhorando a qualidade de vida do indivíduo. 

O treinamento resistido (T.R) vem sendo utilizado em todo mundo, por apre-

sentarem um baixo índice de lesões promovendo um aumento de capacidades 
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físicas e por também ser um método de treinamento totalmente adaptável ao pra-

ticante, além de ser a atividade física mais eficaz quando se trata de modelagem 

corporal (GIANOLLA, 2003). 

Na atualidade a saúde tem sido definida não apenas como ausência de 

doença, mas se identifica como uma multiplicidade de aspectos comportamen-

tais, voltados a um estado completo de bem-estar físico, mental e social (WHO, 

2005). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que a manutenção da saú-

de pode se dar pela prática regular de atividades físicas, à qual deve ser prati-

cada desde criança, para desenvolver e melhorar a aptidão física e a inatividade 

física pode apresentar uma série de males modernos, como: obesidade, diabe-

tes, doenças cardiovasculares; doenças osteomusculares, hipertensão arterial 

sistêmica, entre outras patologias (ACSM, 2007). 

Diante disso o treinamento resistido deve ser considerado a forma ideal e 

padrão de preparação física para todas as pessoas onde nos mostra ser capaz 

de prover estímulos para aumentar indicadores relevantes à saúde do indivíduo 

como aumento das aptidões físicas importantes para as atividades diárias (SAN-

TARÉM, 2009). 

Entre muitos benefícios do treinamento resistido talvez o aumento da força 

seja o mais conhecido, já que é fator mais eficaz para o desempenho tanto de 

atletas de alto rendimento como das pessoas nas atividades cotidianas, como 

por exemplo, subir escadas, andar, disposição paras tarefas diárias, respiração e 

entre outros (FLECK; FIGUEIRA, 2003). 

Gasto Energético e Controle do Peso 

O Gasto Energético Total (GET) representa o gasto diário e é composto de 

três componentes: Taxa Metabólica de Repouso (TMR), efeito térmico dos ali-

mentos e Atividade Física. A AF é a peça mais instável do GET, chegando a ser 
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aumentada dez vezes há mais que a taxa metabólica de repouso. A TMR envol-

ve despesas energéticas para manter as funções fisiológicas do organismo, au-

mentando o gasto energético diário (60 a 80% do total), (CIOLAC, GUIMARÃES, 

2004). De acordo com Kraemer et al (1997) a TMR é afetada por diversos fatores, 

dentre eles o sexo, a idade, o estado nutricional e endócrino, e a composição 

corporal do indivíduo. 

Com o treinamento resistido notas se modificações agudas e crônicas no 

gasto energético, as modificações agudas provêm do próprio gasto e durante a 

atividade física e durante sua recuperação, já as modificações crônicas são em 

função a alterações na taxa metabólica onde o ganho de massa magra causa 

essa alteração (GUTTIERRES, MARINS, 2008). 

De acordo com Veloso, Freitas (2008) um fator importante que é bastante 

pesquisado é o consumo de oxigênio pós-exercício conhecido como EPOC. E 

para Meirelles, Gomes (2004) o consumo de oxigênio após o exercício é alto se 

mantendo acima da taxa metabólica de repouso por um tempo longo causando 

um maior gasto energético. 

O EPOC e o treinamento resistido proporciona a obesidade uma perda 

de peso corporal, obtida através da atividade de alta intensidade gerando maior 

ativação do sistema nervoso simpático, aumentando o metabolismo lipídico de 

repouso (JAKICIC, 2002). 

Neste caso para que haja um controle da obesidade, a atividade de alta 

intensidade facilita a oxidação lipídica o que resultará em melhor composição 

corporal, melhora que se dá através de uma relação entre a massa magra e a 

energia gasta durante a execução da atividade, para contribuir com o aumento no 

gasto energético total do indivíduo, otimizando a perda de peso corporal adiposo 

(MELBY, COMMERFORD, HILL, 1998).

No entanto, em relação à intensidade do treinamento, segundo Hauser, 

Benetti, e Rebelo (2004) deve-se levar em consideração que indivíduos com obe-
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sidade tendem a ter um nível de condicionamento físico mais baixo, assim a 

intensidade deve ser elevada à medida que os níveis de condicionamento físico 

melhoram. 

Mudança Corporal e Emagrecimento 

A composição corporal é a proporção entre vários componentes corporais 

como os músculos, ossos, gordura e etc. e a massa corporal total, sendo expres-

sa normalmente pelas porcentagens de gordura e massa magra (NADIM, 2008). 

Estudos têm mostrado que o treinamento resistido regular traz mudanças 

na composição corporal, diminuindo a massa gorda e aumentando a massa cor-

poral magra, provocando pouca mudança no peso corporal total (CAUZA et al., 

2005). 

No entanto, as alterações no peso corporal total podem ser parcialmente 

explicadas pelo aumento da massa magra, proporcionada através deste tipo de 

treinamento (JAKICIC, OTTO, 2005). 

De acordo com Shaw e Shaw (2006) ao realizar um estudo investigou se 

treinamento resistido traria uma melhora na composição corporal de homens 

com idade entre 20 e 35 anos onde o intuito era descobrir se havia algum aumen-

to significativo na massa corporal magra, acompanhado por uma diminuição na 

massa gorda e no percentual de gordura corporal, e como esperado, os mesmos 

concluíram q o treinamento resistido Assim os autores concluíram que o treina-

mento resistido foi efetivo para melhorar a maioria das variáveis da composição. 

Após alguns estudos Matsuura, Meirelles e Gomes (2006) mostraram que 

o aumento da captação de oxigênio permanece aumentado durante e logo após 

uma sessão de uma sessão de exercício resistido verificaram que a taxa meta-

bólica na manhã seguinte após um exercício resistido foi 4,7% maior que o resul-

tado manhã antes do exercício. 



248 249

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Esse aumento da TMB induzido pelo exercício resistido tem como respon-

sável o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício (EPOC) que associado 

com uma dieta balanceada pode trazer o emagrecimento, sendo um método de 

treinamento muito eficiente para obesos (McARDLLE, KATCH, KATCH, 2003).

Treinamento Resistido seus Benefícios e Relações com o Tratamento da 
Obesidade

O aumento alarmante da obesidade em todo o mundo torna necessária à 

utilização de métodos que possam combater e, também, prevenir este problema 

(FERREIRA, TINOCO, PANATO, VIANA, 2006). 

Porém isso não é tarefa simples, pois necessita de mudanças de atitude e 

conscientização, por parte dos indivíduos com obesidade, principalmente sobre a 

importância da incorporação de atividades físicas e de uma dieta balanceada no 

seu cotidiano (GRITEM, 2014). 

De acordo com Hill, Drougas e Peters (1993) para o tratamento da obe-

sidade é necessária uma diminuição de gordura corporal que está associada a 

um balanço energético negativo, onde gasto energético supera o consumo de 

energia. Segundo Reis Filho e colaboradores (2008) o treinamento resistido vem 

sendo utilizadas em programas de emagrecimento, trazendo eficácia para a ma-

nutenção do peso corporal, além de manter o gasto calórico elevado, durante o 

período de recuperação após uma sessão de treinamento. 

Ao decorrer dos anos o treinamento resistido vem ganhando cada vez mais 

popularidade e funcionalidade, além de ser alvo de algumas estratégias que evi-

denciam os seus benefícios em diferentes populações (FERREIRA, EVANGE-

LISTA, JUNIOR, DIEGO, 2013). 

Anos atrás o Amerian College of Sports Medicine (ACSM) publicou um po-

sicionamento onde a prescrição do treinamento resistido para adultos saudáveis, 

pois o mesmo é recomendado como um método essencial para programas ela-
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borados melhorando o desempenho e a saúde (PRESTES, FOSCHINI, MAR-

CHETTI, CHARRO, 2010).

Nos benefícios ligados ao treinamento resistido, pode-se destacar aumento 

da força, resistência e potência musculares e da densidade mineral óssea, au-

mento da sensibilidade à insulina, diminuição do colesterol, melhorias na com-

posição corporal, no perfil lipídico, no sistema cardiovascular e no controle da 

pressão arterial (ACSM, 2011). Para Fleck e Kraemer (2006) as mudanças no 

desempenho motor, na estética corporal e alterações na taxa metabólica de re-

pouso, são decorrentes do aumento da massa magra. 

No caso uma das maiores vantagens de incluir o treinamento resistido com 

um método de prevenção, controle e tratamento da obesidade são os benefícios 

que este treinamento exerce sobre a força muscular, melhorando assim a apti-

dão física, a função e capacidade de realizar atividades da vida diária (JAKICIC, 

OTTO, 2005). Segundo Guedes e Guedes, (2003) além de fortalecer os múscu-

los esqueléticos, diminuir os riscos de lesões por impacto e melhorar a qualidade 

de vida.

Diante disso o treinamento resistido de ser incluído nos programas de ema-

grecimento, onde causaria um maior distúrbio na homeostase, quando compa-

rado com o treinamento aeróbio, podendo requerer um maior gasto energético, 

principalmente no período de recuperação após o exercício (FOUREAUX, PIN-

TO, DÂMASO, 2006). 

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica na qual foram utilizadas as bases 

eletrônicas Pubmed, Scielo, Lilacs, Google acadêmico e Bireme. Considerando 

a relevância e o valor informativo do material. Inicialmente foi realizada uma 

busca sobre a produção do conhecimento referente ao sobrepeso/obesidade e 

treinamento resistido, utilizando os seguintes descritores em português: sobrepeso/
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obesidade, treinamento resistido ou overweigth/obesity, and resistance training. 

Nesta busca foram considerados os títulos e os resumos de artigos para a ampla 

seleção de prováveis trabalhos de interesse. Foram adotados como critérios de 

inclusão os textos que abordavam temas sobre o sobrepeso/obesidade, suas 

causas e consequências e o treinamento resistido para todas as idades com 

sobrepeso/obesidade, sendo considerados os artigos publicados entre 1998 e 

2020. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim com os estudos apontados nesta revisão bibliográfica, pode-se con-

cluir que o treinamento resistido, de modo geral, é um importante componente 

para os programas voltados para a prevenção, controle e tratamento da obesida-

de. Embora alguns autores considerem a eficácia do mesmo como insuficiente 

para a perda de peso, muitos estudos vêm demonstrando que este pode promo-

ver alterações na taxa metabólica de repouso (TMR), aumentando o gasto ener-

gético durante minutos ou até horas após a sessão de treinamento.

 Com relação às mudanças na composição corporal, diversas pesquisas 

apontam que o treinamento resistido diminui a massa gorda, reduzindo também 

o percentual de gordura e aumentando a massa corporal magra. Apesar disso, a 

prática do treinamento resistido tem sido usualmente negligenciada quando o as-

sunto é o emagrecimento, já que o treino aeróbico ainda tem sido o mais indicado 

para a redução da massa gorda. No entanto, as vantagens advindas do treina-

mento resistido são inegáveis. Através do presente estudo ficaram evidentes os 

benefícios e a importância da prática do treinamento resistido visando o controle 

e tratamento da obesidade.

Sendo assim, o treinamento resistido pode ser utilizado como uma estraté-

gia não-farmacológicas para o controle e tratamento da obesidade, pois apesar 

das contradições encontradas na literatura, de uma forma geral, o mesmo pode 

ser associado a uma dieta controlada pode contribuir para a manutenção e perda 

de peso corporal.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema a importância da ludicidade nas aulas 

de natação infantil para crianças de 3 a 6 anos de idade, e tem como principal ob-

jetivo mostrar como o método lúdico pode ser fator primordial para o aprendizado 

nas aulas de natação e se a ludicidade proporciona maior interesse nas aulas a 

fim de descobrir quais implicações isso pode trazer para o desenvolvimento da 

criança

O tema foi escolhido por haver poucas pesquisas científicas sobre o as-

sunto, podendo desta forma aumentar o conhecimento de outros profissionais da 

área da natação quanto à utilização de materiais e métodos lúdicos um pouco 

mais amplo durante suas aulas.

Tendo em vista que a criança aprende brincando, pois, a brincadeira pro-

porciona maior interesse, tornando o ambiente mais propício fazendo com que a 

criança realize habilidades de forma mais natural e agradável. Segundo Carvalho 

(1992, p.14), “os jogos na vida da criança são de fundamental importância, pois 

quando brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através de 

esforços físicos e mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter sen-

timentos de liberdade”.

O objetivo principal deste estudo é demonstrar a importância da ludicidade 

nas aulas de natação, realizando uma pesquisa de campo, mostrando como são 

realizadas as aulas e verificar através de um questionário sobre como os profes-

sores, pais e as crianças qualificam as aulas e o método lúdico utilizado. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Natação 

A natação teve início como prática de atividade que visava o desenvolvi-

mento físico e intelectual (DAMASCENO, 1997). 
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Segundo Lenk apud Damasceno (1997, p.7), “na Grécia, Platão na sua lei 

689 prescrevia, [...], que ‘todo cidadão educado é aquele que sabe ler e nadar”, 

iniciando assim, referências sobre a importância da natação. 

Em 1545 vários mecanismos de aulas práticas eram exercidos, tendo em 

vista a tentativa de manter-se na água, nadando, pois era uma tarefa árdua e ao 

mesmo tempo alienante (NISTA-PICCOLO, 2003).  

Uma das metodologias utilizadas para o ensino aprendizagem da natação 

antigamente, era o método em que os alunos faziam exercícios repetitivos e se-

quenciais. Alguns métodos utilizavam-se de exercícios a seco; os alunos reali-

zavam os movimentos fora da água, seguindo o comando 1, 2, 3, para depois 

repeti-los dentro da água (PEREIRA, apud NISTA-PICCOLO, 2003, p.3).

Em 1925, Kurt Wiessner apud Damasceno (1997, p.8) trouxe um conceito 

bastante propício para os dias atuais, incitando a libertação da visão mecânica 

da aprendizagem usando um pressuposto psicológico, levando a perceber que o 

homem ainda não estava habituado a permanecer dentro d’água, e isso só acon-

teceria se primeiramente adquiríssemos uma certa maturidade emocional nos 

levando a enfrentar o medo desconhecido, chamo medo aquático. 

Constantemente entende-se que a natação é como um desporto estrutura-

do e regulamentar que visa registrar o tempo cada vez mais inferior através de 

treinamentos e práticas metódicas, tendo como conclusão o domínio das técni-

cas apropriadas, adquirindo um conhecimento mutuo de ritmo e um bom condi-

cionamento físico. (DAMASCENO, 1997, p.5).

A natação é um dos esportes mais completos dos dias atuais e que possui 

poucas restrições, Wilkie e Kelvin (1984: 12) afirmaram que a natação é consi-

derada como um ato saudável recomendada até pela medicina, e tida como uma 

espécie de panaceia, para diversos tipos de doenças. 

Ela é composta por quatro tipos diferenciados de nados, nos quais são: 

Crawl, que é considerado o mais rápido de todos os estilos e costuma ser utiliza-



260 261

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

do nas provas de nado livre pois nele o nadador movimenta os braços para cima 

e para baixo, alternadamente, enquanto os pés se movimentam desta maneira. 

O nado costa já é um pouco diferenciado, em que o estilo é marcado pela posi-

ção do nadador de costas para o fundo da piscina, mas com rápidas batidas de 

pernas e alteração nas braçadas. Já no nado borboleta o nadador faz um tipo 

de ondulação com o corpo para se projetar dentro d’água (piscina), exigindo um 

pouco mais de força física por não usar movimentos rotatórios e repetitivos. Por 

fim o nado peito, que é considerado um dos mais antigos na natação, justamente 

por ser um estilo bastante diferenciado dos demais, em que o nadador movimen-

ta os braços e as pernas em conjunto, ocasionando que o mesmo se suspenda 

por cima da por cima do ponto da água para conseguir uma melhor respiração.

A Ludicidade

A Ludicidade é um termo que tem origem na palavra latina “ludus”, que 

significa jogo ou brincar. Na educação, usamos o conceito do lúdico para nos 

referir a jogos, brincadeiras e qualquer exercício que trabalhe a imaginação e a 

fantasia. Ela é um instrumento potente para o processo de ensino-aprendizagem 

em qualquer nível de formação, porém está presente com mais frequência na 

Educação Infantil. Isso porque, na infância, a forma como a criança interpreta, 

conhece e opera sobre o mundo é, naturalmente, lúdica. Podemos perceber que 

a importância de valorizar e incentivar o uso da ludicidade na educação infantil é 

de grande valia, pois o brincar desempenha um papel extremamente importante 

na constituição do pensamento infantil e é através dele que se inicia uma rela-

ção cognitiva do indivíduo com o mundo de eventos, coisas, símbolos e pessoas 

que o rodeia. A partir da brincadeira, a criança reproduz o discurso externo, o 

internaliza, interpreta e constrói seu próprio pensamento. Essa acaba sendo a 

linguagem infantil, à qual Vygotsky (1984) atribui um importante papel para o 

desenvolvimento cognitivo à medida que sistematiza as experiências e colabora 

com a organização dos processos em andamento. 
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Na brincadeira a criança pode desenvolver uma relação de afeto com o 

mundo, com os objetos e, principalmente, com as pessoas ao seu redor. Isso faz 

com que ela se depare com limites, vontades, desejos e interpretações diferen-

tes das suas, havendo, então, uma troca valiosa que constrói suas habilidades 

sociais. O jogo está vinculado ao divertimento (prazer e alegria) e independen-

temente da cultura, da época e classe social, as atividades lúdicas fazem parte 

da vida da criança, presente na formação do pensamento e na descoberta de 

si, aprendendo através de jogos e brincadeiras, é considerada como um recurso 

metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem espontânea e natural, esti-

mulando a crítica, a criatividade, a sociabilização, sendo, portanto, reconhecido 

como uma das atividades mais significativas para as crianças.

Como podemos perceber, os indivíduos não reagem da mesma forma a um 

certo estímulo, e é necessário algo que se motive para uma determinada ação. 

Segundo Winterstein (1992), é preciso um fator interno que manifeste uma de-

terminada ação, direcionando a um objetivo ou meta de realização. Nesse sen-

tido, pode-se afirmar que motivação tem relação com a estimulação que dá um 

direcionamento a um comportamento. Dessa forma, mostra-se que o papel do 

professor é muito importante porque ele propõe desafios, com diferentes níveis 

de complexidade, dando oportunidade à determinação e autonomia dos alunos, 

permitindo também que os alunos escolham os níveis de dificuldades da tarefa, 

atribuindo as causas do sucesso ou fracasso, ao esforço e capacidades pessoais 

ou internas. Os motivos influenciam a maneira que as pessoas vêem o mundo e 

suas ações (WINTERSTEIN, 2002). 

Os fatores que influenciam um indivíduo podem ser de origem interna ou 

externa, segundo Murray (1978), que classifica os motivos podendo ser eles ina-

tos (primários); ou adquiridos (de acordo com as necessidades sociais, como por 

exemplo, a agressividade, realização, passividade, defesa, filiação, autonomia, 

amparo). 
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Na relação pedagógica a ludicidade alcança uma certa dimensão humana 

em que vai além do simples entretenimento recompensando por cumprimentos 

de tarefas durante as aulas de natação, e possibilitando desvelar emoções e sen-

sações, assim como aspectos relacionados à afetividade. Compreende-se, que 

a partir dos princípios expostos, que o professor deve contemplar a brincadeira 

como princípio norteador das atividades didático-pedagógicas, possibilitando que 

às manifestações corporais encontrem significado pela ludicidade presente na 

relação que as crianças mantêm com o mundo.

Negrine (1994) apud Santiago (2005) diz que, em estudos realizados sobre 

aprendizagem e desenvolvimento infantil, “quando a criança chega à escola, traz 

consigo toda uma pré-história, construída a partir de suas vivências, grande par-

te delas através da atividade lúdica”. Segundo esse autor, é fundamental que os 

professores tenham conhecimento do saber que a criança construiu na interação 

com o ambiente familiar e sócio-cultural, para formular sua proposta pedagógi-

ca. Portanto, dentro desta perspectiva, pode-se notar a influência da brincadeira 

na construção de sentimentos e de comportamentos. Por exemplo, quando a 

criança gosta de determinada atividade faz rápidos progressos. Dessa forma um 

ambiente envolvido em brincadeiras aumentará o nível de motivação da criança 

para a realização das atividades, para enfrentarem desafios, favorecendo um 

aumento na autoestima da criança e suscitando também emoções positivas (tais 

como prazer, alegria e satisfação, fundamentais no processo de motivação do ser 

humano), influindo também nos níveis de esforço, persistência, adesão e envol-

vimento nas tarefas propostas.

Ludicidade e Natação

A ludicidade no ensino da natação infantil se dá basicamente porque exis-

tem poucas publicações sobre este tema, por ser interessante também a leitura 

e pesquisa a respeito de tal assunto, pois desta forma é bem provável que mui-

tos profissionais atuantes na área da natação infantil, tenham seu conhecimento 
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quanto à utilização de materiais e métodos lúdicos um pouco mais amplo durante 

suas aulas. Podemos perceber que a recreação quando é racional, é um fator 

educativo por ser uma atividade indispensável para o desenvolvimento físico, 

mental e social do jovem, agindo como elemento de ajuste e de satisfação, sem 

deixar de suprir as necessidades fundamentais do ser humano levando o mesmo 

á atitudes sadias de adaptação ao meio lúdico proposto. (SCHMIDT, 1964).

Estudos de alguns pesquisadores, trata à referência da influência da lu-

dicidade no aprendizado da natação, como ensino e a aprendizagem para as 

crianças, as tornando mais alegres e prazerosos. Pereira (2001) define em seu 

trabalho a ludicidade como um “sonho bom” através de suas aulas temáticas de 

natação, utilizando como ferramenta de trabalho e as nomeando em suas aulas 

como ambiente lúdico-educativo.  

A existência do lúdico é fundamental no período da infância, pois desenvol-

ve certa criatividade nas crianças, proporcionando diversos momentos de distra-

ção e aprendizado de uma maneira um pouco mais facilitada e simplificada, dei-

xando a espontaneidade e convivência de uma maneira mais melodiosa perante 

as outras crianças.

As brincadeiras das aulas de natação infantil necessitam de ter uma rela-

ção com a cultura infantil, e com a fantasia e o inventado da criança, pois auxiliam 

na aplicação de atividades que encorajam as crianças no intuito de promover um 

bom relacionamento com a água e possibilitando inúmeras alternativas de ex-

pressão dentro deste meio líquido (VENDITTI JR. R; SANTIAGO V.2008) 

Segundo Brougère (1997) apud Lima (2007) relata que o educador pode 

construir um ambiente para estimular a brincadeira em função dos resultados 

desejados, mas não se tem certeza de que a criança vá agir com esse material, 

porém aumentam as chances de que ela o faça, pois, a atividade lúdica contribui 

para o processo de formação do indivíduo.
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Por fim, Selau, (2000) descreve a ludicidade como meio de a criança desen-

volver seu pensamento abstrato, em um local que proporciona uma abordagem 

corporal diferenciada do cotidiano; e também um esforço à construção de um 

indivíduo autônomo; provocando a construção do conhecimento e da criativida-

de; aproveitando-se da pré-história da criança, entendendo cada sujeito em sua 

individualidade. Compreendendo que a partir de tais princípios aqui expostos, o 

professor deverá contemplar a brincadeira como princípio norteador das ativida-

des didático-pedagógicas, possibilitando às manifestações corporais e encon-

trando significado pela ludicidade presente na relação que as crianças mantêm 

com o mundo, sem deixar de lado o ensino da natação considerando a diversi-

dade como um princípio para aplicação da construção dos processos de ensino 

e aprendizagem e orientando a escolha de objetivos visando a ampliação das 

relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos 

da aprendizagem para buscar legitimação de várias possibilidades de aprendi-

zagem que são estabelecidas com a consideração das dimensões afetivas, cog-

nitivas, motoras e sócio-culturais dos alunos, de maneira que fique evidente que 

ao trabalhar com uma determinada atividade, no caso a natação, o professor não 

pode atribuir seu conhecimento simplesmente na atividade proposta, mas é ne-

cessário que ele aprenda a conhecer o mundo da criança, suas manifestações, 

seus interesses e o desenvolvimento.

PROPOSTA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA AS AULAS

Segundo Venditti e Santiago (2008) existem várias maneiras para que o 

professor empregue a ludicidade nas aulas, de maneira que venha prender a 

atenção de seu aluno, onde algumas delas são: 

1- Ondas do mar: onde no momento de descanso entre uma atividade e ou-

tra, o professor pede às crianças para fazerem algumas respirações (as famosas 

bolinhas). Nessa atividade o professor pergunta às crianças quais delas já foram 

à praia, e diz que para fugir das ondas fortes têm que afundar para que a onda 

não estoure na cabeça. Aí o professor simula as ondas do mar e nesse momento 
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as crianças devem afundar. Idade aproximada: a partir de 5 anos. Objetivo: Rea-

lizar a inspiração fora da água e afundar fazendo a expiração.

2- Decolando foguete: O professor brinca de decolar o foguete com as 

crianças. Segurando-a com uma das mãos na coxa da criança e a outra mão no 

tórax. O professor eleva a criança, e pede a ela para fazer o “bico do foguete”, 

que entra na piscina mergulhando com o posicionamento semelhante ao do salto 

da natação. Idade aproximada: 4 a 6 anos. Objetivo: Encorajar a criança para o 

posicionamento correto da entrada do salto da natação.

3- Os macacos sujos no telhado: O professor brinca de decolar o foguete 

com as crianças. Segurando-a com uma das mãos na coxa da criança e a outra 

mão no tórax. O professor eleva a criança, e pede a ela para fazer o “bico do 

foguete”, que entra na piscina mergulhando com o posicionamento semelhante 

ao do salto da natação. Idade aproximada: 04 a 06 anos. Objetivo: Encorajar a 

criança para o posicionamento correto da entrada do salto da natação.

4- Salto I: A criança fica sentada ou de pé na borda da piscina. O professor 

coloca arcos grandes na superfície da água simbolizando uma entrada para o 

túnel, que ao entrar a criança achará tesouros, que poderão ser brinquedos no 

fundo da piscina. Vários níveis de altura e distância poderão ser executados. Ida-

de aproximada: 04 a 05 anos. Objetivo: Encorajar a criança a saltar na piscina.

5- Salto II: O mesmo exercício anterior, mas na posição de saída (mergu-

lho), a criança entra no túnel com o “bico do foguete”. Porém agora, muito mais 

rápido e forte. A criança acha tesouros dentro do túnel. Idade aproximada: 06 

anos. Objetivo: Iniciação à saída alta da natação.

Este mesmo autor afirma que o tempo de duração das atividades são ape-

nas dados aproximados, e que devem ser respeitados de acordo com as neces-

sidades apresentadas da turma, tanto para mais, ou para menos. O professor, 

em seu planejamento de aula deve ser bem flexível, quanto ao ritmo de aprendi-

zagem e velocidade das crianças, ao administrarem suas aulas, pois as crianças 

com maiores dificuldades devem executar movimentos mais simples, que servem 
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como base para outros exercícios. A idade que se propõem as atividades tam-

bém é uma estimativa aproximada, mas que tem como princípio a realização de 

exercícios menos complexos para as crianças de 03 a 04 anos, pois sua habili-

dade motora especializada não está bem desenvolvida. São crianças que já pos-

suem uma melhor coordenação e sincronia espacial e temporal do movimento do 

que as crianças menores de 02 anos, segundo Gallahue e Ozmun (2003), mas 

ainda estão na formação de movimentos fundamentais. Segundo esse mesmo 

autor, essa faixa etária está no estágio elementar do desenvolvimento. Para as 

crianças entre 05 e 06 anos, os exercícios podem ser um pouco mais complexos, 

em relação aos mais novos, pois já possuem facilidade nas habilidades, pois elas 

com 05 a 06 anos possuem um melhor equilíbrio e maior tônus musculares em 

relação às menores, entre outros fatores. 

Segundo Gallahue e Ozmun (2003), crianças entre 05 e 06 anos estão no 

estágio maduro, que é caracterizado mecanicamente em movimentos mais coor-

denados, eficientes e melhor controlados.

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado através de uma pesquisa de campo, com uma 

amostra de 3 professores de natação, 10 crianças de ambos os sexos com idade 

entre 3 a 6 anos, escolhidos aleatoriamente e 9 pais destas crianças. 

Para a obtenção dos resultados da pesquisa, foi aplicado um questionário 

para ser respondido pelos professores, outro questionário para ser respondido 

pelos pais e outro questionário para ser respondido pelas crianças, perguntando 

sobre como eles e elas avaliam e se sentem durante a realização das aulas com 

método lúdico utilizado pelos professores. 

Esta pesquisa foi enviada para a Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê 

de Ética da UNINCOR sob o parecer nº 4.972.090 na data de 13 de setembro de 

2021.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Os participantes da pesquisa (pais, professores e alunos) foram de uma 

escola de natação da cidade de Três Corações-MG, cujo proprietário afirmou no 

primeiro contato que utilizavam metodologias lúdicas. Foram observadas algu-

mas aulas no intuito de identificar quais eram os métodos e atividades realizadas 

durante as aulas, e como as crianças participavam das aulas. Foi entregue aos 

pais, professores e alunos um questionário específico para ser respondido pos-

teriormente. Para as crianças, a própria pesquisadora auxiliada pelos pais, fez 

as perguntas e as crianças iam respondendo. As respostas foram anotadas pela 

pesquisadora.

 Os resultados estão descritos pela pesquisadora a seguir.

 Primeiramente, vamos apresentar os resultados do questionário respondi-

do pelos três professores, sendo dois homens e uma mulher: 

1) Quanto tempo trabalha com natação infantil? 

Professor 1 Menos de um ano

Professor 2 Entre 1 a 3 anos

Professor 3 Acima de 3 anos

2) Você é formado em Educação Física? 

Professor 1 Graduado em Bacharelado

Professor 2 Graduado em Bacharelado

Professor 3 Em período de graduação 
em bacharelado
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3) A quanto tempo são formados em Educação Física? 

Professor 1 Está cursando Ed. Física

Professor 2 2 anos

Professor 3 3 anos

4) Quais os métodos ou metodologia você utiliza nas aulas de natação               
infantil?

Professor 1 Metodologia Própria

Professor 2 Metodologia Própria

Professor 3 Ensino-aprendizagem

 5) Como você vê o interesse das crianças nas aulas de natação utilizan-

do o método lúdico?

R: Todos os professores responderam que o interesse é alto e que facilita o 

aprendizado, que elas aprendem sem perceber e de uma forma que elas gostam, 

que é “brincando”. 

 Essa resposta dos professores vai ao encontro do que afirmam Grosser e 

Neumaier, (1986) através do envolvimento de todos e seguindo os objetivos do 

conteúdo, brincadeiras simples e jogos de socialização acabam transformando 

algo que seria chato em um aprendizado prazeroso e envolvente, como também 

muito mais educativo.
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6) Que tipo de atividades você utiliza nas aulas de natação?

Músicas 01

Brincadeiras e recreação 02

Brinquedos 02

Imaginação 02

Ensino nado crawl 02

7) A ludicidade proporciona à criança maior interesse nas aulas?

R: Todos os professores responderam que sim e comentaram: elas prestam 

mais atenção nas aulas, que o esporte exige concentração e com as brincadeiras 

elas ficam mais concentradas. 

Esse resultado acima corrobora com a afirmação de Violada (2011), que 

cita que os jogos e as brincadeiras são sem dúvidas a melhor forma de despertar 

a atenção das crianças.

8) Qual a importância da ludicidade como método de aprendizagem nas 

aulas de natação infantil para crianças de 3 a 6 anos? 

 R: A ludicidade prende a atenção das crianças nos exercícios, fazendo 

com que o aprendizado fique mais eficiente e também para a permanência delas 

nas aulas, pois sem isso elas não se sentem tão interessadas”.

9)  Como são realizadas as aulas de natação infantil tendo a ludicidade 

como método de aprendizagem?

R: Com músicas, apelidando exercícios com nomes lúdicos e através de 

brincadeiras, utilizando a imaginação das crianças.
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Resultados dos Questionários dos Pais e das Crianças

1)  Há quanto tempo você/ seu filho faz aulas de natação?

 Tempo de prática de natação

Tempo de aula Quantidade de Crianças.

1 semana 01

2 semanas 01

1 mês 01

6 meses 01

1 ano 03

3 anos 01

6 anos 01

De acordo com a figura acima, pode-se notar que 3 crianças estão a menos 

de um mês na escolinha de natação e 6 crianças estão a mais de 6 meses na 

escolinha, portanto a maioria já esta bem adaptada às aulas de natação.

2) Assinale o quanto você/ seu filho gosta de natação. 

R: Tanto as crianças quanto os pais responderam que “muito”, totalizando 

10 crianças e 9 pais.  
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3) O que você/ seu filho mais gosta nas aulas de natação?

Atividades Quantidade de Crianças 
na visão das delas

Quantidade
 de crianças na
 visão dos pais

Músicas 02 00

Brincadeiras 07 08

Brinquedos 05 02

Imaginação 02 02

Ensino do Nado Crawl 00 02

Outros 00 02

De acordo com a tabela acima, na visão das crianças e dos pais, a maioria 

gosta de brincadeiras.

Esse resultado acima corrobora com a seguinte afirmação: “Quando a 

criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma atividade 

dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser interessante e a concentração do 

aluno fica maior, assimilando os conteúdos com mais facilidades e naturalidade” 

(KISHIMOTO, 1996, p.24 ).

Na resposta dos pais sobre “outros”, eles se referiram a interação e convi-

vência com outras crianças. 
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4) A ludicidade (aprender brincando) proporciona para você um maior inte-

resse nas aulas? (pergunta realizada para as crianças)

R: Todas responderam que sim, “pois as aulas ficam mais divertidas e elas 

gostam de brincar”. 

Esse resultado corrobora com a afirmação de Brougère (1997) apud Lima 

(2007) onde relata que o educador pode construir um ambiente para estimular a 

brincadeira em função dos resultados desejados, mas não se tem certeza de que 

a criança vá agir com esse material, porém aumentam as chances de que ela o 

faça, pois, a atividade lúdica contribui para o processo de formação do indivíduo

4.1 - Como você vê a evolução do seu filho desde o início das aulas de na-

tação? ( pergunta realizada aos pais)  

R: Todos responderam que seus filhos tiveram uma evolução muito boa, 

pois alguns entraram sem ter nenhuma noção e hoje sabem nadar sem ajuda, e 

também que houve melhora na coordenação motora. 

5) Você acha que as aulas lúdicas despertam mais interesse nas crianças?

R: A resposta de todos foi positiva, e complementaram que as brincadei-

ras “prendem mais a atenção das crianças, fazendo com que elas prestem mais 

atenção nas aulas e consequentemente aprendam com mais facilidade, o ensino 

se torna mais leve e a aula mais gostosa, além de interagirem com outras crian-

ças”.

Este resultado reflete o pensamento de Violada (2011, p.1), que cita que 

através das atividades lúdicas, as crianças desenvolvem a linguagem oral, a 

atenção, o raciocínio e a habilidade do manuseio, além de resgatar as potencia-

lidades e conhecimentos. Desenvolve também a imaginação, a espontaneidade, 

o raciocínio mental, a atenção, a criatividade.

Analisando a resposta dos professores e dos pais das crianças sobre se 

eles acham que a ludicidade traria mais interesse das crianças nas aulas, tanto 

os professores quanto os pais afirmaram que sim. 
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CONCLUSÃO
 

 Os resultados desta pesquisa mostraram que a ludicidade é muito bem 

recebida nas aulas tanto pelas crianças quanto pelos pais, pois as crianças se 

divertem nas aulas através das brincadeiras, das músicas e dos brinquedos. E 

os pais também gostam, pois veem a evolução dos filhos através do método 

utilizado, “já que a ludicidade faz com que a criança se sinta mais atraída pelas 

aulas, com que prenda a atenção e consequentemente tenham um desempenho 

melhor”. 

 Dentre todas as atividades lúdicas utilizadas pelos professores, as 

brincadeiras foram as mais respondidas pelas crianças e também pelos pais, 

mostrando-se como fator motivacional para a realização das atividades.

Percebe-se que o lúdico aliado aos jogos e brincadeiras é de fundamental 

importância para aprendizagem das crianças na natação infantil, pois ensinam 

brincando e colocam regras às atividades planejadas pelo professor.

Portanto, de acordo com o que já foi dito, observou-se que quando os 

indivíduos interagem com as atividades lúdicas, as aulas ficam mais prazerosas.  

Vale ressaltar que o professor deve saber mediar o ensino da técnica, da 

prática com a ludicidade para que ambas aconteçam de forma significativa para 

um bom desempenho do aluno. 

Portanto, pode-se concluir que a ludicidade tem um papel fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem na natação infantil para crianças de 3 a 6 

anos de idade.
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INTRODUÇÃO

A osteoporose é um problema de saúde pública que tem crescido (MO-

RAES; BERSANI; SANTOS, 2016), especialmente devido ao envelhecimento da 

população e gerado efeitos psicossociais e físicos muito sérios em quem sofre 

com ela (SAVONITTI; HUPSEL, 2012). Não tendo dúvidas que o aumento na ex-

pectativa de vida é uma importante conquista humana (PILLATT; SCHNEIDER, 

2019) e que o fenômeno do envelhecimento humano apresenta “[...] a mais im-

portante mudança demográfica observada ao redor do mundo nas últimas déca-

das” (LIMA-COSTA et al., 2017. p. 2s), acreditamos ser preciso estar atento para 

as morbidades associadas à velhice, motivo pelo qual a osteoporose merece 

uma atenção especial (PILLATT; SCHNEIDER, 2019) do profissional de educa-

ção física.

Trata-se de uma doença que costuma atingir as pessoas a partir dos 65 

anos (SAVONITTI; HUPSEL, 2012), motivo pelo qual precisamos ficar atentos 

também no Brasil uma vez que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) o percentual de pessoas de 65 ou mais anos de idade 

subiu dos 8,8% em 2012 para 10,8% no ano de 2019 (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020).

Quando levamos em conta a Tábua completa de mortalidade para o Bra-

sil de 2018 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019) 

fica claro que o crescimento na expectativa de vida do brasileiro que ocorreu nas 

últimas oito décadas indica que a cada dia mais brasileiros se tornarão idosos 

podendo, alguns deles, padecer de osteoporose.

Durante a graduação surgiram muitas discussões a respeito de quais se-

riam as atividades físicas mais adequadas para sujeitos idosos, havendo certa 

desconfiança entre muitos alunos se as atividades de força seriam recomen-

dáveis para pessoas na terceira idade. O fato é que, de acordo com Baechle e 

Westcott (2013, p. 21) “[...] pesquisas demonstram que o treinamento de força 
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tem muitas aplicações para a saúde e as capacidades físicas além daquelas as-

sociadas ao desenvolvimento de músculos mais fortes”. 

Mas, levando-se em conta que “A osteoporose é uma doença silenciosa que 

progride sem ser notada, assintomática e, muitas vezes, só́ descoberta quando o 

paciente apresenta fraturas e suas complicações” (SAVONITTI; HUPSEL, 2012, 

p. 161), ficou uma forte dúvida se os professores de educação física ao prescre-

verem musculação para pessoas com osteoporose não estariam submetendo 

seus alunos a um maior risco de fratura.

Trata-se de um questionamento que não se dá ao acaso uma vez que se 

sabe que a osteoporose é uma doença esquelética gerada pelo alto índice de 

desmineralização e deteriorização do tecido esquelético (baixa massa óssea) que 

favorece a porosidade dos ossos, comprometendo funções mecânicas ósseas, 

tornando os ossos mais frágeis e levando-os à consequente elevação do risco de 

fraturas (SAVONITTI; HUPSEL, 2012; WANG et al., 2020). O que ocorre, segun-

do Ikonomidis et al. (2017, p. 10) é que,

Em um organismo saudável, todos os dias ocorrem depósitos de cálcio 
entre as células dos ossos. Isso faz com que tenhamos boa densidade 
óssea. Todo o corpo se renova diariamente e esse depósito ocorre em 
todo o esqueleto. Mas, quando isso não acontece, o processo chamado 
de osteoporose se instala. Sem a devida quantidade de cálcio, os ossos 
ficam enfraquecidos e frágeis, deixando o corpo propenso às quedas.

Diante das questões expostas acima o presente estudo se justifica por cor-

responder não apenas a uma iniciativa para sanar minha curiosidade de desco-

brir se a musculação pode ser prescrita para pessoas com osteoporose, como 

também para contribuir com outros professores de educação física que porven-

tura tenham o mesmo tipo de dúvida. Para dar vazão às indagações feitas ante-

riormente, a pergunta de partida que orientou o presente estudo foi a seguinte: 

“Quais os efeitos da musculação para pessoas com osteoporose”?

Na seção a seguir serão apresentados os objetivos que pretendemos atin-

gir com a realização deste estudo.
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OBJETIVOS

Objetivo geral  

Investigar os efeitos da musculação para pessoas com osteoporose.

Objetivos específicos 

Compreender os processos fisiológicos que podem desencadear a os-

teoporose.

Identificar se a musculação pode ser indicada para pessoas com osteopo-

rose.

METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho de conclusão de curso me vali do estudo 

de revisão. Esse tipo de investigação corresponde à efetuação de um estudo que 

forneça uma visão geral (GIL, 2018; 2019) acerca do fenômeno de interesse do 

pesquisador. Trata-se de uma busca “[...] relacionada com os temas ou análise 

das pesquisas efetuadas” (MARCONI; LAKATOS, 2018, p. 245) e que tem como 

grande vantagem “[...] permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fe-

nômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” 

(GIL, 2018, p. 28). 

Para tanto foram feitas consultas na biblioteca eletrônica Scielo.org onde foi 

pesquisado o verbete principal “osteoporose” combinado com “atividade física”, 

“musculação” e “treinamento de força”. Foram localizados mais de 30 artigos que 

foram lidos em sua integralidade. Após esse procedimento restaram apenas 12 

textos (utilizados no decorrer deste trabalho de conclusão de curso), juntamente 

com outras pesquisas também referenciadas e trabalhadas nesta escrita e que 

foram sendo localizadas durante nosso processo de busca.
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Para além da consulta realizada no Scielo.org buscamos no portal Minha 

Biblioteca3 livros que tratassem da osteoporose, do treinamento de força, da 

musculação e da saúde e qualidade de vida de idosos. É com esses textos que 

trabalharemos a seguir.

RESULTADOS

O Que é osteoporose?

De acordo com McArdle; Katch e Katch (2021, p. 68) o nome osteopenia

[...] deriva da da palavra grega osteo, que significa osso, e penia, que 
significa pobreza – uma condição intermediária de depleção em que os 
ossos se enfraquecem, aumentando o risco de fraturas. Nessa condição, 
a densidade óssea não alcança seus níveis mais elevados ou mesmo a 
concentração óssea máxima durante a maturação, mas ainda não é bai-
xa o suficiente para que seja classificada clinicamente como osteoporose

Baechle e Westcott (2013, p. 30) apontam que a “Osteoporose é uma doen-

ça degenerativa do sistema esquelético caracterizada por perdas graduais de 

proteínas e minerais ósseos resultando em ossos frágeis, que são mais suscetí-

veis a fraturas” e que pode se dar de maneira “generalizada ou regional, aguda 

ou crônica” (CHEW, 2014, p. 198).

Trata-se de um “[...] distúrbio osteo-metabólico de origem multifatorial que 

resulta em reduzida massa óssea e deteriorização da microarquitetura do tecido 

ósseo [...]” (SAVONITTI; HUPSEL, 2012, p. 159). Campos e Camargo (2015, p. 

97) definem que a osteoporose “É a alteração metabólica óssea mais comum, 

secundária a doenças que levam à diminuição da atividade osteoblástica e ao 

aumento da atividade osteoclástica, com diminuição progressiva da massa total 

e da densidade óssea”. 

Acredita-se que a osteoporose costuma não produzir dor até o momento 

em que acontece fratura em algum osso, mas na opinião de Ikonomidis et al. 

(2017) é possível que as pessoas mais sensíveis que estejam com osteoporose 
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apresentam maior sensibilidade e, até mesmo, manifestem alguma dor antes da 

manifestação da doença em seu estado mais grave: a fratura. Para além de dor 

a osteoporose também pode causar incapacidade física, deformidades ósseas, 

bem como a redução da qualidade de vida (PEDRO; SZEJNFELD, 2020). Sabe-

mos ainda que “O processo de osteoporose afeta o osso trabecular e o córtex. 

Contudo, como a área de superfície sujeita à reabsorção osteoclástica é maior no 

osso trabecular, o processo agudo é mais evidente lá” (CHEW, 2014, p. 198-199).

A International Osteoporosis Foundation (IOF) apresenta (Figura 1) alguns 

fatores de risco para a osteoporose que as pessoas podem apresentar e que não 

podem ser evitados. São elas: idade acima dos 60 anos, a fratura de um osso 

após os 50 anos, a perda significativa de estatura (acima de 4 cm na idade adul-

ta), histórico de familiar com osteoporose, fratura de quadril, costas curvadas, 

baixa testosterona, menopausa precoce, menstruação interrompida (não por gra-

videz) por 12 meses ou mais, remoção de ovário, artrite reumatoide, diabetes, 

hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, doenças digestivas, tratamentos com es-

teroides e tratamento contra o câncer.
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Figura 1 – Verificação de risco de osteoporose

Fonte: Adaptado de https://riskcheck.osteoporosis.foundation/pt-br/finish. Acesso em 25 abr. 
2021.

Felizmente existem alguns fatores de risco que podem ser evitados, ser-

vindo de auxílio na prevenção da osteoporose como uma “[...] boa nutrição, ati-

vidade física regular e mudança de hábitos prejudiciais ao estilo de vida [...]” e 

a “suplementação de cálcio e vitamina D” (PEDRO; SZEJNFELD, 2020, p. 332).

É de amplo conhecimento que a osteoporose costuma ocorrer em torno 

dos 65 anos, com maior prevalência nas mulheres que nos homens (SAVONITTI; 

HUPSEL, 2012). Folberg (2014) estima que cerca de 10 milhões de brasileiros 

são acometidos pela osteoporose, sendo que três a cada quatro são mulheres. 

Um estudo publicado por Aziziyeh et al. (2019) aponta que somente no ano de 

2018 estavam previstas acontecerem 840.000 fraturas relacionadas à osteoporo-

se na América Latina, sendo que os gastos com esse problema de saúde atingiria 

https://riskcheck.osteoporosis.foundation/pt-br/finish
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apenas no Brasil a casa dos 310 milhões de dólares, bem mais que 1,5 bilhão de 

reais pela cotação atual.

Fraturas levam a quedas e “A alta incidência de quedas reflete-se em um 

grande número de mortes” (TEIXEIRA et al., 2013, p. 462). Folberg (2014) estima 

que o número de mortes ocasionados pela osteoporose seja algo em torno de 

200 mil de óbitos, número muito alto e que poderia ser evitado com prevenção 

e tratamento adequados. Mas para apontar como os profissionais de educação 

física podem contribuir com o tratamento da osteoporose é preciso conhecer um 

pouco mais sobre os processos fisiológicos que geram a doença. 

Quais processos fisiológicos que desencadeiam a osteoporose

Como vimos anteriormente, sabemos que a osteoporose costuma atingir 

mais as pessoas idosas e, especialmente, as mulheres, mas existem algumas 

condições metabólicas que podem deflagrá-la em qualquer idade (CAMPOS; CA-

MARGO, 2015). É sobre elas que trataremos a seguir, mas antes de apresentar 

os processos fisiológicos que desencadeiam a osteoporose é preciso discutir um 

pouco sobre os ossos e discutir como acontece o crescimento e remodelamento 

dos mesmos.

Segundo Chew (2014, p. 2-3) “O osso é um material difásico composto de 

uma estrutura cristalina de hidroxiapatita de cálcio rígida, resistente às forças 

compressivas, e de uma matriz de fibrilas colágenas flexíveis e de substância 

fundamental, resistente às forças de tração”. Campos e Camargo (2015, p. 96) 

nos explicam que

O modelamento ou crescimento ósseo ocorre como resultado de renova-
ção da massa óssea e de alterações no tamanho e forma do osso. Já o 
remodelamento é a substituição do osso velho pelo osso novo, em que 
células responsáveis pela destruição de osso envelhecido (osteoclastos) 
trabalham em conjunto para a formação de um osso novo (osteoblastos).
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De acordo com Chew (2014) existem dois tipos de osteoporose: a primária 

(tipos 1 e 2) e a secundária. A osteoporose primária tipo 1 ocorre pelo aumento 

absoluto da atividade osteoclástica, a osteoporose primária tipo 2 é gerada pela 

atenuação da função osteoblástica. Já a osteoporose secundária ocorre asso-

ciada a fatores etiológicos diversos (distúrbios endócrinos, hiperparatireoidismo, 

hipertireoidismo, hipogonadismo, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, 

processos malignos hematológicos; má absorção, perda de cálcio, fosfato e vita-

mina D do trato gastrointestinal; alcoolismo).

Campos e Camargo (2015, p. 96) nos revelam que o processo fisiológico 

que desencadeia a osteoporose é o seguinte:

O hormônio sexual que estimula diretamente o osteoblasto é o estróge-
no, hormônio sexual feminino. A testosterona (hormônio masculino) é es-
timulada indiretamente. O PTH, hormônio da paratireoide, é importante, 
pois quando o organismo não consegue reabsorver o cálcio que é inge-
rido pelo corpo, esse hormônio estimula os osteoclastos a reabsorver o 
cálcio para o sangue.

São questões importantes, haja vista que, segundo Teixeira et al. (2013, p. 

462) “A redução da densidade óssea, associada a uma redução da força mus-

cular e alterações do sistema somatossensorial, expõe as mulheres idosas a um 

risco aumentado de sofrer fraturas”.

Falta de atividade física, alimentação inadequada, pouca exposição ao solo 

uso de alguns medicamentos, a diminuição de produção de estrogênio entre as 

mulheres que se encontram na menopausa podem gerar osteoporose. Indo na 

mesma direção Maia et al. (2014) apontam que ser sedentário, consumir álcool 

e cafeína, possuir disfunções ou deficiências na tireoide, na produção de estro-

gênio, de vitamina D podem levar à uma diminuição da densidade mineral óssea 

(DMO) que pode corresponder ao primeiro passo para a instalação da osteopo-

rose.
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Apresentados brevemente os processos fisiológicos que desencadeiam a 

osteoporose, bem como alguns de seus agravantes, é preciso discutir se a mus-

culação pode ser indicada para quem sofre com a osteoporose.

A musculação pode ser indicada para pessoas com osteoporose?

Segundo Ikonomidis et al. (2017), as atividades que geram impacto têm 

ação remodeladora óssea: musculação, dança, pilates, yoga e treinamento fun-

cional, são alguns dos exercícios que podem ajudar a diminuir a perda óssea. 

Indo nessa mesma direção Pedro e Szejnfeld (2020, p. 334) afirmam que 

[...] exercícios regulares com sustentação de peso e/ou treinamento de 
resistência progressiva (musculação) são essenciais para a saúde do 
esqueleto, tanto pelos efeitos diretos sobre a resistência óssea quanto 
pela prevenção de quedas. Esses exercícios aumentam a força muscular 
resultando em melhor condicionamento e equilíbrio.

Para Baechle e Westcott (2013) atividades físicas que geram hipertrofia 

muscular contribuem com o aumento de conteúdo proteico e com a fixação de 

cálcio nos ossos. Diante do que fora exposto até aqui não há dúvidas que a prá-

tica da musculação pode servir como um fator de proteção a mais (juntamente 

com a alimentação adequada, a produção e a secreção hormonal correta, entre 

outros) para a ocorrência da osteoporose.

Mas seria a musculação indicada para quem já sofre com a osteoporose? 

Caso a resposta seja positiva, existem restrições de algum tipo? Quais seriam 

tais restrições, caso existam?

Em relação às restrições Ikonomidis et al. (2017) afirmam que os esportes 

que geram torção devem ser evitados porque eles podem causar fraturas. O que 

ocorre, segundo Tencer (2013, p. 17) é que a “[...] osteoporose modifica a forma 

da secção transversal dos ossos longos, reduzindo a espessura da parede ao 

aumentar o diâmetro endosteal e, ao mesmo tempo, ocasionando o aumento do 

diâmetro periosteal”.4

4  Como os próprios nomes já dizem “O periósteo é uma camada de tecido conjuntivo 
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Nesse sentido, em função da redução da espessura interna dos ossos das 

pessoas com osteoporose, se faz necessário evitar a todo custo exercícios que 

promovam a torção do quadril, da coluna e dos membros inferiores e superiores. 

Chew (2014) concorda com tal observação e explica que até mesmo um fêmur 

osteoporótico tem boa resistência à compressão e à tensão, mas são muito vul-

neráveis ao estresse por torção e por cisalhamento.

Para evitar fraturas Taylor e Johnson (2015) recomendam que no caso da 

pessoa com osteoporose executar um treino com carga o professor deve garantir 

que a postura dos exercícios seja sempre correta. Além de uma posição correta 

os autores recomendam ainda que:

A postura correta deve ser mantida, e as cargas não devem ser posi-
cionadas além de 30º anteriormente ao plano frontal. Os braços de mo-
mento devem permanecer curtos, os músculos abdominais devem estar 
contraídos, o dorso deve permanecer ereto e os joelhos, destravados 
(TAYLOR; JOHNSON, 2015, p. 91)

Em suma, recomenda-se que cada uma das alavancas aplicadas seja cur-

ta, que o abdômen seja sempre mantido contraído e que a pessoa fique em po-

sições não forçadas.

Além de todas as observações listadas até aqui, se faz de fundamental 

importância que o professor de educação física mantenha um diálogo constan-

te com o médico ortopedista responsável pelo acompanhamento do aluno com 

osteoporose. Por se tratar de uma doença que requer exames de imagem para 

saber a real condição do sujeito com osteoporose (sejam exames de raio-X ou 

outros), a periódica observação da evolução dessa doença - especialmente se 

ela está diminuindo em função da terapia aplicada - é imperativa.

Respeitadas todas as observações listadas acima - colocar o aluno para 

fazer os exercícios na postura correta, diminuir as angulações dos exercícios e 

denso que reveste o osso externamente [...] O endósteo é uma camada muito delgada de os-
teoblastos e células osteoprogenitoras achatadas que reveste todas as superfícies internas do 
osso” (ABRAHAMSOHN, 2016, p. 120).
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evitar torções e cisalhamentos no quadril, na coluna e em membros inferiores e 

superiores e seguir as orientações médicas - não tenho qualquer dúvida que não 

apenas a musculação pode ser recomendada para quem sofre com a osteoporo-

se, como tenho convicção que a musculação realizada adequadamente tende a 

se tornar uma importante aliada no controle e mesmo no combate a essa doença 

que afeta a tantas pessoas no Brasil e no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo constatou que a prática da musculação em pessoas 

com osteoporose traz benefícios diretamente a saúde do esqueleto, aumentando 

a resistência ósseas e muscular, proporcionando maior equilíbrio sendo eficaz 

contra quedas que podem gerar fraturas que causam dor, incapacidade física, 

deformidades ósseas, bem como a redução da qualidade de vida.

De acordo com estudos, pessoas que sofrem com osteoporose tem uma 

perda gradual de proteínas ósseas e minerais ósseos que resulta na fragilidade 

dos ossos e que pode se dar de maneira generalizada ou regional, aguda ou 

crônica. dessa forma a prática de exercícios físicos, como musculação, dança, 

pilates, yoga e treinamento funcional, podem amenizar esse processo, os mais 

indicados são alongamentos, exercícios que trabalham o equilíbrio, coordenação 

motora e hipertrofia. De contraponto, alguns esportes que causam torções do 

corpo são totalmente contra indicados, esses trazem grande risco de fraturas. 

Através dessa revisão bibliográfica podemos afirmar que elementos de ris-

co precisam ser evitados, como o sedentarismo, má nutrição, tabagismo, alcoo-

lismo, é primordial uma mudança de hábitos buscando um estilo de vida mais 

saudável, o acompanhamento médico deve ser constante para intervenções ne-

cessárias. 

Por fim, é necessário salientar que a prescrição destes exercícios físicos 

deve ser feita por um profissional de educação física, para conduzir da melhor 

forma possível para evitar maiores complicações. 
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O ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA E O 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE A ESSE 
MERCADO EM POTENCIAL

Temos observado nos últimos anos um acentuado envelhecimento da po-

pulação mundial (ALBUQUERQUE, 2007; PAPALIA; FELDMAN, 2013). Trata-se 

de um processo que Lima-Costa et al. (2017. p. 2s) consideram como “[...] a mais 

importante mudança demográfica observada ao redor do mundo nas últimas dé-

cadas”. Dados fornecidos recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) nos mostram que o Brasil não está fora desse fenômeno uma 

vez que o percentual de pessoas com 65 ou mais anos de idade no país subiu 

dos 8,8% em 2012 para 10,8% em 2019 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-

GRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020). 

Figura 1 – Expectativa de vida do brasileiro ao nascer no Brasil de 1940 a 
2018

Fonte: Criado pelos autores a partir dos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (2019).
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Para Lima-Costa et al. (2017. p. 2s) “[...] o Brasil é um dos países onde o 

envelhecimento populacional ocorre com mais velocidade”. Se aliarmos a cons-

tatação desses autores com os dados apresentados pela Tábua completa de 

mortalidade para o Brasil – 2018 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019) dispostos na Figura 1, fica nítido que isso acontece porque 

a expectativa de vida do brasileiro vem crescendo década após década, saindo 

de um total de 45,5 anos em 1940 e atingindo 76,3 em 2018, indicando um acrés-

cimo de 30,8 anos em quase oito décadas.

Esse aumento da expectativa de vida do brasileiro, aliado a um “[...] pro-

cesso de ‘transição demográfica’ – caracterizado pela diminuição significativa 

dos coeficientes de mortalidade e das taxas de fecundidade e natalidade – vem 

ocasionando o aumento da proporção de indivíduos idosos” (ALBUQUERQUE, 

2007, p. 78) e gerando um aumento considerável na parte superior da pirâmide 

etária, como é possível perceber na Figura 2, que nos apresenta uma compara-

ção entre a pirâmide etária brasileira entre 2012 e 2019.

Comparação da pirâmide de etária brasileira entre 2012 e 2019

Fonte:https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.
html

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html
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A partir dos dados apresentados pelo IBGE na Figura 2, não há dúvidas que 

a população brasileira esteja envelhecendo. Apesar do adensamento da pirâmi-

de etária de 2019 em relação a 2012 ter acontecido em quase todas as faixas 

etárias de homens e mulheres acima dos 35 anos de idade, interessa-nos5 para o 

presente estudo a faixa etária na qual estão concentrados brasileiros idosos. Por 

se tratar de dois conceitos amplos e que carregam consigo uma multiplicidade de 

sentidos e significados, consideramos fundamental o esclarecimento dos termos 

envelhecimento e idoso que fundamentará todo nosso trabalho.

Sabemos que o fenômeno do envelhecimento não se dá de maneira ho-

mogênea nas diversas regiões do planeta (FARINATTI, 2008) e pode represen-

tar uma experiência muito diferente, a depender do contexto no qual a pessoa 

esteja inserida e de realidades tão heterogêneas quanto a sociedade brasileira 

apresenta (NERI, 2012). Papalia e Feldman (2013, p. 573, grifos das autoras) 

acreditam ser possível apontar duas categorias de envelhecimento, o primário e 

o secundário:

O envelhecimento primário é um processo gradual e inevitável de 
deterioração física que começa cedo na vida e continua ao longo dos 
anos, não importa o que as pessoas façam para evitá-lo. Nessa visão, o 
envelhecimento é uma consequência inevitável de ficar velho. O enve-
lhecimento secundário resulta de doenças, abusos e maus hábitos [...]

Poderíamos elencar diversos conceitos de uma grande quantidade de pes-

quisadores, no entanto para não ficarmos dispersos em um espectro com tantas 

possibilidades assumiremos neste trabalho a posição Jeckel-Neto (2012, p. 37), 

que entende que, “Do ponto de vista biológico, envelhecer não é apenas ficar 

velho. Na verdade, o que temos é um processo de alterações morfológicas e 

funcionais do organismo à medida que o tempo passa”. Faz todo sentido assumir 

5  Usaremos a terceira pessoa do plural durante toda a escrita deste texto por compreen-
dermos que o trabalho de conclusão de curso envolve um processo de trocas e aprendizagens 
tão intensas entre orientanda e orientador que a escrita acabou sendo realizada a quatro 
mãos.
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essa perspectiva no presente trabalho uma vez que, ao compreendermos que 

o envelhecimento pode ser enxergado de maneira variável de uma cultura para 

outra, e até mesmo entre diferentes grupos sociais que convivem juntos em uma 

mesma sociedade, assumimos nosso entendimento do envelhecimento como um 

processo natural por qual todo ser humano, em condições esperadas de vida e 

saúde, tende a passar.

Quanto à definição de idoso é preciso trazer para a discussão um interes-

sante questionamento de Farinatti (2008, p. 13, grifo do autor): “Quando uma 

pessoa se torna idosa, quando ela tem 50, 60, 65 ou 70 anos? Na verdade, nada 

varia mais do que os limites da velhice em termos de complexidade fisiológica, 

psicológica e social”. Sabemos que existem muitos quadros teóricos que envol-

vem diversos aspectos conceituais e que podem definir de diferentes maneiras 

o envelhecimento e, consequentemente, a pessoa enquanto idosa (FARINATTI, 

2008). Como não temos a pretensão neste estudo discutir essas bases concei-

tuais, tomaremos como referência o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) que define 

em seu artigo primeiro que idosos são “pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos”.

Considerando a projeção de envelhecimento da população brasileira para 

os próximos 40 anos (Figura 3) fica clara a importância do professor de Educação 

Física preparar-se para atuar com alunos idosos, uma vez que se trata de um 

público alvo com grande margem de expansão para os próximos quarenta anos.
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Figura 3 – Projeção da População Brasileira para os anos de 2020, 2040 e 
2060

Fonte: Criado pelos autores a partir dos dados fornecidos pelo IBGE em “Projeções da Po-
pulação – Edição 2018”, no endereço eletrônico: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=resultados 

Com objetivo de mostrar o potencial do mercado de serviços para os pro-

fissionais de educação física com o crescimento do número de idosos para os 

próximos anos, optamos em construir um gráfico apenas com as projeções de 

crescimento no grupo de pessoas maiores de 60 anos (Figura 4). Conforme ob-

servado, é possível verificar um aumento expressivo de aproximadamente 30 

milhões de idosos em 2020 para mais de 54 milhões em 2040, indicando um 

crescimento projetado de mais de 14 milhões de indivíduos dessa faixa etária. 

Além disso, ao levarmos em conta a projeção para os próximos 40 anos perce-

beremos que o número de idosos aumentará em mais de 140% em relação aos 

valores de 2020. 

Trata-se, portanto, de um mercado em potencial para os atuais e os futuros 

professores de educação física, visto que existe um grande número de possíveis 

clientes para os quais devemos estar preparados para atender com qualidade, 

compreendendo seus desejos, preferências e necessidades.

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=resultados
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Projeção do número de pessoas com mais de 60 anos para 2020, 2040 e 
2060

Fonte: Criado pelos autores a partir dos dados fornecidos pelo IBGE em “Projeções da Po-
pulação – Edição 2018”, no endereço eletrônico: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=resultados 

Diante do exposto, o presente estudo tem a intenção de investigar como a 

literatura especializada tem apresentado as influências que a atividade física rea-

lizada de maneira regular pode gerar na qualidade de vida de idosos. Para tanto 

a pergunta de partida que orienta este estudo é: Quais influências da atividade 

física regular na qualidade de vida de idosos?

A justificativa para a realização desta pesquisa repousa no fato de que 

compreender as influências que a atividade física pode gerar na qualidade de 

vida dos idosos pode contribuir com uma intervenção de melhor qualidade com 

esse público.

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=resultados
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OBJETIVOS

Objetivo geral

Avaliar as influências da atividade física regular na qualidade de vida de 

idosos.

Objetivos específicos

Analisar diferenças nos conceitos na qualidade de vida;

Descrever os principais efeitos da atividade física regular na qualidade de 

vida de idosos;

Listar quais as principais atividades físicas usadas na melhoria da qualida-

de de vida dos idosos conforme a literatura especializada.

METODOLOGIA

O presente estudo corresponde a uma pesquisa exploratória na qual em-

pregamos como metodologia o estudo de revisão, por meio do qual foram feitas 

buscas por artigos com objetivo em identificar e analisar as principais influências 

da atividade física regular na qualidade de vida de idosos.

Sobre o estudo de revisão é importante destacar que para Marconi e Laka-

tos (2017, p. 177) ele “[...] consiste em uma síntese, a mais completa possível, do 

estado da ciência da área da pesquisa, bem como da teoria de base escolhida”. 

Nesse sentido a revisão corresponde, segundo Gil (2019, p. 73), a uma “Etapa 

das mais importantes no planejamento de pesquisas acadêmicas” (GIL, 2019, 

p. 73). Tudo isso porque sabemos que é impossível produzir uma pesquisa sem 

ter conhecimentos prévios de outros estudos realizados na mesma área “Pois 

nenhum tema é radicalmente novo, e nenhum pesquisador pode pretender avan-

çar sem o capital dos conhecimentos adquiridos em determinada área” (KAU-

FMANN, 2013, p. 63).
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Para Matias-Pereira (2019, p. 83) é preciso adotar um procedimento para 

realizar uma boa pesquisa de revisão, uma sucessão de ações que envolvem 

“[...] referenciar os estudos anteriormente publicados, buscando posicionar-se 

sobre a evolução do assunto; restringir a revisão da literatura às contribuições 

mais significativas relacionadas ao tema da pesquisa [...]”.

De maneira encadear nosso estudo procedemos uma consulta no Portal 

de Periódicos da CAPES, no Centro Esportivo Virtual e na Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia dos seguintes verbetes combinados: “atividade física”; 

“qualidade de vida” e “idosos”. Encontramos algumas centenas de artigos pu-

blicados em periódicos especializados, dissertações e teses defendidas, bem 

como trabalhos publicados em eventos acadêmicos que tiveram seus títulos e 

resumos lidos com o intuito de realizar uma seleção dos textos com os quais 

trabalharíamos neste trabalho de conclusão de curso. Chegamos a pouco mais 

de 20 textos com os quais trabalhamos nas páginas seguintes. Além desse tra-

balho de triagem fizemos consultas nas duas bibliotecas digitais disponibilizadas 

pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Paulista (UNIP) – 

mantenedora de nosso curso de Graduação Plena em Educação Física da FAVI 

– “Biblioteca Virtual” e “Minha Biblioteca” para localizarmos alguns livros que ver-

sassem sobre qualidade de vida, terceira idade e atividade física. Foi a partir 

da leitura sistemática desses textos, dos fichamentos realizados e das análises 

procedidas que alcançamos os resultados que apresentaremos a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Qualidade de vida: um conceito plural

De acordo com Paschoal (2018) o conceito de qualidade de vida pode va-

riar dependendo da época, do país, da cultura, da classe social, dos indivíduos e 

seus diferentes pontos de vista, bem como do momento histórico vivido. Apesar 

de tantas possibilidades de definição apresentaremos algumas definições possí-

veis de maneira a elencarmos com qual operaremos neste trabalho.



300

 BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Se para Oliveira (2010, p. 302) “Qualidade de vida é uma noção eminen-

temente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado 

na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial”, 

Albuquerque (2007, p. 48) defende que a “Qualidade de vida forma parte de uma 

família de conceitos que se aproximam ao bem-estar humano, como modo de 

vida, nível de vida, condições de vida e satisfação”, o que a torna, a nosso ver, 

ainda mais ampla.

Conscientes que, de acordo com Neri (2012) avaliar a qualidade de vida 

não seja algo simples por envolver “múltiplos critérios de natureza biológica, psi-

cológica e socioestrutural” (p. 10) e por muitas vezes a qualidade de vida na ve-

lhice ser entendida como equivalente “ao bem-estar psicológico, bem-estar per-

cebido, bem-estar subjetivo e, mais recentemente, envelhecimento satisfatório 

ou bem-sucedido” (p. 12), fazemos coro com Piccolo (2011) que devemos estar 

atentos para o que realmente importa para a qualidade de vida de uma pessoa 

idosa que decide aderir a uma atividade física regular orientada, uma vez que 

para esses sujeitos:

Às vezes não são os centímetros conquistados que realmente importam 
em um programa de atividades físicas, mas a forma como esse centímetro 
foi ganho, se com risos e alegria ou mediante um processo não tão 
prazeroso como poderia vir a ser (p. 173).

Levando-se em conta o papel do prazer e da satisfação na melhoria da 

qualidade de vida dos idosos, temos consciência de que os profissionais de edu-

cação física são os únicos responsáveis para que esses indivíduos atinjam uma 

boa qualidade de vida na terceira idade. Por esse motivo precisamos assumir 

nossa parcela de contribuição com a consciência de que a melhoria na qualida-

de de vida dos idosos também depende “[...] do empenho da sociedade e das 

políticas públicas em garantir condições, para agregar ao cotidiano de todas as 

pessoas os fatores determinantes de boa qualidade de vida na velhice e afastar 

os de má qualidade” (PASCHOAL, 2018, p. 85). É sobre alguns desses deter-

minantes mais diretamente ligados à atividade física e saúde – e que, portanto, 

podemos influenciar – que trataremos na seção seguinte.
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Principais efeitos da atividade física regular na qualidade de 
vida de idosos

Na opinião de Kalache (2017), uma das mais importantes referências na-

cionais em envelhecimento, a saúde é um dos capitais essenciais que devemos 

acumular para o bem envelhecer, o que torna a atividade física regular de suma 

importância para a vida das pessoas idosas. Não apenas para aquelas que já 

estão neste grupo, como também para quem pretende viver o suficiente para se 

incorporar ao mesmo.

Realizar atividade física regular para envelhecer com saúde torna-se ainda 

mais importante quando levamos em conta um estudo publicado por Lima-Costa 

et al. (2017. p. 7s), no qual esses autores nos apresentam que 1/3 dos idosos 

pesquisados afirmaram apresentar “[...] dificuldades para realizar atividades da 

vida diária e, destes, 81% declararam necessitar de ajuda para realizar uma ou 

mais dessas atividades [...]”. Tais dados são alarmantes e chamam a atenção 

dos profissionais de Educação Física uma vez que sabemos que “[...] a atividade 

física está sendo amplamente divulgada como benéfica à saúde” (BORGES et 

al., 2019, p. 1) e que “Ao longo dos últimos 30 anos [...] foi produzido conside-

rável conhecimento científico sobre a [positiva] relação entre atividade física e 

envelhecimento saudável” (OKUMA, 2012, p. 10). É esse conhecimento científico 

produzido que analisaremos de agora em diante.

Existem autores como Guimarães et al. (2012, p. 667) dão mais ênfase nos 

benefícios psicológicos que a atividade física pode gerar na vida dos idosos:

Os benefícios da atividade física no processo de envelhecimento estão 
relacionados a efeitos psicológicos, tais como melhora do autoconceito, 
da autoestima, da imagem corporal, diminuição da ansiedade e tensão 
muscular, minimização da insônia e do consumo de medicamentos, e a 
socialização.

Isso não significa que eles não compreendam os benefícios físicos e fisio-

lógicos que a prática de atividade física possa gerar, mas sim que eles preferiram 

enfatizar um pouco mais nos efeitos psicológicos. Em outro estudo, realizado por 
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Silva et al. (2012, p. 638), os investigadores compararam a qualidade de vida de 

idosos ativos que não realizam exercícios físicos regularmente com idosos ativos 

que fazem esses exercícios e constataram que:

[...] indivíduos considerados ativos e que praticam exercícios físicos têm 
uma qualidade de vida melhor, se comparados aos indivíduos ativos 
que não praticam exercícios físicos. Essa diferença se dá pelo fato de 
os praticantes de exercícios físicos conviverem mais tempo em grupo, 
sentirem-se capacitados e independentes, facilitando a participação dos 
mesmos na sociedade e possibilitando a realização das atividades co-
tidianas. Assim, idosos que apenas executam as tarefas de vida diária, 
apesar de se manterem ativos, não apresentam acréscimos significativos 
em sua capacidade funcional.

Tal posicionamento vai na mesma direção dos estudos de Okuma (2012, p. 

10) que assinala existir uma forte relação entre atividade física e envelhecimento 

saudável,

[...] garantindo às pessoas que se mantêm ativas, por vários anos de sua 
vida adulta, a continuidade da funcionalidade física, e por um tempo mais 
longo do que para aquelas que se tornaram inativas depois de adultas 
ou que sempre foram sedentárias. Está evidente também a possibilidade 
de retardamento do declínio normalmente associado ao envelhecimen-
to, de um agravamento mais lento das doenças associadas à idade, de 
evitação de certas doenças de início tardio e de relativa possibilidade de 
recuperação de certas disfuncionalidades, uma vez instaladas.

É preciso assumir o “[...] envelhecimento ativo que tem por objetivo a 

melhoria da qualidade de vida por meio da otimização de oportunidades de saúde, 

participação e de segurança de idosos” (FRACCARI; PICCOLI, QUEVEDO, 2012, 

p. 652). Além disso, de acordo com os resultados de um estudo publicado por 

Guimarães et al. (2012, p. 667) “[...] quem realiza atividade física tende a aceitar 

e lidar mais facilmente com as perdas e a proximidade da morte”.

Atividades físicas mais usadas para melhorar a qualidade de 
vida de idosos

A literatura aponta algumas atividades como as mais indicadas para o tra-

balho com idosos com o intuito de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. 

As que encontramos em nossa revisão foram: o alongamento, o treinamento re-
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sistido de força, a caminhada e a hidroginástica. A seguir apresentamos o que é 

dito a respeito de cada uma delas.

O alongamento, segundo Gallo et al. (2012, p. 3), pode contribuir com o 

aumento da flexibilidade dos idosos e pode ter importantes repercussões em 

variados sistemas constituintes do corpo humano como o cardiovascular, o neu-

romuscular, o somatossensorial, entre outros. Segundo Okuma (2012, p. 63),

A flexibilidade tem sido muito menos estudada do que a força muscular, 
porém os estudos feitos a esse respeito encontraram efeitos positivos 
do treinamento na amplitude de movimento do idoso, seja através de 
programas específicos de alongamento, seja através de outros tipos de 
programas. É importante ressaltar que são observados efeitos positivos 
mesmo em pessoas muito idosas.

Nesse sentido entendemos que programas de alongamento podem ser 

bastante úteis para uma melhoria da qualidade de vida dos idosos, contribuindo, 

em alguma medida, com ganho de autonomia desses sujeitos.

Liu-Ambrose e Donaldson (2009) apontam que a prática do treinamento 

resistido de força pode trazer benefícios para os idosos, como evitar o declínio 

cognitivo, a redução da morbidade e ligeira diminuição da sarcopenia. Ferreira et 

al. (2018) apontam que idosos com doença de Parkinson que foram submetidos 

a um programa de treinamento resistido de 24 semanas apresentaram significati-

va redução no nível de ansiedade e obtiveram melhora da qualidade de vida. Po-

demos, portanto demarcar o treinamento resistido de força como uma atividade 

física que tem grande potencial para compor os programas de treinamento físico 

que anseiem melhorar a qualidade de vida dos idosos. Vale destacar que não 

estamos falando que o idoso deva “puxar ferro” na academia. Realizar exercícios 

se valendo do próprio peso corporal e/ou da resistência dos aparelhos das má-

quinas é mais do que suficiente para obter os ganhos acima (BORBA-PINHEIRO; 

CARVALHO; MEZA, 2016).
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A caminhada talvez corresponda a atividade física mais praticada por ido-

sos em nossa cidade, como podemos observar na orla das praias e nos calçadões 

de Vitória. Muito provavelmente isso se deva devido à sua maior acessibilidade e 

pelo fato dela poder ser praticada em praticamente todos os lugares (ADAMOLI; 

SILVA; AZEVEDO, 2011). Os ganhos com a prática regular dessa atividade, de 

maneira orientada são amplamente conhecidos, inclusive para a redução da sar-

copenia em idosos (BORBA-PINHEIRO; DANTAS; FIGUEIREDO, 2016).

Por fim a hidroginástica, que costuma ser muito prescrita por médicos 

para idosos. De fato, essa atividade orientada regularmente contribui com o equi-

líbrio, com o aumento da força muscular, aumenta sua capacidade aeróbia, me-

lhora a flexibilidade articular e a coordenação motora (PAULA & PAULA, 1998). A 

água é prazerosa, no meio líquido o peso é amortecido e os exercícios são exe-

cutados mais facilmente. O problema é que a ação gravitacional diminuída não 

traz grandes estímulos osteogênicos, gerando-se assim uma menor resposta na 

densidade mineral óssea (BORBA-PINHEIRO et al., 2010). Nesse sentido, reco-

menda-se a hidroginástica para quem tem problemas crônicos de deambulação, 

equilíbrio, histórico de fraturas e dores, mas é igualmente recomendável que seja 

realizado um treinamento de resistência em paralelo quando o idoso apresen-

tar condições para realizá-lo (KEMMLER et al., 2004; BORBA-PINHEIRO et al., 

2010).

Isto posto, conforme explicado no capítulo acima, as atividades indicadas 

realizadas regularmente são de extrema importancia para o aumento da qualida-

de de vida dos idosos, visto que são atividades recomendadas para essa faixa 

etária, assim como também estimula a melhoria da autoestima, previni de doen-

ças e melhora a autonomia dos idosos em sua atvidades rotineiras.

O próximo capitulo será apresentado as considerações finais do trabalho, 

bem como os pontos principais abordados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal fazer uma revisão de literatura 

sobre a importância da prática de atividades físicas para pessoas da terceira 

idade como um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos idosos.

 Através de pesquisas e estudos realizados, foi possível observar um au-

mento do percentual da população com idade acima de 60 anos, isso devido prin-

cipalmente a mudança dos parâmetros sociais brasileiros, tais como elevação da 

renda per capita, melhorias na área da saúde, assim como também a automati-

zação de processos industriais, melhorando consequentemente as condições de 

trabalho e de vida da população. Por esse motivo, é imprescindível o aumento da 

inserção de profissionais aptos de educação física nessa faixa etária, como papel 

de conscientizar e melhorar a qualidade de vida, por meio de atividades físicas.

 Nesse sentido, torna-se visivelmente necessário o aumento da prática de 

atividades físicas para as pessoas acima de 60 anos, como uma ferramenta ne-

cessária para a redução de doenças, aumento de sua autonomia em atividades 

rotineiras, assim como também para o seu próprio bem estar. Portanto, é preciso 

uma conscientização da população em geral referente aos benefícios atrelados a 

realização de atividades físicas desde a juventude. Além disso, é preciso de for-

mação de profissionais capacitados e engajados em trabalhar com esse público 

e capaz de atender a todas as necessidades e limitações de cada idoso. 
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INTRODUÇÃO

Não há dúvidas de que as atividades físicas trazem benefícios para o 

desenvolvimento humano (FLORINDO; RIBEIRO, 2009), bem como auxiliam na 

promoção e na manutenção da saúde, na aquisição da qualidade de vida e na 

prevenção, bem como no controle de doenças (VIEIRA, 2014; BATISTA et al., 

2003). Se para Vieira (2014, p. 1), “Na ausência de exercícios físicos diários nos-

sos corpos tornam-se depósitos de tensões acumuladas e, sem canais naturais 

de saída para essas tensões nossos músculos tornam-se fracos e tensos”, Gutin 

e Barbeau (2003, p. 249) assinalam que “Embora a atividade física constitua, em 

média, uma porção relativamente pequena do total do gasto energético, ela tem 

potencial para influenciar o desenvolvimento da obesidade [...]”.

Para Gaya e Silva (2007) as fases da infância e adolescência são ótimos 

períodos para intervir com atividades físicas e hábitos mais saudáveis no sentido 

de estimular bons comportamentos no âmbito da saúde, logo, espera-se que es-

ses comportamentos adotados reflitam no decorrer da vida. Indo nessa mesma 

direção Florindo e Ribeiro (2009, p. 30) apontam que:

Um dos benefícios imediatos de maior magnitude que a prática de ati-
vidades físicas oferece para crianças e adolescentes é a melhora na 
aptidão física relacionada à saúde. Benefícios advindos da melhora na 
aptidão cardiorrespiratória, força muscular, flexibilidade e composição 
corporal contribuem para a melhora das atividades da vida diária nessa 
faixa etária.

Na juventude e na idade adulta manter-se ativo fisicamente pode contribuir 

com a redução da mortalidade geral e por doenças cardiovasculares, prevenir o 

surgimento precoce de doenças, atuar no tratamento de diversas doenças me-

tabólicas e interferir positivamente na capacidade funcional de adultos e idosos 

(COELHO; BURINI, 2009). Também não há qualquer tipo de dúvida que a ativi-

dade física regular pode gerar o

[...] retardamento do declínio normal associado ao envelhecimento, de 
um agravamento mais lento das doenças associadas à idade, de evi-
tação de certas doenças de início tardio e de relativa possibilidade de 
recuperação de certas disfuncionalidades, uma vez instaladas (OKUMA, 
2012, p. 10).
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A partir desse interesse quanto aos efeitos e benefícios que a atividade 

física regular pode gerar nas mais variadas etapas da vida humana, não é de se 

estranhar que a preocupação de pesquisadores da área da saúde também tenha 

se voltado para o período gestacional. Sabemos que durante bastante tempo 

chegou-se a acreditar que tanto o feto quanto a mulher grávida corriam uma série 

de riscos de complicações decorrentes de supostos efeitos nocivos que as ativi-

dades físicas gerariam (DERTKIGIL et al., 2005). O fato é que nos últimos anos 

essa visão errônea foi superada de uma tal maneira que já podemos encontrar 

muitas pesquisas nacionais que advogam pela necessidade da atividade física 

regular no período gestacional (SOARES et al., 2017; SOUZA; MUSSI; QUEI-

ROZ, 2019) de maneira muita parecida com o que podemos observar em pes-

quisas a um pouco mais de tempo em publicações internacionais (STERNFELD, 

1997;  BISHOP et al., 1992).

Diante do exposto o presente estudo tem a intenção de investigar como a 

literatura especializada tem reportado as influências que a atividade física regular 

pode gerar nas mulheres no período gestacional. Para tanto a pergunta de parti-

da que orienta este estudo é: Quais as influências que a atividade física regular 

pode gerar durante o período de gestação?

A justificativa para a realização desta pesquisa repousa sobre nosso inte-

resse em aumentar o nível de conhecimento que temos sobre a atividade física 

na gestação de maneira a nos tornarmos aptos para realizar uma intervenção de 

qualidade com um grupo tão específico e que requer conhecimentos bastante 

específicos.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Investigar as influências que a atividade física regular pode gerar durante o 

período de gestação.
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Objetivos específicos

Identificar as principais modificações que a atividade física regular pode 

promover no corpo da mulher durante o período a gestação;

Apontar quais as atividades físicas mais recomendadas para a mulher du-

rante o período gestacional.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória que emprega como metodologia o 

estudo de revisão. Foram feitas buscas por livros e artigos com o objetivo de 

identificar e analisar os principais efeitos da atividade física regular na gestação.

Marconi e Lakatos (2017, p. 177) destacam que o estudo de revisão “[...] 

consiste em uma síntese, a mais completa possível, do estado da ciência da área 

da pesquisa, bem como da teoria de base escolhida”. Nesse sentido a revisão 

corresponde, segundo Gil (2019, p. 73), a uma “Etapa das mais importantes no 

planejamento de pesquisas acadêmicas”, tendo em vista que é praticamente im-

possível construir um estudo sobre qualquer tema que seja e que não parta de 

determinados conhecimentos adquiridos anteriormente na área de estudo pre-

tendida (KAUFMANN, 2013).

Para a realização deste estudo procedemos uma pesquisa a partir de ar-

tigos científicos com menção ao tema proposto, que tratassem de forma clara e 

objetiva o assunto, publicados em bases de dados como a biblioteca eletrônica 

Scielo6 e Pubmed7 e livros existentes na biblioteca da FAVI e outros que adquiri-

mos no decorrer do semestre, encontrando diversos artigos publicados em perió-

dicos especializados, bem como dissertações e teses defendidas e capítulos de 

livros com os quais trabalhamos neste trabalho de conclusão de curso.

6  Disponível em: https://www.scielo.br/.
7  Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://www.scielo.br/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Além desse trabalho de triagem fizemos consultas nas duas bibliotecas 

digitais disponibilizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Uni-

versidade Paulista (UNIP) – mantenedora de nosso curso de Graduação Plena 

em Educação Física da FAVI – “Biblioteca Virtual” e “Minha Biblioteca” buscando 

livros que versassem sobre a prática regular de atividade física durante a gesta-

ção.

Foi a partir da leitura sistemática desses textos, dos fichamentos realizados 

e das análises procedidas que alcançamos os resultados que apresentaremos a 

seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seria impossível tratar da influência da atividade física regular na gestação 

sem antes apresentar os conceitos de atividade física e gestação do qual parti-

mos. No Dicionário Crítico de Educação Física encontramos que:

Atividade Física (A.F.) é entendida como qualquer movimento corpo-
ral produzido pelos músculos esqueléticos do qual resultam dispêndios 
energéticos (CASPERSEN et al., 1985). Mcardle, Katch e Katch (2000) 
consideram que a ‘A.F. exerce efeito profundo sobre consumo de energia 
humana’, independente do sistema orgânico envolvido. Nesse contexto, 
na maioria das vezes, A.F. é compreendida como prática relevante para 
benefício à saúde (GONÇALVES; BASSO, 2014, p. 57).

Para Barbanti (2011, p. 40) quando se fala de atividade física:

O termo refere-se à totalidade de movimentos executados no contexto 
do esporte, da aptidão física, da recreação, da brincadeira, do jogo e do 
exercício. Num sentido mais restrito é todo movimento corporal, produzi-
do por músculos esqueléticos, que provoca um gasto de energia.

Como é possível perceber em ambas definições são necessárias duas con-

dições primordiais para a atividade física ser caracterizada: o movimento corporal 

realizado pelos músculos esqueléticos e o gasto energético gerado a partir desse 

movimento.
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A gestação caracteriza-se como “[...] um processo em que o espermato-

zoide e o óvulo se combinam e dão origem ao zigoto, uma célula que se duplica 

diversas vezes por divisões celulares, produzindo, assim, todas as células que 

constituem um bebê [...]” (LIMA, 2018, p. 52). Trata-se de um processo fisiológico 

natural (MANN et al., 2010) no qual o corpo da gestante passa por diversas alte-

rações “[...] no sistema cardiocirculatório, respiratório e gastrintestinal, além das 

metabólicas e hematológicas” (REIS, 1993, p. 3) com o objetivo de promover “[...] 

ajustes morfofisiológicos para a criação de um ambiente ideal para o desenvolvi-

mento do feto (SILVA, 2017, p. 22).

Por volta do ano 300 a.C. surge a ideia de atividade física para as gestantes 

quando Aristóteles afirmou que, as mulheres, devido ao seu estilo de vida seden-

tário tinham muitas dificuldades durante o parto (SANTOS, 2015). Durante mui-

tos anos, as grávidas foram aconselhadas a reduzir ou cessar suas atividades 

físicas e profissionais por receio de que poderia causar parto prematuro ou al-

guma complicação para a mãe ou para o feto, principalmente no último trimestre 

gestacional. Hoje em dia, a gravidez é vista como um evento fisiológico, embora 

tenha havido um processo histórico baseado nos sinais e sintomas da gestação 

que pudessem indicar alguma doença, considerando a condição fisiológica e nor-

mal do período gestacional (FERREIRA; NAKANO, 2001).

Para Barbanti (2011, p. 216), intelectual da educação física, a gestação 

pode ser definida por como a

Duração do tempo no qual um blastocisto se transforma num embrião, 
daí em feto e finalmente nasce como um bebê. Nos humanos, a gesta-
ção dura cerca de 40 semanas. A gestação então representa o tempo 
gasto no útero, mas tam-bém pode significar o desenvolvimento físico 
acontecido durante aquele perí-odo. O equivalente por parte da mãe é a 
gravidez.

Em suma, quando estivermos tratando neste trabalho da atividade física na 

gestação estaremos nos referindo ao gasto energético realizado pela gestante 
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por meio da ação de seus músculos esqueléticos. Daremos, contudo, especial 

ênfase às atividades físicas realizadas de maneira regular e orientadas por um 

profissional de educação física, habilitado para tal.

Atividade física no período gestacional e seus benefícios

Antes de tratar das atividades físicas propriamente ditas vale lembrar que 

a gravidez, se contada a partir do momento em que ocorre a fertilização do óvulo 

pelo espermatozoide, dura de 38 a 42 semanas e gera uma série de transforma-

ções no corpo feminino (MEHOUDAR, 2012; VAZQUEZ, 2013). Desde alterações 

hormonais, passando pelas psicológicas, fisiológicas e biomecânicas. Alguns si-

nais e sintomas da gravidez são reconhecidos e sentidos pelas mulheres como 

amenorreia, fadiga, náusea e vômito e mudanças nas mamas. (BARROS, 2006).

Dentre as principais mudanças que acontecem no corpo feminino durante 

a gestação podemos destacar: o aumento no volume das mamas e incremento 

na sensibilidade dos mamilos; crescimento do útero e, consequentemente o au-

mento do volume abdominal, enquanto o feto cresce; aumento do sono, do can-

saço, da fome e da vontade de urinar; aumento da salivação, da temperatura da 

pele e da sudorese; grande possibilidade de sofrer com enjoos, vômitos, tontura; 

diminuição da velocidade do trânsito gástrico e aumento da absorção hídrica, 

promovendo a constipação intestinal; alterações na postura e na deambulação8; 

discreto aumento da frequência respiratória e redução da resistência pulmonar 

devido a ação hormonal, aumento do volume-minuto de ventilação em quase 

50%; aumento no metabolismo basal e alterações na circulação sanguínea e 

na pressão arterial, conforme o período gestacional; entre outras (MEHOUDAR, 

2012; VAZQUEZ, 2013; MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2019). Dialogare-

mos, a partir de agora, com a literatura especializada para tratar daquelas que 

podemos incidir por meio da atividade física regular. 

8  De acordo com Kopczynski (2012) a deambulação ou marcha corresponde a um ato 
voluntário que “[...] uma vez iniciada, não havendo obstáculos no caminho a ser percorrido, 
pode ser executada de maneira automática, isto é, sem intervenção consciente”.
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Um estudo desenvolvido por Lima e Oliveira (2005) apontam que ao me-

nos 25% das mulheres grávidas relatam algum desconforto musculoesquelético, 

mesmo que temporário durante a gestação. Além disso, segundo essas mesmas 

autoras, “As mulheres sedentárias apresentam um considerável declínio do con-

dicionamento físico durante a gravidez” (p. 188), situação que pode gerar ainda 

mais desconforto na musculatura das mulheres que eram fisicamente inativas 

antes de ocorrer a gestação.

Como já citamos anteriormente durante bastante tempo chegou-se a acre-

ditar que a noradrenalina liberada durante o exercício físico poderia produzir par-

tos prematuros em função de seu papel estimulador do útero. Contudo sabe-se 

que, apesar de ocorrer um aumento da produção das catecolaminas adrenalina e 

noradrenalina durante a atividade física regular materna, os níveis dessas subs-

tâncias no feto permanecem relativamente estáveis, motivo pelo qual acredita-se 

gerar um efeito neutralizador desse estimulador no útero (STERNFELD, 1997). 

Lima e Oliveira (2005) também apontam a falta de atividade física, realiza-

da de maneira regular, como um importante fator para a ocorrência de doenças 

tanto durante, quanto após a gestação. Demonstrando-se assim o fator protetor 

da atividade física realizada regularmente na prevenção de doenças não pré-

existentes.

Um estudo realizado por Bishop et al. (1992) com mulheres entre 35 e 78 

anos de idade demonstrou que a atividade física regular, realizada ao longo de 

doze semanas, fortaleceu a musculatura pélvica na maioria das mulheres es-

tudadas. Os autores identificaram dois grupos de mulheres neste estudo: um 

menor (26%) que não fortaleceu a musculatura pélvica e um muito maior que 

aumentou muito a força da musculatura pélvica. Vale destacar que os principais 

fatores que parecem não ter contribuído com o aumento da força da musculatu-

ra pélvica no menor grupo foram a idade mais avançada e a baixa aderência ao 

exercício físico.
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Ainda que não tenha relação direta com a gestação o estudo citado ante-

riormente é bastante sugestivo uma vez que sabemos que a distensão do as-

soalho pélvico contribui com o deslizamento da cabeça do feto durante o parto 

(MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2019), motivo pelo qual os exercícios físi-

cos que promovem o fortalecimento desse segmento corporal podem contribuir 

de maneira bastante positiva para um parto mais tranquilo, especialmente de a 

contração dos músculos abdominais for coordenada com a contração do períneo 

(CALAIS-GERMAIN, 2005).

Segundo Calais-Germain (2005, p. 11) “Chamamos de períneo a região 

do corpo localizada na parte mais baixa do tronco e que forma o fundo da pelve. 

Constitui um local onde encontramos ao mesmo tempo uma superfície de pele, 

vísceras, corpos eréteis, músculos, ligamentos, aponeuroses, nervos, vasos e 

orifícios”

Parece haver hoje, um consenso de que a prática de atividade física moni-

torada durante a gestação é sim importante para a gestante e para o feto. Diante 

disso, vemos cada vez mais gestantes ativas visando reduzir o risco de parto pre-

maturo, facilitar o trabalho de parto com melhor recuperação pós-parto e reduzir 

o número de cesáreas (STERNFELD, 1997).

Artal e Wiswell (1987) dão algumas sugestões para a condução da ativi-

dade física realizada por gestantes: as atividades motoras devem  ter a atenção 

voltada para os exercícios de metabolismo, devendo atuar nas distensões e con-

trações musculares intercalados de exercícios de respiração abdominal; os exer-

cícios  de flexibilidade, devem buscar o relaxamento dos músculos das costas, 

do abdômen e soalho pélvico que se contraem durante a gestação; os exercícios 

para o abdômen e assoalho pélvico, procurarão fortalecer estes músculos de 

sustentação que são exigidos devido a mudança na estática da gestante. Outro 

ponto sugerido pelos autores é a utilidade da mulher em trabalhar também força 

de membros superiores devido à grande quantidade de movimentos que vão re-

querer força no cuidado com a criança após o parto.
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Os exercícios para gestante deveriam incluir a combinação de atividades 

aeróbias envolvendo grandes grupamentos musculares e atividades que 

desenvolvessem força de determinados músculos. Normalmente, acredita-se 

que uma musculatura abdominal forte possa ajudar no processo de expulsão da 

criança. A força muscular dos membros superiores é também muito importante 

para carregar o bebê, que aumenta, cada vez mais, o seu peso (BARROS; 

GHORAYEB, 1999).

De acordo com Blunt (1997, p. 170, tradução nossa) “As mudanças hormo-

nais são as grandes responsáveis pelas mudanças que ocorrem no corpo da mu-

lher durante a gestação”. Os principais hormônios que atuam no corpo da mulher 

grávida são a progesterona, alterando o tamanho e a função dos seios, sensação 

de fadiga aumentando a necessidade de dormir, aumentando e engrossando o 

útero para dar suporte ao feto e aumentando a temperatura basal e o ritmo res-

piratório; relaxina, inibindo a atividade uterina, amolecendo o tecido conectivo do 

sistema esquelético; e o estrogênio, alterando o tamanho e a função dos seios 

para permitir a lactação assim como a manutenção da gravidez, aumentando o 

tamanho e espessura do útero.

Saber onde cada hormônio atua se mostra necessário para que o profis-

sional de educação física seja capaz de fazer um controle e definir o quanto 

podemos exigir da aluna gestante. Segundo Holstein (1988), a bexiga também é 

afetada pelos hormônios da gravidez, com a progesterona afetando o tônus mus-

cular, reduzindo a ação contrátil e o controle do esfíncter, e pela presença do feto, 

causando uma pressão do útero sobre a bexiga podendo reduzir a capacidade 

de retenção. 

Ainda de acordo com Holstein (1988), o sistema gastrointestinal também 

tem sua atividade diminuída durante a gestação, estando relacionada com muitos 

dos desconfortos da gravidez devido a mudança em seu sistema. O aumento da 

produção hormonal tem relação como os sintomas de náuseas, enjoos e vômitos. 
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Tendo em vista todas essas transformações citadas acima, a atividade físi-

ca pode ajudar aumentando o apetite da gestante, diminuindo a dor gastrointesti-

nal da gestação estimulada pela lentidão do intestino, podendo ser especialmen-

te proveitosa durante a gestação e na hora do parto. 

Conforme Barros Neto e Ghorayeb (1999), as mulheres ao interromperem 

a sua atividade esportiva durante a gravidez apresentam um maior aumento de 

peso comparado às mulheres não praticantes e, à aquelas que não interrompe-

ram a sua atividade ao longo de sua gravidez.  Segundo Matsuo et al. (2007), mu-

lheres grávidas mais ativas têm riscos gestacionais reduzidos e menos chances 

de se tornarem obesas, visto que esse declínio na prática de atividade física pode 

ser um fator de risco a longo prazo para a saúde da gestante, apresentando as-

sim menor chance de desenvolver doenças cardiovasculares e melhor resposta 

musculoesquelética e cardiorrespiratória. Além disso, “[...] estão satisfeitas com 

a sua autoimagem e apresentam autoestima elevada quando comparada com 

sedentárias” (FONSECA; ROCHA, 2012). 

Em relação ao pós parto, a American College of Obstetrician and Gyneco-

logist (2002) afirma que não existindo complicações durante a gestação, os exer-

cícios no período pós-parto podem se iniciar em 30 dias após o parto normal e 

45 dias após a cesariana, levando em conta as condições pré-gestacionais, visto 

que a prescrição dependerá do grau de aptidão que a mulher manteve durante a 

gestação. Um retorno a atividade física após a gravidez pode ser também objeto 

de tratamento da depressão pós-parto, se o exercício causar alívio ao invés de 

causar estresse. (MARTINS et al., 2011).

Como foi possível perceber, a atividade física pode ser muito benéfica tanto 

antes, quanto durante e após o período gestacional. Na seção a seguir apresen-

taremos quais são aquelas atividades físicas mais recomendadas pela literatura 

especializada.
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Atividades físicas mais recomendadas durante a gestação

Na prescrição de exercícios físicos para gestante, existem várias reco-

mendações de diferentes práticas corporais e não há um consenso sobre qual 

atividade física é a melhor durante o período gestacional, visto que devemos 

nos centrar nas condições de saúde, experiência, interesse e necessidade da 

gestante. No entanto, a American College of Obstetricians and Gynecologists 

recomenda que esse público pratique exercícios de intensidade regular a mode-

rada. Ainda segundo a ACOG somente em 2002 que a prática de atividade física 

na gestação foi reconhecida como uma atividade segura, indicada para todas 

as gestantes saudáveis na total ausência de qualquer anormalidade, mediante 

avaliação médica especializada e restrição realizada por um profissional de Edu-

cação Física. Leitão et al. (2000) inclusive afirmam que as mulheres que são pra-

ticantes de exercícios podem continuar a fazê-lo se a gestação não apresentar 

riscos para a gestante e para o feto. 

Para Batista et al. (2003), Nascimento et al. (2014) e Botelho e Miranda 

(2011/2012), a natação é a prática de atividade física mais indicada para a ges-

tante, devido à propriedade de flutuabilidade do corpo na água, favorecendo os 

joelhos pela falta de impactos e amenizando os esforços sobre os ligamentos. 

Botelho e Miranda (2012) também citam a hidroginástica como uma das ativida-

des aquáticas mais praticadas pelas gestantes por trabalhar com exercícios de 

respiração e exercícios aeróbios e de alongamentos, trabalhando com todos os 

grupos musculares, proporcionando assim a diminuição da ansiedade, do estres-

se articular e os desconfortos musculares.

Durante a prática de atividades aquáticas para gestantes, a temperatura 

ideal da água deve ficar entre 28ºC e 30ºC e esse tipo de atividade é mais rela-

xante que outros exercícios. O exercício deve ser relaxante, revigorante e agra-

dável. É importante respeitar as mudanças causadas pelo período gestacional 

(DALE; ROEBER, 1992). 
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Diversos estudos indicam o trabalho de alongamento e aumento da flexi-

bilidade como diminuição das dores e auxílio numa gravidez saudável (LIMA; 

OLVEIRA, 2005), promovendo o relaxamento muscular, ajudando na adaptação 

postural e na prevenção de dores de origem musculoesquelética. Nesse sentido 

Mehoudar (2012, p. 36) segure o seguinte: “Alterne exercícios regulares, como 

caminhadas e alongamentos, com momentos de repouso para combater o can-

saço do início da gravidez. Não faça exercícios de alto impacto”.

Outra técnica bastante utilizada e que vem ganhando cada vez mais desta-

que, trabalhando o alongamento aliado à força muscular e consciência corporal é 

o método Pilates. Segundo Kroetz e Santos (2015), este método ajuda a alongar 

e relaxar os músculos, preparando a musculatura perineal para o parto e o pós-

-parto além de estimular a circulação, desenvolve também técnicas de respiração 

e correção postural. Por meio da reorganização do centro de força, essa técnica 

aumenta a força, o equilíbrio e a coordenação, além da sensação de bem-estar 

e autoestima.

Devemos ter em mente que as mudanças corporais maternas durante a 

gestação progridem e afetam negativamente a prática de exercícios, principal-

mente pelas mudanças no equilíbrio, na coordenação e no aumento da massa 

corporal. Para uma gestação normal, o exercício de leve a moderado, por pelo 

menos 30 minutos, não prejudica o desenvolvimento fetal. E os benefícios da 

prática regular de exercícios físicos, prescritos corretamente durante a gravidez, 

ultrapassam, em geral, os riscos potenciais (McARDLE et al., 2008).

Segundo Holstein (1988), a participação em alguma atividade motora não 

precisa ser interrompida quando a mulher engravida. Para uma mulher ativa, 

o exercício no primeiro trimestre é provavelmente seguro, porém uma vez que 

a gravidez é detectada a gestante deve manter o nível ou intensidade de seus 

exercícios, sem aumentar. Para uma mulher sedentária, durante a gravidez não 

é momento para se iniciar um programa de atividades aeróbicas intensas, mas 

deve ser encorajada a participar de alguma atividade leve. Afinal, nos primeiros 
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meses de gestação as alterações hormonais afetam o tônus dos ligamentos, 

músculos e o equilíbrio devido à mudança do centro gravitacional. Em um estudo 

em que foram observadas gestantes sedentárias, Mann et al. (2008) relatam que 

estas apresentaram um risco 4,5 maior de cesárias do que as gestantes ativas, 

principalmente nos dois primeiros trimestres da gestação.

Lima e Oliveira (2005) afirmam que praticamente todas as mulheres grá-

vidas experimentam algum desconforto musculoesquelético durante a gravidez. 

Assim como apresentam também um risco aumentado de queixas musculoes-

queléticas, principalmente lombalgia. Essa informação é fortalecida por Novaes, 

Shimo e Lopes (2006, p. 621) quando assinalam que

[...] o útero está em constante crescimento, formando um abdômen pro-
truso. Há o deslocamento de seu centro de gravidade, além da liberação 
de hormônios, como estrógeno e relaxina, que ocasionam um crescente 
afrouxamento dos ligamentos. Todas essas modificações causam uma 
lordose exagerada, fazendo com que ela sobrecarregue os músculos 
lombares e posteriores da coxa, gerando um processo doloroso.

Logo, a lombalgia acaba sendo uma queixa bem comum nesse período 

gestacional. “[...] sendo considerada apenas mais um desconforto. Entretanto, 

ela pode causar incapacidade motora, insônia, depressão, que impedem a ges-

tante de levar uma vida normal.” (NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006, p. 621). 

[...] exercícios resistidos de intensidade leve a moderada podem promo-
ver melhora na resistência e flexibilidade muscular, sem aumento no ris-
co de lesões, complicações na gestação ou relativas ao peso do feto ao 
nascer. Consequentemente, a mulher passa a suportar melhor o aumen-
to de peso e atenua as alterações posturais decorrentes desse período 
(LIMA; OLIVEIRA, 2005, p. 188).

Em relação a sua classificação clínica, a lombalgia é baseada em três con-

dições distintas: dor lombar, dor pélvica posterior ou combinação de ambas.  Vi-

sando a prevenção da lombalgia durante a gravidez, fazem-se necessárias um 

trabalho prévio a gestação, com orientações ergonômicas, posturais, exercícios 

de fortalecimento muscular, alongamento e trabalhando com exercícios de per-

cepção corpórea para que a mulher aprenda a conhecer seu próprio corpo e 
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suas limitações, assim como técnicas de relaxamento e orientação postural em 

atividades diárias (PITANGUI; FERREIRA, 2008). Alves (2009, p. 31), afirma que 

os exercícios na gestação só trarão benefícios se os profissionais da área respei-

tarem a fisiologia e a individualidade biológica da mãe.

De acordo com a literatura (MITTELMARK; DOREY; KIRSCHBAUM, 1991; 

PIERCY et al, 2018, p. E3) podemos listar alguns benefícios biológicos da prática 

de atividade física regular durante o período gestacional (Tabela 1), entretanto a 

melhora não se dá apenas na capacidade física, tendo cada vez mais ênfase os 

benefícios psicológicos e sociais da gestante. 

Tabela 1 – Benefícios biológicos, psicológicos e sociais resultantes da prática de 
atividade física regular durante o período gestacional.

Benefícios biológicos Benefícios psicológicos e sociais

Risco reduzido de ganho de peso 
excessivo e diabetes gestacional; 

Melhora da auto estima; 

Menor risco de parto prematuro ou 
complicações maternas e fetais;

Melhora da sensação de bem estar; 

Diminuição de complicações 
obstétricas; 

Diminuição da ansiedade e do 
stress; 

Menor duração da fase ativa do parto e 
diminuição na incidência de cesárea. 

Diminuição da sensação de 
isolamento social; 

Diminuição do risco de depressão.

Fonte: Criado a partir de Mittelmark, Dorey e Kirschbaum (1991, p. 9-29).

A respeito das contraindicações relativas à prática de exercícios por ges-

tantes, Artal e O’Toole (2003), apontam as contraindicações absolutas (sob ne-

nhuma hipótese devem ser liberadas para a prática de atividades físicas) e rela-

tivas (devem ser avaliadas por um médico para a liberação, com restrições, para 

a prática de atividade física) e os sintomas para interrupção do exercício físico 

durante a gravidez que devem ser observadas, como mostra na Tabela 2.



324 325

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

Tabela 2 – Contraindicações absolutas e relativas e os sintomas para interrupção 
do exercício físico durante a gravidez.

Contraindicações absolutas
Contraindicações 

relativas

Sintomas de alerta 
para interrupção 

do exercício
Doença Cardíaca 

Hemodinamicamente
 Significativa

Anemia Grave Sangramento Vaginal

Doença Pulmonar Restritiva
Arritmia Cardíaca 

Grave
Dispneia Antes 

do Esforço

Insuficiência Cervical Bronquite Crônica Tonturas

Gestação Múltipla com Risco de 
Trabalho de Parto Prematuro

Diabetes Tipo 1 Não 
Controlada 

Dor de Cabeça

Hemorragia Persistente 
no Segundo e Terceiro Trimestre

Obesidade Mórbida Dores no Peito

Placenta Prévia Durante
 26 Semanas de Gestação

Baixo Peso 
(Índice de Massa 

Corporal Abaixo de 12) 
Fraqueza Muscular

Trabalho de Parto Prematuro 
Durante o Correr da Gravidez 

Restrição do
 Crescimento

 Intrauterino Durante 
a Gravidez

Dor ou Inchaço na
 Panturrilha (Necessidade 

de se Pronunciar a 
Trombo flebite) 

Ruptura de Membranas 
Hipertensão 

Mal Controlada/
 Pré-eclâmpsia

Trabalho de Parto 
Prematuro 

Hipertensão Induzida 
pela Gravidez

Limitações 
Ortopédicas

Diminuição da
 Circulação Fetal

Convulsões 
Extravasamento 

do Líquido Amniótico
Tireoide Mal 
Controlada

Mulheres Fumantes

Fonte: Artal e O’Toole (2003, p. 6-7, adaptado pelos autores).
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No entanto, a indicação da intensidade, duração e frequência e das modali-

dades de exercícios a serem praticados ainda está longe de estar bem estabele-

cida e deve ser definida de acordo com as particularidades de cada mulher. 

Gomes e Costa (2013), Batista et al. (2003) indicam alguns exercícios a 

serem evitados, com a possibilidade de colocar a gestante ou o feto em risco. 

São elas: atividades competitivas como artes marciais com risco de trauma ou 

levantamento de peso; exercícios com movimentos repentinos ou de saltos, que 

podem levar a lesão articular; flexão ou extensão profunda, pois os tecidos con-

juntivos já apresentam frouxidão; exercícios exaustivos e que necessitam de 

equilíbrio principalmente no terceiro trimestre; qualquer tipo de jogo com bolas 

que possam causar trauma abdominal e exercícios na posição supina após o ter-

ceiro trimestre, que podem resultar em obstrução do retorno venoso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade física tem papel fundamental na manutenção da saúde física 

e mental dos indivíduos. Na gestação ela agrega atenuando os desconfortos e 

dores da mulher e atuando de forma preventiva. Toda gestante saudável deve ser 

incentivada a iniciar ou continuar um programa de atividade física, em busca de 

um melhor bem-estar físico, social e mental, com os acompanhamentos adequa-

dos, contemplando todos os inúmeros benefícios já listados acima. 

Sabemos que a prática de exercício físico é benéfica para a saúde da mu-

lher ao longo de toda a sua vida e na gestação não seria diferente, podendo 

melhorar também seu ciclo puerperal e pós parto, possibilitando assim uma gra-

videz saudável tanto para a mãe quanto para o bebê e um período puerperal e 

de amamentação mais prazeroso e confortável, além de um retorno mais rápido 

às atividades rotineiras.

A intensidade e a escolha da modalidade vão variar de acordo com a roti-

na da gestante, visto que o exercício ideal é aquele em que a gestante se sinta 
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bem e confortável. Sendo assim, a escolha da modalidade deve ser feita pela 

gestante, levando em conta as suas particularidades e respeitando as condições 

provenientes da gravidez, desde que não haja contraindicações ou sintomas que 

necessitem da interrupção do exercício. O profissional de educação física deve 

conhecer as alterações e sintomas desse período, tendo sempre em mente que 

a prática não afetará só a mãe, mas também o bebê que virá. 

Com todas as novas alterações fisiológicas naturais e o ganho de peso, a 

prática do exercício nas mesmas intensidades não será viável com o avanço da 

gravidez, exigindo que haja um maior controle por parte da gestante e do pro-

fissional, evitando por exemplo atividades de alto impacto, com risco de queda, 

trauma abdominal e esportes de contato. Deve-se atentar também para o nível 

de condicionamento físico da gestante, o tipo de atividade física, sua duração, 

intensidade, posicionamento, carga e ambiente para que não se coloque a ges-

tante ou o feto em risco.

Diversos autores citados neste trabalho convergem no que diz respeito à 

atividade física mais recomendada para a gestante e a tendência é isso aumentar 

ainda mais com o tempo, visto que a área necessidade de novos estudos, princi-

palmente estudos de caso com gestantes.
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INTRODUÇÃO

Na tentativa de verificar o conceito de energia e no quanto ela atualmente 

está associada ao desenvolvimento e progresso de uma sociedade, torna-se 

necessário em que estudar a aplicabilidade da energia no cotidiano tornou-

se fundamental para se pensar no seu consumo é em novas formas de sua 

disponibilidade.

Etimologicamente energia em grego significa “trabalho” (do grego enérgeia             

e do latim energia), energia muito comuns nas atividades físicas diárias. 

(BUCUSSI, 2007).

Frequentemente utilizamos a energia para diversas finalidades, e que 

uma forma de energia pode se transformar em outra, assim consiste em energia 

mecânica, que é aquela que pode ser produzida através do trabalho de um corpo, 

transferindo para outro, portanto a energia que um corpo possui em virtude de 

estar em movimento é denominada por energia cinética. No entanto, na física 

considera-se que nunca se observa o desaparecimento de energia, mas na sua 

transformação em outra forma, esta forma de observação, se estabelece através 

do princípio geral de conservação de energia, ou seja, a energia está sempre 

em constante transformação, mas não consegue ser criada nem destruída. 

Assim como no exemplo de uma bicicleta ergométrica, onde a energia mecânica 

aplicada sobre os pedais é transformada em energia elétrica.

Existem diversas alternativas menos poluentes para a produção de energia 

elétrica como a conversão de energia mecânica que demonstra grandes potenciais 

e alto rendimento, levando em conta também, seus baixos riscos e baixo custo, 

compreendendo todo o aproveitamento do potencial energético humano que é 

produzido diariamente podendo auxiliar no processo de redução da utilização de 

fontes energéticas poluentes e não renováveis (DOS REIS; SANTOS, 2006). 

A garantia da qualidade de vida está diretamente ligada ao bem-estar físico 

e emocional, e as atividades físicas apresentam melhoria nos dois aspectos 

(STRZELECKI et al., 2007). As academias vêm sendo uma alternativa que vem 



334 335

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

ganhando espaço quando o indivíduo opta por mudar seus hábitos e se tornarem 

mais ativos.

Para este estudo foi avaliado o conceito de consumo de uma academia 

de médio porte onde o gasto energético dos praticantes é alto e ao mesmo 

tempo desperdiçado. Utilizando essa energia gasta em forma de calor, onde será 

convertida em energia elétrica com o processo de conversão da energia mecânica 

gerada a partir de um trabalho realizado sobre a bicicleta ergométrica acoplada 

em um alternador “automotivo” que fará a conversão da energia mecânica em 

energia elétrica.

Este consumo é pequeno perto da demanda de uma academia, mas num 

futuro pode-se viabilizar a conversão da enérgica produzida pelo homem para 

sua própria subsistência em escalas maiores. A execução deste estudo propõe a 

aplicação dessa realidade através do protótipo como forma de apresentar mais 

uma alternativa da captação de energia limpa e renovável e ainda aproveitando 

os benefícios físicos e de qualidade de vida adquirido através do esforço continuo 

executado na manobra de pedalar uma bicicleta ergométrica.

Sendo assim este estudo teve como objetivo principal desenvolver um 

protótipo viável que realize a conversão de energia mecânica em energia elétrica, 

aproveitada pela academia para sua utilização interna, oportunizando economia 

e sustentabilidade e ainda garantindo impacto positivo na qualidade de vida e 

bem-estar fisco dos usuários.

REFERENCIAL TEÓRICO

CONTEXTO HISTÓRICO DE ENERGIA

O conceito de energia surgiu dos estudos de Gottfried Wilhelm Leiniz 

(1646-1716), no qual empregou o sentido de “forças” em uma primeira categoria 

denominando forças fundamentais. Já na segunda categoria descreveu como 

“vis viva” (atualmente interpretada como força viva). Dando prosseguimento 
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na conceituação, Thomas Young, em 1808 utilizou o termo “energia”, este que 

atualmente é utilizado como forma de medida por meio de uma grandeza física 

(BUCUSSI, 2007).

Grandes transformações no uso da energia aconteceram com as primeiras 

descobertas de cientistas a partir da Idade Média. O desenvolvimento de áreas 

como a matemática, a geometria e a engenharia catalisaram o domínio e a 

transformação das formas de energia disponíveis na natureza. O uso de artefatos 

mecânicos tornaria possível a multiplicação da força extraída de todas as formas 

de energia conhecidas pelo homem (TESSMER,2011).

ENERGIA MECÂNICA

Assim existe uma forma de energia que está associada inteiramente 

ao movimento, isto é, está associada ao estado de movimento (à velocidade, 

mais precisamente). Tal energia é denominada Energia Cinética (cinético, em 

grego, significa movimento) energia produzida pelo movimento motor humano 

(BUCUSSI, 2007).

ENERGIA ELÉTRICA

Energia elétrica é baseada por diferenças de potencial elétrico entre dois 

pontos, um fase e um neutro possibilitando uma  corrente elétrica entre ambos. 

A energia elétrica pode ser gerada industrialmente pelo uso da energia potencial 

da água, denominada geração hidroelétrica, ou utilizando a energia potencial dos 

combustíveis, denominada geração termoelétrica (FIGUEIREDO,2007).

Assim, energia é tudo aquilo capaz de produzir calor, trabalho mecânico, 

luz, radiação, etc. A energia elétrica é um tipo especial de energia, por meio da 

qual podemos obter esses efeitos. Ela é usada para transmitir e transformar a 

energia primária da fonte produtora que aciona os geradores em outros tipos de 

energia.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_de_potencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Electricidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica


336 337

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TEMAS EMERGENTES NA INICIAÇÃO À PESQUISA - Volume II

CONVERSÃO DA ENERGIA MECÂNICA EM ELÉTRICA

Através do entendimento demonstrado em que a energia na sua forma 

primaria é mecânica e convertida em seguida para energia elétrica, é necessário 

compreender como esse conceito pode ser aplicado na pratica, para isso 

utilizamos como exemplo a bicicleta ergométrica muito usada nas academias, 

no entanto e necessário estabelecer como essa conversão de energia será feita. 

(GOLDEMBERG; LUCON,2007).

O processo de conversão da energia mecânica gerada a partir de um 

trabalho realizado sobre a bicicleta ergométrica acoplada em um alternador 

“automotivo” onde ele fará a conversão da energia mecânica em energia elétrica, 

que ocorre quando os eixos são girados rapidamente com auxílio da polia na 

bicicleta juntamente ao alternador, fazendo a rotação dos imã moveis no seu 

interior, onde eles são enrolados por fios de cobre em uma bobina, sem que ela 

tenha contato com os imã, a intensidade eletromagnética é gerada pela velocidade 

de rotação dos imã girando dentro do alternador, promovendo a circulação de 

correntes elétricas pelos fios de cobre assim convertendo a energia mecânica 

em energia elétrica. Assim o conceito de potência elétrica também nos serve 

de parâmetro para avaliar o quanto de consumo é desprendido pela energia 

gerada ao longo do tempo, considerando o custo benefício para essa medida de 

conversão (GOLDEMBERG; LUCON,2007).

SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade em seu conceito genérico deriva de termo “sustentável”, 

que significa sustentar, manter, reservar. Assim uma atividade sustentável está 

relacionada em ações em que se preservam os recursos naturais sem esgotá-

los na sua forma natural. Sociedades baseadas em consumos conscientes 

desenvolvem atitudes em que seu crescimento considera seus impactos no 

meio ambiente e na sociedade e busca alternativas em que a continuidades das 
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gerações sejam asseguradas, propondo ações e medidas para desenvolvimento 

sustentável como novas fontes de energia limpa e renovável (MIKHAILOVA 2004).

No mundo contemporâneo  onde a busca por fontes renováveis e limpas de 

energia estão  cada vez mais sendo exploradas afim de reduzir danos ao meio 

ambiente e ao mesmo tempo gerando uma economia financeira com a finalidade 

de minimizar o gasto com a energia elétrica, não sendo diferente em uma 

academia onde já se pratica uma mudança de comportamento físico e estético 

como a procura por uma maior qualidade de vida.

O gasto energético desperdiçado em forma de calor ao realizar as atividades 

físicas, poderá ser convertido em energia elétrica, gerada pelo movimento motor 

humano, a energia mecânica que posteriormente irá se transformar em energia 

elétrica, onde a sua reutilização no mesmo ambiente se torna viável, de baixo 

custo e sustentável.

MATERIAIS E MÉTODOS 

DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

BICICLETA ERGOMÉTRICA E ALTERNADOR

O protótipo a ser criado usará uma bicicleta ergométrica como geradora 

de energia através do movimento humano, onde sua polia estará ligada junto ao 

eixo do alternador, A forca imposta sobre os pedais da bicicleta, fara com que o 

eixo do alternador entre em rotação, convertendo a energia mecânica em energia 

elétrica.

BATERIA

Após a transformação da energia mecânica em energia elétrica pelo 

alternador, podemos medir então a voltagem de saída da energia elétrica, com 

um multímetro digital, essa energia deve percorrer até uma bateria automotiva de 

12 volts, onde a sua função é armazenar o máximo de energia para alimentar e 

manter uma voltagem constante no inversor de energia.
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INVERSOR DE TENSÃO

A energia elétrica convertida advindo da energia mecânica e armazenada 

na bateria irá para um inverso de tensão, chegando em 12 volts, o inverso irá 

transformar essa voltagem para 110 volts. O que nos permitirá ligar diversos 

equipamentos eletrônicos como aparelho de som, tv, e lâmpadas, pensando no 

ambiente proposto.

Em síntese, o projeto não se resume a bases apenas teóricas, mas no 

desenvolvimento prático de um protótipo com a viabilidade e produtividade 

esperadas para a geração, conversão e reutilização energética a partir de uma 

bicicleta ergométrica que possua aparatos capazes de realizar os processos 

citados, como: alternador e bateria automotiva; conversor de energia; e demais 

objetos necessários para o funcionamento do sistema proposto, todos unidos por 

meio de um suporte colocado junto a bicicleta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Uma academia onde seu ambiente interno é feito para melhor agradar 

o cliente, assim para seu conforto com iluminação, som, aparelhos que oferta 

um alto valor de consumo, dados fornecidos pelo proprietário do local. onde os 

aparelhos e o consumo médio da potência em watts (W) são mostrados na tabela 

abaixo:

TABELA1

Aparelhos Elétricos Potência Média (W)

Aparelho de Som 80

Bebedouro 80

Computador 100

Esteira 300

Impressora 15
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Lâmpada LED 12

Roteador 10

TV LED 32" 95

Ventilador 65

Fonte: Próprio autor

Para calcular o consumo de energia elétrica de cada equipamento, 

primeiro foi verificado a potência (em watts) em seguida multiplicando a potência 

encontrada pelo número de horas em que o equipamento foi utilizado no mês 

e depois dividido por mil para obter o consumo em kWh por mês. Para isso, foi 

aplicado a seguinte expressão: 

C = (P x t) / 1.000

Onde: 

C: Consumo de cada aparelho em kWh por mês

P: Potência em watts 

T: Tempo em horas de utilização no mês

Uma academia de meio porte com seu horário de funcionamento das 6:00 

horas da manhã as 10:00 horas da noite, abrindo de segunda a sexta feira e 

aos sábados até meio dia,  com total de 16 horas diárias de atividade, sendo 

assim 86 horas semanal e totalizando 344 horas mensais de consumo de alguns 

eletrônicos, como os que são ligados desde do início de seu funcionamento como 

a iluminação, computador, televisor, bebedouro e os ventiladores, sendo eles 

os principais produtos que mais consome energia do local além das esteiras 

ergométrica. A tabela abaixo mostra a quantidade de equipamentos presente no 

local, dando as horas de consumo mensal de cada aparelho e os em kilowatts/

mês (KW) gastos juntamente com potência em Watts (W) consumido no período 

de 344 horas mensais.
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TABELA 2

Aparelhos 
Elétricos Unidade Horas/mês Consumo 

Kw/mês
Consumo 
Watts/mês

Aparelho de 
Som 1 344 27,52 27.520

Bebedouro 1 344 27,52 27.520

Computador 1 344 34,4 34.400

Esteira 2 132 79,2 79.200

Impressora 1 144 2,16 2.160

Lâmpada LED 8 344 33,34 33.344

Roteador 1 344 3,44 3.440

TV LED 32" 1 344 32,68 32.680

Ventilador 3 344 67,08 67.080

TOTAL 307,34 307.344

Fonte: Próprio autor

A academia tem o seu consumo enérgico de 307.344 mil watts (W) de 

potência e 307,34 kilowatts (KWH) gasto durante as 344 horas/mês de atividade, 

Ao qual seu o maior gasto provem dos ventiladores e das esteiras ergométrica, 

que são equipamentos com maior potencial de consumo da energia elétrica no 

local, o gráfico mostra a porcentagem gasta por cada aparelho que compõem a 

academia no período de 344 horas.
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GRÁFICO 1

Fonte: Próprio autor

Protótipo

Com o auxílio de um multímetro obtemos dados do protótipo ao qual o  
alternador varia a tensão produzida de acordo com a velocidade da pedalada, 
precisando de 12 Volts para alimentar a bateria, obtido em uma velocidade  de 27 
(km\h) medido pelo contador de km\h acoplado na roda da bicicleta ergométrica, 
essa energia irá para uma bateria automotiva e posteriormente sendo convertida 

os 12 volts pelo inversor de tensão em 110 Volts e 500 Watts de potência.

TABELA 3

Protótipo

Altenador 14 V

Bateria 12 V

Inversor 110 V - 500 (Watts)

Fonte: Próprio autor
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Nos testes realizados com o protótipo pedalando a bicicleta num período de 

1 hora diária ela é capaz de fornecer uma potência máxima em 500 Watts (W) e 

0,5 kilowatts/horas (KWH) gerado, como mostra a tabela abaixo.

TABELA 4

Protótipo
Horas KWH - Gerado Watts/Horas Gerado

1 0,5 500

Fonte: Próprio autor

Com protótipo fornecendo 500 Watts (W) de potência e 0,5 kilowatts por 

hora, estipulando o seu funcionamento de 6 horas diárias de segunda a sexta 

feiras e aos sábados 3 horas, com um total de 33 horas semanal chegando a 132 

horas mensais ao qual o protótipo forneceria uma redução de 66 kilowatts (KWH) 

de economia, proveniente da energia mecânica convertida em energia elétrica 

para o uso interno no local. 

Multiplicando a potência (em watts) do inversor de voltagem pelo número 

de horas em que o equipamento irá ser utilizado no mês, temos Watts/mês ao 

qual resulta em 66.000 watts (W), dividindo a potência encontra por 1000 temos 

os kilowatts/ mês gerado, no período total de 132 horas como mostra a tabela 

abaixo: 

TABELA 5

Protótipo
Horas/mês KWH/mês Gerado Watts/mês Gerado

132 66 66.000

Fonte: próprio autor
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Segundo Abraham Marcus (1964), como em todas as máquinas o seu 

rendimento é a aplicação entre a potência produzida e a potência absorvida, para 

encontrar o rendimento (em porcentagem) usa-se a 

seguinte formula:

  

Nota-se que a potência fornecida é de 66 kilowatts (KWH) e a absorvida 

é 307,34 kilowatts (KWH), aplicando-se na formula a qual se resulta em uma 

eficácia de 21,47 % de redução com a energia elétrica consumida no local. 

Sem o uso do protótipo a demanda enérgica da academia é de 307,34 

kilowatts (KWH) gastos ao longo das 344 horas de seu funcionamento, aplicando 

a eficiência de redução e a proporção de 21,47 % de economia sobre os aparelhos 

utilizado no local, logo o seu gasto passará a ser de 307,34 kilowatts (KWH) para 

241,32 kilowatts (KWH). No gráfico abaixo podemos comparar o consumo em 

kilowatts de cada aparelho antes e depois da utilização do protótipo.

GRÁFICO 2

Fonte: próprio autor
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O ambiente interno de uma academia de médio porte é composto muitas 

das vezes por equipamento de alta potência de consumo aliado a um período 

longo de trabalho consequentemente refletindo na fatura mensal de eletricidade, 

o preço  atualmente cobrado pela distribuidora de energia elétrica (Cemig) 

está em 0,64 centavos a cada Kilowatts/horas (KWH) consumido, sabendo 

que a academia antes do protótipo tinha um gasto de 307.34 kilowatts mensal, 

multiplicando o valor de kilowatts/mês pelo preço cobrado pela distribuidora, a 

sua conta resultaria no valor 196,69 R$ reais.

Com o protótipo gerando 66 kilowatts/mês, e obtendo uma redução de 

21,47 % de economia enérgica passando a consumir 241,34 kilowatts ao qual 

fatura mensal será 154,45 R$ reais, com o uso do protótipo chegando em uma 

economia de 42,24 reais e 21,47 % de eficácia na conversão da energia mecânica 

em elétrica.

CONCLUSÃO 

Uma academia possui aparelhos que são movidos a partir da tração                 

humana, o que se resulta em uma energia que de maneira adequada pode 

ser convertida e reutilizada, observando a intensificação da necessidade da 

incorporação de novas fontes enérgicas. Uma análise completa do protótipo ao 

qual ele se mostrou eficiente para a diminuição do consumo com energia elétrica 

no local, com uma redução de 21,47 % da energia consumida, tornando um 

ambiente mais sustentável e econômico.   
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INTRODUÇÃO

O tênis de campo é um esporte disputado em quadras abertas ou fechadas 

e existem três tipos de superfícies: saibro(terra batida), grama e quadra ‘’rápida’’ 

(cimento, Tartan ou asfalto). Existem dois tipos de jogo o de simples(apenas um 

jogador contra outro oponente) e o de duplas ( dois jogadores contra outros dois 

oponentes) podendo ser mistos( homem e mulher) ou não. A quadra é dividida 

em duas meias quadras por uma rede, e o objetivo do jogo é rebater a bola 

por cima da rede( para a meia quadra adversária) com auxílio de uma raquete 

(STUCCHI, 2007).

De acordo com a CBT(Confederação Brasileira de Tênis) ver um tenista 

profissional em ação, ter um ídolo esportivo do próprio país, quadras públicas à 

disposição, tudo isso influi e facilita para que alguém decida dar suas primeiras 

‘’raquetadas’’, mas a permanência no esporte depende de mais alguns fatores: 

apoio da família, ambiente social favorável, competições adequadas e a qualida-

de da experiência da iniciação.

Muitos tenistas adultos iniciantes desistem do esporte, pois é um esporte 

complexo de aprender principalmente o fato de controlar a bola e acabam indo 

para atividades mais ‘’fáceis’’, e que também promovem ganho em resistência, 

explosão, força muscular, melhora do condicionamento físico e reflexo ( BALBI-

NOTTI; BALBINOTTI, 2018).

O tênis de campo é um esporte que beneficia muito as crianças, pois desen-

volve coordenação motora, habilidades sociais e a afetividade e estimula também 

o trabalho em equipe, proporcionando ainda melhorias em desenvolvimento das 

capacidades físicas e as estruturas psicomotoras, da inteligência, lógica mate-

mática, autoestima, do planejamento estratégico, da forma de lidar e administrar 

erros (LÜDORF, 1999).
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Para as crianças, aprender o jogo tênis é algo ainda mais assustador: as 

raquetes grandes, a quadra infinita e as bolas com uma velocidade absurda e o 

quique muito alto podem ter desestimulado muitos tenistas do futuro. Consideran-

do que isto é algo que não pode ser deixado de lado foram criados os materiais 

adaptados( três tipos diferentes de bolas de baixa pressão, quadras reduzidas e 

diferentes tamanhos de raquetes) (MARINHO; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014).

Nessa modalidade esportiva ainda se dividem opiniões sobre qual é o me-

lhor método de ensino, pois temos treinadores que gostam da metodologia tra-

dicional que é uma metodologia focada em técnica e tática, ou seja, uma forma 

de ensinar mais robótica fazendo com que os alunos façam um treino focado em 

repetições para melhorar os dois aspectos a qualquer custo. Já a metodolo-

gia mais recente chamada play and stay traz o ensino do tênis com um aspecto 

mais lúdico porém sem deixar a técnica de lado, mas as aulas tem jogos desde o 

primeiro dia e brincadeiras que vão trabalhar gestos necessários para o aprendi-

zado: por exemplo, no aquecimento de uma aula utilizando este método, o aque-

cimento será um pique pega que trabalha nas crianças mudança de direção e 

explosão, sendo duas características que um tenista deve ter (SOUZA, 2015).

Sabemos que as duas metodologias querem levar as crianças para um 

mesmo caminho que é ser um tenista de qualidade, porém quando se trabalha 

com muita repetição a criança do mesmo modo em que pode virar um exime-o 

jogador também pode desistir de treinar por ser um método muito monótono. Já 

em uma metodologia em que se trabalha com brincadeiras e jogos o aluno pode-

rá até levar um pouco mais de tempo para ficar com a técnica perfeita, mas ele 

vai gostar de praticar a atividade, pois cada aula é algo inédito, o que faz com 

que o novo tenista não queira desistir de praticar.

Sabendo disso este trabalho tem como objetivo comparar e verificar qual 

dessas metodologias é a mais eficiente, promovendo maior adaptação e apren-

dizagem gerando habilidades específicas na iniciação de crianças no tênis de 

campo.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Tênis no Brasil

Os primeiros registros de prática da modalidade se deram em Niterói em 

1888, no São Paulo Athletic Club, que teve sua origem em imigrantes ingleses, 

porém os primeiros torneios interclubes de tênis se deram a partir de 1904, com 

participação do São Paulo Athletic Club, do tênis Clube de Santos e o Club Athle-

tic Paulistano (DUARTE, Orlando 2019).

Nos anos 70 apesar do tênis passar por uma crise muito grande houve um 

grande aumento de participação e interesse das pessoas pelo esporte, sendo 

que poucos chegavam a ter bom desempenho no cenário profissional interna-

cional, mas foi mesmo nos anos 80 que ocorreu o fenômeno semelhante ao 

decênio anterior: quanto ao número de jogadores atravessávamos um momento 

de expansão. Porém não era acompanhada pela qualidade e desempenho dos 

jogadores, sendo Luis Mattar o nosso principal representante em competições 

internacionais (GONÇALVES et al., 2018).

A partir de 1996, quando o Brasil atingiu a primeira divisão da disputa da 

Copa Davis, começa a surgir o fenômeno Gustavo Kuerten, um menino de Flo-

rianópolis, que começou a jogar tênis quando tinha seis anos de idade, e conhe-

ceu Larri Passos, que seguiu como seu técnico pelos quinze anos seguintes, a 

partir de seus catorze anos de idade. Passos convenceu Kuerten e sua família 

que ele tinha talento suficiente para viver do tênis, e os dois começaram a viajar 

mundo afora para participar de torneios Júnior. Kuerten tornou- se profissional 

em 1995. Depois de dois anos como profissional, Kuerten elevou-se à posição 

de jogador número dois do Brasil, perdendo apenas para Fernando Meligeni, e 

ajudou o time brasileiro na Copa Davis a derrotar a Áustria em 1996 e alcançar a 

primeira divisão da competição, o Grupo Mundial (MAZO & BALBINOTTI, 2009).
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Depois disso o tênis começou a ter um outro sentido no Brasil, sem dúvida 

nenhuma o que deixou as pessoas a gostarem do tênis, e conhecerem o joga-

dor foi devido ao carisma do Guga, tal desempenho, através da figura do tenis-

ta, que se consolidou como uma pessoa de hábitos simples, de comportamento 

humilde que a vida inteira enfrentou problemas como a deficiência do irmão, a 

morte do pai, em 1985, criou assim, uma empatia e uma identificação com o povo 

brasileiro. Sofredor e lutador despertou uma comoção geral da grande popula-

ção, impulsionado pela mídia que passou a transmitir e comentar partidas de 

tênis, além de notas em jamais e demais veículos de comunicação que criaram, 

para a modalidade, espaço respeitável em praças, escolas, centros esportivos. 

Os fatos aumentaram os espaços já definidos em clubes, condomínios e aca-

demias de tênis, impulsionando não só a prática, mas um maior interesse pela 

compreensão da modalidade, que também começou a fazer parte das “rodas de 

discussão” pelo país inteiro. Constitui-se como uma das práticas corporais, não 

enraizada mas que passou a ocupar cada vez mais um espaço maior na cultura 

pós moderna do povo brasileiro de uma maneira geral (SILVA et al., 1997).

No entanto o tênis no Brasil está longe do ideal o mesmo ainda é considera-

do como um esporte de elite sendo restrito a um pequeno pedaço da população 

brasileira que detém de uma maior renda. Segundo a ITF( federação internacio-

nal de tênis) o brasil ainda situa-se como um mercado em desenvolvimento para 

esta modalidade. Analisando os gráficos podemos ver que o Brasil está com uma 

taxa de penetração da modalidade de 0,8% da população apenas, enquanto paí-

ses consolidados como Austrália e Holanda têm valores de 9,5% e 9,2%.

Metodologia tradicional

No momento ainda temos divergências para metodologias de ensino, mui-

tos profissionais ainda usam a metodologia tradicional, porém segundo (BALBI-

NOTTI, 2009) a iniciação ao tênis na infância geralmente é conhecida e orientada 
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pelo ensino convencional dos fundamentos técnicos do esporte. Porém, se levar-

mos em conta as necessidades da criança e suas reais capacidades nessa etapa 

do desenvolvimento, é preciso parar de utilizar este método que é extremamente 

robotizado utilizando sempre exercícios repetitivos.

A iniciação ao tênis de campo para crianças deve ser algo prazeroso e dinâ-

mico, fazendo com que assim o aluno sinta-se motivado para continuar pratican-

do, porem o tênis é algo que precisa de um sistema de ensino, pois é considerado 

um esporte com grande complexidade nos movimentos. O trabalho de iniciação 

a técnica do tênis deve ser enfatizada em uma base motora rica e variada o que 

ajudara também em outras modalidades esportivas. ( MORTARI, 2016) Esse re-

pertório motor ampliado atuará diretamente no dia a dia da criança, e também 

auxiliará na aquisição de outras habilidades motoras. Deste modo,  habilidades e  

capacidades aprendidas no tênis de campo ( rebater, deslocar, saltar, quicar) po-

derão ser especializadas e transferidas a outras  modalidades, como basquetebol, 

vôlei e assim por diante (BARANITA, 2012).

Permitir que a criança faça todas as aulas sozinha, ou seja, somente a 

criança e o professor talvez seja uma das atitudes mais equivocadas por parte 

da família em relação a este esporte. Mesmo que a modalidade seja individual, 

o processo de aprendizagem não é. A melhor forma de se aprender o tênis é 

através do jogo e somente fazendo um trabalho em grupo isso será possível, já 

que jogar sempre com o professor não é o ideal e também pode ficar robotizado 

e robótico.(TADDEO, 2016)

O ensino se sustenta através de uma formação e abrange vários fatores, 

entre eles a pedagogia e a didática são os principais conceitos para que você te-

nha um conhecimento bem estruturado. Ao deixar isto de lado partimos da ideia 

que a funcionalidade do sistema educacional é algo sem necessidade ou vaga 

(RIVERDITO; SCAGLIA & MONTAGNER, 2009).
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Metodologia play and stay

Visando um modelo menos robotizado ou tecnicista, a confederação brasi-

leira de tênis (CBT) adotou a partir de 2007 o programa play and stay (PAS) de-

senvolvido pela federação internacional de tênis (ITF) como metodologia a ser uti-

lizada pelos professores nacionais para iniciação do esporte. Este programa tem 

como objetivo principal fazer com que o aluno desde a primeira aula seja capaz 

de jogar: sacando, trocando bolas e pontuando, e implícita e indiretamente, esta-

rá experimento novos movimentos e gestos motores. O que faz com este método 

seja mais fácil são os materiais: mini redes, bolas com baixa pressão(bolas soft) 

, quadras reduzidas e raquetes de vários tamanhos. As raquetes e as bolas soft 

são considerados artigos essenciais no desenvolvimento do método. As bolas 

por serem mais lentas proporcionam as crianças mais tempo para a resposta o 

que facilita as trocas de bola além de auxiliarem no desenvolvimento avançado 

da tática e da técnica ( CORTELA, 2012).

O material adaptado para este tipo de ensino mais lúdico no esporte pode 

fazer com que ele se torne mais atrativo, prazeroso, dinâmico, reduzir sua com-

plexidade e facilitar a sua prática, dando assim a oportunidade para todos con-

seguirem jogar desde o primeiro contato e motivando-os a seguirem praticando 

(MARINHO; NASCIMENTO & OLIVEIRA, 2014).

O sucesso do aprendizado depende da qualidade das experiências práti-

cas, da participação dos alunos, das repostas positivas aos comportamentos e 

desenvolvimento. Propostas metodológicas que possibilitam uma maior e mais 

variada quantidade e qualidade de experiências , assim como, que respeitem 

todas as diferenças e ritmos de cada individuo, devem ser utilizados pelos educa-

dores na intenção de maximizar o aprendizado e tornar o mesmo um momento 

de alegria e prazer (PIFFERO & VALENTINI. 2010).
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Desenvolvimento motor

Sob a visão multidisciplinar do treinamento esportivo o estudo do compor-

tamento motor tem um papel teórico e pratico no fornecimento de subsídios que 

ajudariam no aumento e melhoria do desempenho motor de atletas (WEINECK, 

1999).

O comportamento motor pode ser dividido em três partes: controle motor, 

desenvolvimento motor e aprendizagem motora. A aprendizagem motora é a que 

pode ser definida como a área que estuda os problemas relacionados à aquisi-

ção de habilidades motoras e os fatores que a influenciam, ou seja, a mesma 

aborda os estudos dos mecanismos e processos subjacentes as mudanças de 

comportamento motor (PÚBLIO, TANI & MANOEL, 1995).

Segundo (TANI, 2002) o conhecimento da aprendizagem motora é essen-

cial na formação e treinamento de atletas justificando que, hoje em dia, princi-

palmente nas modalidades individuais com bola como ( tênis de campo e tênis 

de mesa), o diferencial para o sucesso está na habilidade motora dos indivíduos.

Desenvolvimento motor consiste em uma mudança com grande frequência 

no comportamento motor ao longo da vida. O desenvolvimento motor envolve o 

estudo de demandas subjacentes tais como biológicas, ambientais e de tarefa 

que influenciam em mudanças no comportamento motor desde a fase da infância 

ate na velhice (HAYWOOD & GETCHELL, 2016).

Movimento é o ato de mexer qualquer parte do corpo, já o padrão de movi-

mento refere se a um movimento isolado como o ato de levantar o braço ao lado 

do corpo eles representam somente uma serie de movimentos organizados (DE 

JESUS, 1994).

Padrões de movimentos fundamentais são aqueles que envolvem a com-

binação de padrão de movimento de dois ou mais segmentos corporais. Cor-

rer, saltar e arremessar são exemplos de padrão de movimentos fundamentais 

(GALLAHUE et al.,2013).
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Desenvolvimento das habilidades esportivas 

O desenvolvimento das habilidades esportivas acontece na fase dos 

movimentos especializados no estágio de transição que é em crianças de seta 

a dez anos que começa tentar combinar movimentos fundamentais é com isso 

aumenta o interesse em praticas esportivas .

No meio esportivo, o ser humano aprende a coordenar não só as várias par-

tes do corpo tendo como objetivo alcançar uma meta individual como, por exem-

plo, acertar uma bola em um determinado local como uma quadra ou gol, mas 

também associar suas ações em função da atuação do adversário. De modo 

geral, podemos assegurar que toda ação motora provoca em algum tipo de coor-

denação corpórea, realizado em um cenário físico e cultural, desempenhado um 

papel importante no alcance da meta desta ação. Coordenar implica em dividir 

espaços, dividir o tempo e construir bens e valores em um conjunto variado de 

ações no ambiente familiar, no trabalho, na escola ( DE ROSE JR,  2009).

Como instrutores (pais, treinadores, professores) o propósito de todos é 

ajudar os aprendizes a melhorar de acordo com suas necessidades de desenvol-

vimento e seus potenciais. O objetivo operacional nos ajuda a observar todos os 

aprendizes em seus reais níveis de desenvolvimento. Observando os níveis con-

seguimos trazer atividades que consigam trabalhar os movimentos necessários e 

ainda sir ser gratificante aos mesmos (GALLAHUE,. 2005).

No campo esportivo, a coordenação motora responde pela trajetória de 

um corpo no espaço. Além disso, a coordenação motora depende e impõe um 

tipo de relação com os materiais como bola com outro corpo seja do adversário 

ou o seu próprio. Nos esportes em que a bola é o item principal do jogo, a coor-

denação entre o jogador ou jogadores da equipe, ou da equipe adversaria, se da 

através da bola (DE ROSE JR, 2009).

As primeiras tentativas de executar uma habilidade motora são definidas 

por um comportamento exploratório em que a melhor maneira de fazer tal ação é 
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algo a ser descoberto. Nesta etapa, o praticante parece descoordenado, com 

movimentos desnecessários e sem fluência. Apresenta um leque de respostas 

motoras na tentativa de encontrar a melhor forma para a tarefa a executar (PEL-

LEGRINI, 2000).

Quando da aquisição de um padrão motor, que é característica de certa 

modalidade esportiva, o iniciante procura realizar a tarefa motora variando o me-

nos possível tendo assim movimentos mais previsíveis. Ao longo do processo de 

aprendizagem, o iniciante passa a ser, cada vez mais, constante na execução 

dos padrões fundamentais de movimento ao mesmo tempo em que aumenta 

as possibilidades de responder as limitações impostas pela situação de jogo 

(BRESCIANI et al, 2000).

MATERIAIS E MÉTODOS

TIPO DE ESTUDO

A Seguinte pesquisa foi realizada através de um estudo de campo de                   

caráter quantitativo.

LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada no Clube  Campestre de Varginha, no complexo               

de tênis Homero Frota utilizando a quadra onze.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E  EXCLUSÃO

Os critérios de inclusão serão crianças de oito a dez anos de idade, de 

sexo masculino, que já pratiquem o tênis de campo por pelo menos 6 meses.

Tratando-se dos critérios de exclusão serão crianças que não atingiram 

ou ultrapassaram a idade permitida, que nunca praticaram o esporte e do sexo                 

feminino.
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AMOSTRAGEM

A amostra será distribuída em dois grupos de dez crianças ambos com 6 

meses de treinos. O primeiro grupo utilizará a metodologia tradicional e o segun-

do grupo que utilizará a metodologia play and stay.

INSTRUMENTOS  E  TÉCNICAS PARA  COLETA  DE  DADOS

Para a execução da pesquisa serão realizadas duas análises, repetida-

mente, em três dias distintos.

Teste 1: Serão lançadas dez bolas sendo elas, cinco na direita(forehand) e 

cinco na esquerda(backhand), logo após farão cinco saques e cada grupo utili-

zará o material destinado aos mesmos. O resultado se embasará na quantidade 

de acertos de cada grupo.

Teste 2: Os alunos farão uma troca de bola com o treinador, no intuito de 

medir o nível de controle de bola. A avaliação deste processo se dará através do 

numero de rebatidas que cada indivíduo conseguira fazer.

Para que estes testes sejam executados de maneira eficiente serão neces-

sários alguns elementos, tais como raquete Junior tamanho 26 polegadas( 66cm 

de comprimento) e peso de 260 gramas e bola convencional para o método tra-

dicional.

Para o método play and stay serão utilizadas raquetes de 25 polegadas 

(63cm de comprimento) e peso de 225 gramas e a bola será a laranja que é pró-

pria da metodologia.

TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para possibilitar o registro dos acertos e dos resultados será utilizada uma 

tabela no programa Excel, marcando a pontuação das duas análises, para cada 

indivíduo. Em seguida, também com o programa Excel, será montado um gráfico 
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de barras verticais, utilizando o número de acertos para cada metodologia, sendo 

tradicional ou play and stay. Desta forma, será possível comparar e verificar qual 

das duas metodologias são mais eficazes para a iniciação do tênis infantil.

PROCEDIMENTOS

Após a autorização da gerente geral do Clube Campestre de Varginha onde 

foi desenvolvida a pesquisa, o presente estudo foi submetido ao Comitê Perma-

nente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da universidade vale do rio ver-

de (Unincor) onde foi desenvolvido o estudo e, após sua aprovação, foi enviado 

o termo de consentimento livre e esclarecido para os pais ou responsáveis pelas 

crianças. Após assinatura deste termo, foram marcadas datas para realização 

das analises.

As analises foram realizadas na quadra onze do Clube Campestre de vargi-

nha, os primeiros testes realizados foram com o grupo da metodologia tradicional 

e logo após com o grupo da metodologia play and stay, os testes foram executa-

dos em três dias diferentes.

A coleta de dados foi no próprio local de treinamento das crianças, antes 

do inicio das aulas de tênis de campo. Com uso de um notebook, utilizando o 

programa Excel para marcar o numero de acertos de cada um dos participantes, 

foram feitos gráficos para avaliar e mensurar se havia a existência de um método 

mais eficaz que o outro para iniciação do esporte tênis de campo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro gráfico podemos observar os resultados do primeiro teste, que 

foi avaliar a quantidade de acertos dos movimentos de direita (forehand), esquer-

da (backhand) e saque e com isso fazer a análise para ver qual metodologia é 

mais eficaz para estes golpes.
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Gráfico 1- Demonstrativo dos acertos dos golpes direita, esquerda e saque.

Fonte: dos autores

Através do gráfico podemos visualizar que a metodologia play and stay leva 

uma pequena vantagem em todos os golpes quando comparada a metodologia 

tradicional, principalmente nos golpes de direita (forehand) e saque.

Outra observação que podemos fazer é que aconteceu algo inesperado que 

foi o numero de acertos com a esquerda (backhand) ser maior do que o da direita 

na metodologia tradicional, pois para Silva e Lemos (2014) o lado dominante da 

raquete é o de maior facilidade de aprendizado e execução para o praticante.

Para Cortela (2012) a grande sacada são as bolas soft que são utilizadas 

na metodologia play and stay, pois a mesma faz com que o quique da bola fique 

na altura ideal para que as crianças consigam o melhor padrão de movimento de 

rebater como mostra Gallahue, Ozmun e Goodway (2013).

Segundo Piffero e Valentini (2010) tanto a metodologia tradicional quanto a 

play and stay promovem melhoras significativas nas habilidades motoras espe-

cializadas no tênis.

Porem, as autoras também relatam que além das melhorias nas habilida-

des especificas, os alunos da abordagem play and stay apresentaram uma as-
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sociação significante entre estas habilidades e habilidades de locomoção e o 

mesmo não ocorreu com o grupo da metodologia tradicional.

No estudo de Canfield e Netto (1995) que foi realizada com crianças de 6 

a 9 anos de idade os mesmos nos mostram que crianças que participam de si-

tuações de aprendizagem com maior incerteza ambiental apresentam resultados 

superiores nas tarefas de rebater, reforçando a ideia de fazer situações praticas 

onde as mesmas tenham que solucionar problemas motores, abdicando do pa-

pel de meras reprodutoras de movimentos previamente ditados, sendo assim o 

estudo nos mostra o papel importante que tem a metodologia play and stay com 

o proposito de fazer jogos desde a primeira aula.

Gráfico 2- Demonstrativo das trocas de bola.

Fonte: dos autores

Através do gráfico podemos observar que o numero de troca de bolas 

da metodologia play and stay foi bem superior ao método tradicional.

Segundo Cortela (2012) um estudo feito com crianças de 5 a 11 anos, mos-
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trou que a metodologia play and stay além de trazer o gesto técnico de golpes 

como direita (forehand), esquerda (backhand) e saque, também mostrou melho-

res resultados no quesito troca de bola do que a metodologia tradicional.

Mesmo com todos estes dados mostrando resultados satisfatórios da me-

todologia play and stay professores da modalidade ainda utilizam a metodologia 

tradicional ressaltando a importância dos movimentos repetitivos e drills. No en-

tanto como argumenta Piffero e Valentini (2010) ao contrario dos alunos mais 

habilidosos, os iniciantes não valorizam este tipo de prática, pois somente encon-

tram prazer no jogo em si.

LIMITAÇÕES DE ESTUDO

Observamos uma lacuna na literatura nacional sobre este assunto, dando 

a presente pesquisa, uma importância na contribuição da prática relacionada ao 

esporte, e incentivar a realização de novas pesquisas

CONCLUSÃO

Os indivíduos que fizeram a prática utilizando a metodologia play and stay 

obtiveram resultados melhores em todos os golpes, porem com uma pequena 

diferença.

No quesito troca de bola os números nos mostram que a metodologia play 

and stay obteve uma vantagem significante, sendo assim podemos visualizar 

que existe um método mais eficaz que o outro para iniciação de crianças no tênis 

de campo.

Contudo não devemos descartar a metodologia tradicional, pois a mes-

ma ainda é utilizada por vários professores de tênis e faz parte do processo da 

aprendizagem da modalidade.
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