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APRESENTAÇÃO

Profa. Dra. Antonia Dalla Pria Bankoff
Faculdade de Educação Física – Unicamp

Universidade Federal de Mato Grosso

O movimento corporal é comportamento natural do ser humano, en-
tão, as atividades físicas que se utilizam dos movimentos corporais também 
o são. Entre as atividades físicas mais comuns, destaca-se a caminhada, a 
dança, esportes e a prática de exercícios físicos, com objetivos de melhorar 
a qualidade de vida e o bem-estar, bem como combater as doenças crônicas 
e os fatores de riscos da população.

A literatura relata que houve uma acentuada redução das doenças in-
fectoparasitárias, predominantemente nas Regiões Sudeste e Sul e de um 
aumento progressivo na morbi-mortalidade por doenças crônico-degene-
rativas, representadas essencialmente pelas doenças do aparelho circulató-
rio, doenças do coração e também pelas neoplasias.

Ressalta que atualmente, no Brasil, ainda convivemos com as do-
enças infectocontagiosas, e também com as doenças crônicas não 
transmissíveis – DCNT.

O Department of Health and Human Services (DHHS) salienta que 
no final do século passado houve importantes mudanças sociais e ambien-
tais e que tem afetado a população como um todo, tais como: a explo-
são demográfica urbana; o aumento da expectativa de vida da população; 
o maior controle de morbidade e morte por doenças infectocontagiosas 
substituído por um aumento espantoso nos casos de doenças crônico-de-
generativas; o uso excessivo (dependência) dos recursos tecnológicos. 

As doenças crônicas degenerativas no Brasil estão relacionadas às mu-
danças profundas no modo de vida das pessoas, que, dentre outros fatores, 
reduziu de forma também significativa o gasto energético da população em 
geral. Vale salientar que os dados referentes à prevalência do sedentarismo 
no Brasil e no mundo ainda se revelam muito inconsistentes, devido à difi-
culdade encontrada no delineamento de estudos sobre este tema.

Outro fator importante se refere à mudança na distribuição da popu-
lação com o êxodo rural a partir da década de 1970 com a modernização 
de processos produtivos, exigindo menor gasto energético do trabalhador; 
o crescimento substantivo de atividades terciárias, consideradas leves (a 
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indústria de construção civil, por exemplo, não emprega mais tanta gente); 
o pouco tempo destinado ao lazer, sendo uma parcela significativa deste 
utilizada em atividades que demandam pouco gasto energético, como, por 
exemplo, assistir televisão, jogar videogame ou entreter-se no computador, 
contribuindo com aparecimento do sedentarismo, que só aumenta com 
o avançar dos tempos, trazendo consigo cada vez mais as DCNT desde a 
infância, adolescência e na vida adulta.

Em relação a estes aspectos, pode-se constatar que os produtos tec-
nológicos e de informática têm grande importância para a humanidade, 
todavia, são, em grande parte, responsáveis pelo aumento da inatividade 
física observada nos dias de hoje. 

Outro agravante é o consumo de um alto teor de gordura e carboi-
dratos em nossa alimentação diária agravado por um baixo consumo de 
frutas e verduras.

Os fatores de risco e as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
representam, atualmente, um importante problema de saúde pública no 
Brasil e no mundo, um quadro sanitário em que se combina as doenças 
ligadas à pobreza típicas dos países em desenvolvimento e as doenças 
não transmissíveis dos países mais afluentes, refletindo as contradições 
do nosso processo de desenvolvimento.

Depara-se também com os seguintes determinantes sociais: o au-
mento da expectativa de vida, a industrialização, a urbanização e as mu-
danças de hábitos de vida, com consequente maior exposição aos fatores 
de risco e inadequado estilo de vida, que contribuem para o aumento 
da prevalência e incidência desse grupo de doença (DCNT). Este fato 
é reforçado por documento encomendado pelo Banco Mundial a técni-
cos brasileiros apresentando projeções do crescimento das doenças não 
transmissíveis.

O estilo de vida é responsável por 54% do risco de morte por car-
diopatia, 50% pelo risco de morte por acidente vascular cerebral, 37% 
pelo risco de morte por câncer e no total por 51% do risco de morte de 
um indivíduo. O estilo de vida sedentário também é um fator de risco 
dependente para enfermidade coronariana e acidente vascular, princi-
pais causas de morte em todo mundo. O risco de doença cardíaca para 
as pessoas menos ativas e menos condicionadas pode ser dobrado se 
comparado ao das pessoas mais ativas e condicionadas. 

Há evidências de que o homem contemporâneo utiliza-se cada vez 
menos de suas potencialidades corporais e que o baixo nível de ativida-
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de física é fator decisivo no desenvolvimento de doenças degenerativas. 
Sustenta-se a hipótese da necessidade de se promoverem mudanças em 
seu estilo de vida, levando-o a incorporar a prática de atividades físicas 
ao seu cotidiano. 

A atividade física, se bem estruturada e orientada, pode contribuir e 
manter o peso corporal apropriado, e também, positivamente, na mudança 
de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, a 
resistência a insulina, hipertensão arterial, no controle do diabetes, coleste-
rol alto e outros fatores importantes para a saúde.

Em relação ao trabalhador, salienta-se que a prática da atividade 
física é um dos elementos fundamentais para a aquisição e manutenção 
de uma boa qualidade de vida. As suas práticas devem ser implanta-
das nas horas de lazer e em horários de trabalho através de programas 
específicos. O que contribui significativamente no estabelecimento do 
equilíbrio físico e mental.

Nessa lógica, há interesse em pesquisar sobre: Saúde e Doenças no 
Brasil, Atividade Física, Qualidade de Vida e Estilo de Vida da população. 
Estes temas vêm adquirindo relevância, ensejando a produção de vários 
trabalhos científicos, constituindo um movimento no sentido de valorizar 
ações voltadas para a determinação e operacionalização de variáveis que 
possam contribuir para a melhoria do bem-estar do indivíduo por meio 
do incremento do nível de prática atividade física habitual da população.

Entende-se, portanto, que o incremento do nível de prática de ativi-
dade física constitui um fator fundamental de melhoria da saúde pública, 
pois muitas pessoas morrem por doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, 
de doenças respiratórias e outras que são atualmente as principais causas 
de óbito em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Sabe-se que essa 
transformação nas taxas de morbidade e mortalidade deve-se à inatividade 
física crescente e à alimentação inadequada desses indivíduos.

Considerando os escritos nesta introdução, e levando em consideração 
nossa preocupação sobre a temática, propomos a elaboração deste livro e 
estudar os índices de fatores de riscos e das doenças crônicas não transmis-
síveis (DCNT). Não obstante, destacamos as contribuições da prática de 
atividades físicas orientadas na melhoria da qualidade de vida e da saúde de 
sujeitos sedentários e pouco ativos relatando experiências bem-sucedidas 
nas empresas, organizações e setor público.
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COMPOSIÇÃO DO LIVRO

O livro Atividade Física e Saúde: Experiências Bem-sucedidas nas Empre-
sas, Organizações e Setor Público, foi elaborado e composto em duas partes 
para melhor entendimento e compreensão dos leitores.

Parte I - Cuidados com a Saúde e Educação para a Saúde.

Parte II - Compreende as escritas relativas às Experiências Bem suce-
didas nas Empresas, Organizações e Setor Público.





PARTE I 
CUIDADOS COM A SAÚDE E EDUCAÇÃO 

PARA A SAÚDE
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CAPÍTuLo 1
 ATIVIDADE FÍSICA

Profa. Dra. Antonia Dalla Pria Bankoff
Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai
Programa Mexa-se Unicamp

Na Antiguidade, características físicas como força muscular e resistência 
física sempre estiveram associadas à boa saúde e à longevidade. Observou-se 
que essas pessoas eram mais independentes e tinham uma vida mais longa. 
Porém, isso nunca foi fator fundamental em termos de saúde pública, uma 
vez que nessa época as principais causas de morte estavam relacionadas ao 
meio ambiente como a água, os alimentos e o clima, e as “causa externas” 
como as mortes em guerras e acidentes em geral (Nahas, 2003).

De acordo com este mesmo autor, o interesse em pesquisar os benefícios 
da atividade física surgiu primeiro para entender o processo de treinamento 
de atletas e, por volta da década de 1920, começou-se a investigar as adap-
tações do organismo humano ao exercício físico. Atualmente, há uma vasta 
literatura sobre as modificações funcionais e estruturais decorrentes da práti-
ca regular de atividade física e as consequências dessas adaptações tanto para 
a performance humana como para a saúde das pessoas em todas as idades.

Para melhor compreensão do termo atividade física, Caspersen, Powel 
e Christenson (1985 apud Nahas, 2003) definem a atividade física como 
sendo qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelé-
tica – portanto, voluntário, que resulta em um gasto energético acima dos 
níveis de repouso. 

Já Weineck (2003) acredita que a atividade física e o esporte cami-
nham juntos, pois o esporte é uma atividade física representada por uma 
modalidade esportiva específica. Todo tipo de esporte tem seu repertório 
típico de movimento e seu perfil característico de exigências e, com isso, o 
seu efeito especial. O termo atividade física é, portanto, “a forma básica do 
movimentar-se... O esporte em contrapartida seria uma forma especial de 
movimentar-se” (p. 22).

No tocante ao termo exercício físico, pode-se dizer que este se difere 
da atividade física pela sua sistematização, pois é uma atividade repetiti-
va, planejada e estruturada que objetiva a manutenção, e melhoria de um 
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ou mais componentes da aptidão física (Caspersen, Powel e Christenson, 
1985 apud Nahas, 2003). 

Para Ghorayeb e Barros (1999), o aumento da demanda de energia 
pelo exercício provoca uma série de efeitos cardiovasculares, respirató-
rios e metabólicos, denominados de efeito agudo ou resposta ao exercício. 
Exercícios regulares produzem alterações morfofuncionais no organismo, 
conhecidas como efeitos crônicos ou adaptações que favorecerão a execu-
ção dessa atividade. Desse modo, para um indivíduo adaptado ao exercí-
cio, podemos dizer que uma determinada intensidade absoluta de esforço 
representará menor intensidade relativa para aquele exercício e, por con-
sequência menor grau de estresse fisiológico. 

A partir da década de 1950 e decorrente de estudos epidemiológicos 
publicados nessa data, verificou-se o surgimento do conceito de que ativi-
dade física é benéfica à saúde. Um estudo clássico e pioneiro realizado por 
Morris et al (1953 apud Monteiro, 1996) nesse período mostrou resulta-
dos importantes para a época, uma vez que gerou conflitos de opiniões e 
divergências quanto aos resultados obtidos. 

O estudo de Monteiro foi realizado sem um controle rigoroso das di-
versas variáveis associadas, apresentando assim alguns problemas de or-
dem metodológica. Foram comparados motoristas e cobradores de ônibus, 
num contexto em que os motoristas permaneciam a maior parte do tempo 
sentados e dirigindo, e os cobradores subiam e desciam as escadas dos ôni-
bus de dois andares várias vezes ao dia. 

Da mesma forma, carteiros que desempenhavam funções menos ativas 
foram comparados com seus colegas, que tinham uma rotina de caminha-
da e pedalada incluída em sua jornada de trabalho. Os grupos fisicamente 
mais sedentários tiveram maior incidência de doenças cardiovasculares do 
que seus colegas mais ativos. Os questionamentos foram a respeito de que, 
pessoas com predisposição para doenças ateroscleróticas coronarianas, esco-
lheriam atividades nas quais não tivessem que fazer atividade física ou então 
inibissem a realização de esforços mais intensos (Ghorayeb e Barros, 1999).

Posteriormente, estudos longitudinais esclareceram que resultados se-
melhantes foram confirmados associando maiores níveis de atividade fí-
sica e menor mortalidade geral e cardiovascular. Paffenbarger, em 1986, 
num estudo epidemiológico, analisou aproximadamente 17 mil estudantes 
da Universidade de Harvard e verificou que um gasto energético semanal 
igual ou superior a 2 mil quilocalorias também se relacionava a menor 
mortalidade geral e cardiovascular.
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Segundo dados do Ministério da Saúde (2002), a inatividade física é 
maior entre as mulheres e os idosos. Ela também diminui com o avanço 
da idade, iniciando-se na adolescência e declinando na vida adulta. Menos 
de um terço dos jovens dos países desenvolvidos e em desenvolvimento é 
ativo e quando comparados entre os sexos, as meninas são menos ativas. 

Dados epidemiológicos dessa natureza reforçaram o conceito do exer-
cício físico como um estilo de vida saudável, apoiados na ideia de que os 
benefícios parecem ser proporcionais a qualquer aumento na quantidade 
de atividade física realizada, mesmo que essa atividade seja considerada 
informal ou do seu dia a dia. 

Observa-se, desse modo, que a introdução da atividade física no co-
tidiano do cidadão comum torna-se mais fácil e viável por oferecer mais 
opções a ele, ao contrário do que se fosse enfatizado um aumento da inten-
sidade de uma determinada atividade. No entanto, pode-se dizer que é im-
portante o volume total de atividade física realizada semanalmente, embora 
dados sugiram que exercícios de intensidade superior a 4,5 METs ofereçam 
um benefício adicional à saúde desse indivíduo (Ghorayeb e Barros, 1999).

Para esses autores,

... o sedentarismo possui uma alta prevalência, que varia entre 60% e 
70% na maioria dos países com dados estatísticos a este respeito, supe-
rando com esses níveis qualquer doença conhecida. Representa ainda 
um risco individual moderado de morte por todas as causas, pela elevada 
prevalência dessa característica em uma determinada população. (p. 251)

Para Ghorayeb e Barros (1999), as doenças crônicas não transmissíveis 
trazem um prejuízo econômico elevado que a adoção de um estilo de vida 
mais ativo através de um programa governamental de promoção de ati-
vidade física tenha uma relação custo-benefício altamente favorável. Um 
fator positivo no controle e na prevenção de algumas doenças é a atividade 
física regular, pois ela permite o desenvolvimento e a manutenção de maior 
nível de aptidão física.

O Ministério da Saúde (2002) preconiza que os benefícios para a pro-
moção da saúde podem ser atingidos através de uma dieta equilibrada alia-
da à prática de atividade física regular e moderada, por trinta minutos 
diários na maioria dos dias da semana. 

Bankoff et al (2006) analisaram o nível de práticas de atividades físicas 
entre os participantes do Programa Mexa-se Unicamp e verificaram que 
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70,6% dos participantes apontam melhora na saúde, qualidade de vida, 
desempenho no trabalho e sua relação na equipe de trabalho. Os partici-
pantes ainda enfatizam que estão participando das atividades do progra-
ma por indicação médica (28,%); consciência da importância da prática 
(28,5%); controle do peso corporal (9,1%) e 33,9% apontam que por 
objetivos de melhorar a qualidade de vida.

Do mesmo modo, Barbosa (2003) ressalta que estudos têm demons-
trado que os benefícios da atividade física relacionada à promoção da saúde 
não dependem de horas de exercício. Os exercícios podem ser desenvolvi-
dos de forma contínua ou cumulativa em sessões de trinta minutos por dia 
em intensidade moderada, satisfatoriamente.

Salve e Bankoff (2004) descrevem que a atividade física é um dos ele-
mentos fundamentais para a aquisição e manutenção de uma boa quali-
dade de vida. As suas práticas devem ser implantadas nas horas de lazer e 
em horários de trabalho através de programas específicos, o que contribui 
significativamente no estabelecimento do equilíbrio físico e mental.

Monteiro (1996) também ressalta uma questão muito importante na 
relação entre atividade física e saúde que estão voltadas para o papel da ap-
tidão física, seus conceitos e aplicações. Para o autor, torna-se extremamen-
te difícil encontrar uma definição que possa ser aceita universalmente, no 
entanto, parece haver um consenso entre diversos autores de que a aptidão 
física é multifatorial.

Para Nahas (2003), a aptidão física pode ser definida como “a capaci-
dade que um individuo possui para realizar atividade física. Esta caracte-
rística humana pode derivar de fatores herdados, do estado de saúde, da 
alimentação e da prática regular de exercícios físicos” (p. 33). 

Weineck (2003) classifica a aptidão física como sendo a capacidade e 
o estado de rendimento do ser humano, assim como a sua disposição para 
uma determinada área de atuação. 

Nieman (1999) diz que a aptidão física é uma condição em que o indi-
víduo possui energia e vitalidade suficientes para realizar as tarefas diárias e 
participar de atividades recreativas sem fadiga. 

Nahas (2003) e Pitanga (2004) entram em um consenso conceitual 
no que se refere à classificação da aptidão física. Segundo esses autores, a 
aptidão física pode ser dividida em:

•	Aptidão física relacionada à saúde, na qual os focos principais são 
as dimensões morfológicas, funcional motora, fisiológica e compor-



Atividade Física e Saúde

19

tamental, ou seja, os componentes que se relacionam com o estado 
de saúde do indivíduo. Todos os componentes são importantes, pois 
reduzem os riscos de doenças hipocinéticas elevando a qualidade de 
vida individual. Pode-se defini-los como: aptidão cardiorrespiratória, 
flexibilidade, resistência muscular e composição corporal. 
•	Aptidão física relacionada às habilidades atléticas ou à perfor-
mance. Nesse grupo, além da variável relacionada à saúde, outras vari-
áveis são importantes, pois são desenvolvidas aptidões específicas para 
um bom desempenho no trabalho e no esporte. 

Nahas (2003) associa a atividade física e a saúde “ao bem-estar, a saúde 
e a qualidade de vida” (p. 31), especialmente a partir da meia-idade, pois é a 
partir desse ponto que os riscos da inatividade se solidificam e se acentuam.

O reconhecimento da importância da atividade física para a saúde é 
fundamental,  de acordo com Ghorayeb e Barros (1999). Ao adotar um 
estilo de vida ativo, baseado na prática regular de atividade física, reduz os 
riscos de desenvolvimento da maior parte das doenças crônico-degenera-
tivas. Faz-se um comparativo ainda de que a atividade física regular seja 
uma tentativa de controle das doenças crônico-degenerativas, assim como 
a imunização representa a tentativa de controle das doenças infectoconta-
giosas. Além de ser um meio de prevenção de um evento coronariano, por 
exemplo, a atividade física beneficia também a recuperação do paciente 
depois da ocorrência de um infarto, de cirurgia de revascularização mio-
cárdica e contribui para a diminuição de eventos cardíacos subsequentes. 

O aumento do gasto energético diário das pessoas, segundo Pitanga 
(2004), é inversamente associado ao desenvolvimento de risco e mortali-
dade cardiovascular. O aumento do gasto energético diário deve ocorrer 
através de atividades do cotidiano (trabalho, atividades domésticas, deslo-
camentos, entre outras), pelas atividades físicas e de lazer, pelos exercícios 
aeróbios e neuromusculares (prescritos e orientados de forma individuali-
zada e por profissionais qualificados) e pelas práticas de alto nível (para os 
indivíduos com nível alto de aptidão física).

Evidentemente, o homem contemporâneo utiliza cada vez menos as 
potencialidades de seu corpo e esse baixo nível de atividade física é decisivo 
no desenvolvimento de algumas doenças. Desse modo, existe uma neces-
sidade de o homem atual promover mudanças no seu estilo de vida, como 
incorporar no seu cotidiano a prática de atividades físicas. A atividade físi-
ca regular associada a uma alimentação saudável e a eliminação do hábito 
de fumar é fundamental para prevenir doenças crônicas.
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Ghorayeb e Barros (1999) acrescem o valor da atividade física sobre 
o aspecto psicológico, ou seja, ela é capaz de gerar bem-estar emocional 
e alívio das tensões. As endorfinas têm um papel relevante na sensação 
de bem-estar e o papel direto que há na relação direta que existe entre a 
concentração sérica de endorfina e a prática do exercício físico. Apesar das 
controvérsias existentes entre a relação de imunorreatividade das endor-
finas, em especial da beta-endorfina, e a prática de exercícios isotônicos, 
parece claro os efeitos agudos, benéficos, do exercício físico sobre o humor 
das pessoas e a sensação de bem-estar.

Outros fatores relevantes sobre o benefício proporcionado pela ativida-
de física para a saúde emocional das pessoas estão no reforço da autoesti-
ma, relacionada à melhor imagem corporal e à autonomia devido à maior 
mobilidade física que os exercícios físicos proporcionam. 

De acordo com Matsudo (1997), os benefícios proporcionados pela 
atividade física são:

•	Benefícios Fisiológicos: diminui a pressão arterial, controla o peso 
corporal, aumenta a densidade óssea e a resistência física, melhora a 
força muscular, o perfil lipídico e a mobilidade.
•	Benefícios Psicológicos: melhora a autoimagem, aumenta a autoes-
tima e o bem-estar, diminui o estresse e a depressão, mantém a autono-
mia e reduz o isolamento. 

Allsen et al (2001) destacam outros benefícios proporcionados por um 
programa de atividade física, dentre eles estão:

•	Aumento da resistência aeróbia no desempenho de tarefas específicas;
•	Melhora da capacidade funcional do sistema circulatório e respiratório;
•	Melhora da força e flexibilidade dos músculos e articulações;
•	Reduz os riscos de lesões na região lombar;
•	Desenvolve a força do sistema esquelético;
•	Controla o peso e reduz a gordura corporal;
•	Exerce ação positiva sobre os órgãos internos;
•	Retarda o processo fisiológico de envelhecimento;
•	Desenvolve as capacidades físicas;
•	Diminui o gasto energético e, consequentemente, a fadiga para ta-
refas específicas;
•	Alivia o estresse e a tensão;
•	Estimula a atividade mental; e
•	Reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis.
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São infinitos os benefícios que a atividade física pode trazer para as 
pessoas, podendo atuar diretamente no campo da saúde física na qual se 
pode ter: redução de peso e porcentagem de gordura; diminuição da pres-
são arterial em repouso; melhora do diabetes; redução do colesterol total; 
melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia. Portanto, pode-se também ter 
benefícios cardiorrespiratórios, melhora da força, tônus muscular, flexibi-
lidade, fortalecimento de ossos e articulações e queima de calorias, além 
de auxiliar no desenvolvimento psicomotor no caso específico de crianças 
(Maris, 2004) (Theobald e  Diettrich, 2007).

Nas ultimas três décadas, muitos trabalhos foram publicados e inúme-
ros estudos têm mostrado a eficiência da atividade física como forma de 
promover saúde. Essa associação diminui a incidência das doenças crônico-
-degenerativas como, por exemplo: doença arterial coronariana, diabetes, 
hipertensão, osteoporose, dentre outras.

A prevenção do diabetes mellitus e da osteoporose também está as-
sociada prática a de atividade física, além dos efeitos benéficos da DAC 
(doença arterial coronariana) e HAS (doença arterial sistêmica). Pode-se 
associar também a esse fator menor prevalência de acidente vascular cere-
bral, perfil lipídico mais favorável e possivelmente menor risco de câncer 
de cólon. Além disso, a atividade física tem papel decisivo no combate da 
obesidade (Weineck, 2005).

De acordo com a Organização Pan-americana (2003), 60% da popu-
lação mundial não satisfaz a necessidade mínima de atividade física para 
manter o organismo saudável que é de trinta minutos. Para os indivíduos 
que não cumprem o mínimo de atividade física recomendada, eleva-se em 
1,5 o risco das doenças cardiovasculares.

Este importante órgão governamental ainda comenta que no mundo 
estima-se que a ausência de exercícios seja responsável pelos seguintes nú-
meros: de 10 a 16% dos casos de câncer de mama, câncer de cólon e diabe-
tes e ainda de 22% dos casos de doenças cardíacas isquêmicas. Segundo o 
Relatório Mundial sobre Saúde no Mundo 2002, da Organização Mundial 
de Saúde, “a pouca atividade física é responsável por 1,9 milhões de óbitos 
por ano no mundo”. 

Monteiro e Filho (2004) apontam que os efeitos fisiológicos do exer-
cício físico podem ser classificados em: agudos imediatos, agudos tardios 
e crônicos. Os efeitos agudos são as respostas diretas à sessão de exercício; 
os efeitos agudos imediatos ocorrem peri e pós-imediato ao exercício físi-
co (elevação da frequência cardíaca, ventilação pulmonar e sudorese); os 
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efeitos tardios incidem no decorrer das primeiras 24 ou 48 horas, podendo 
chegar até 72 horas após uma sessão de exercício (são identificados pela 
redução dos níveis tensionais, principalmente nos hipertensos, na expan-
são do volume plasmático, na potencialização da ação e aumento da sen-
sibilidade a insulina na musculatura esquelética); os efeitos crônicos são 
as adaptações resultantes da exposição frequente e regular às sessões de 
exercício físico e representam aspectos morfofuncionais que diferenciam 
um indivíduo sedentário de um fisicamente treinado (por exemplo: bra-
dicardia relativa de repouso hipertrofia muscular e aumento do consumo 
máximo de oxigênio).

De acordo com a Opas (2003) – Organização Pan-Americana de Saú-
de, além de todos os benefícios já mencionados anteriormente, a atividade 
física resulta em benefícios econômicos, reduzindo custos de atenção à saú-
de. Nos Estados Unidos, por exemplo, os custos associados à inatividade e 
à obesidade nas despesas de saúde foram de 9,4% em 1995. Os ativos, de 
acordo com dados de 1998, economizam US$ 500,00 por ano em custos 
de atenção à saúde. No ano de 2000, a falta de exercício físico na popu-
lação pode ter acrescido cerca de US$ 75 bilhões aos custos médicos. Os 
dados do Canadá apresentam 6% do custo total de atenção à saúde asso-
ciados à inatividade física (p. 24).
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CAPÍTuLo 2
ATIVIDADE FÍSICA E PROMOÇÃO DA 

SAÚDE

Profa. Dra. Antonia Dalla Pria Bankoff
Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai

Programa Mexa-se Unicamp

O termo promoção de saúde é geralmente usado para descrever ativi-
dades específicas dirigidas a metas particulares, com uma forte ênfase na 
gestão racional da saúde das populações (Castiel, 2004).

Sigerist (1946) foi o primeiro autor a utilizar o termo promoção da 
saúde. Ele ressaltava, de forma indireta, a importância da prática de ati-
vidade física, quando citou que a saúde se promove proporcionando con-
dições de vida descentes, incluindo neste conceito as boas condições de 
cultura física e as formas de lazer.

Promoção de saúde está centrada em uma determinada perspectiva 
acerca do que deve ser uma “boa” sociedade e do que seria a natureza e/ou 
condição humana (Seedhouse, 1997) (Castiel, 2004).

Ao conceituar promoção da saúde, Buss (2000, 2002) destaca que “o 
fomento da atividade física é uma das ações mais importantes de promoção 
da saúde no nível individual” (p. 54). Este mesmo autor exalta a importân-
cia deste tema, ressaltando o fato de a promoção da atividade física ter sido 
decretada pela OMS como tema para o Dia Mundial da Saúde de 2002. 
Para Buss, a atividade física realizada em grupo é um dos maiores fatores 
de estímulo para a aquisição de hábitos saudáveis.

Neste momento considera-se interessante abordar o conceito acerca da 
atividade física relacionada à saúde, buscando identificar como estes são 
tratados nesta pesquisa.

Segundo Caspersen apud Nahas (2003), atividade física pode ser de-
finida como “qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 
esquelética (portanto voluntário), que resulte num gasto energético acima 
dos níveis de repouso” (p. 30). 

Concordamos com o conceito acima, enquanto propósito de definir 
atividade física, porém, precisamos tomar cuidado para não incorrermos 
em padronizações generalizadas, pois podemos deixar de considerar algu-
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mas especificidades já conhecidas, como, por exemplo, a diferença do con-
sumo de energia ingerido e a quantidade de energias gastas entre pessoas 
com características distintas de sexo, idade, peso, condicionamento físico, 
etc (Kon e Carvalho, 2002).

Waissmann (2003) afirma que atividade física não pode ser utilizada 
somente “como sinônimo de esporte, de aprendizado prático sobre o com-
petir, nem ao menos como modo de realização de sonhos estéticos” (p. 72).

Explicitando o que não se deve tomar como único eixo para conceitu-
ar atividade física o autor já permite ampliar o conceito, instigando uma 
reflexão acerca desta prática que vem sendo desenvolvida pautada no culto 
ao corpo, fragmentada, esteriotipada.

Nesse sentido, Carvalho (2004) nos alerta dizendo:

Contemporaneamente, a atividade física, ao tempo que canaliza a so-
ciedade para a sua capacidade de delinear corpos saudáveis, fortes, be-
los, mascara outros determinantes do setor saúde e do quadro social 
brasileiro. De outra forma, se superestima o papel de determinação da 
atividade física em relação à saúde. (p. 87)

Pactuamos com a conceituação de atividade física distinta daquelas 
que adotam essa prática com uma base conceitual fundamentada na visão 
biomédica, centrada no comportamento do indivíduo e, portanto, se com-
prometendo com uma atuação, em relação à promoção da saúde limitada 
e restrita ao corpo biológico.

Dessa forma, estamos defendendo um conceito de atividade física que se 
relacione proximamente com o referencial da promoção da saúde explicitada 
na Carta de Otawa, entendendo que este se comprometerá com os benefí-
cios de prevenção de problemas de saúde, como também investirá em recur-
sos para o fortalecimento de solidariedade nas comunidades (Brasil, 2001). 

A atividade física vem se mostrando como uma estratégia potente para 
agregar as pessoas e, portanto, se faz necessário estabelecer, nesses encon-
tros, uma relação marcada pelo compromisso e corresponsabilização pela 
saúde dos usuários, também pela preocupação com o desenvolvimento de 
sua autonomia, visando que esta vá se apropriando de diversos recursos, 
possibilitando-lhe cada vez mais ir resolvendo ou minimizando parte da-
quilo que lhe tem causado sofrimento.

A promoção de saúde pode ser entendida como uma visão ampliada 
da saúde além dos limites da ausência de doença, que considera diversas 
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determinantes relacionadas ao estilo de vida dos indivíduos e da sociedade 
onde estes se inserem. A intenção dessa visão é atuar de forma direta nas reais 
possibilidades de uma vida saudável. Nesse sentido, a concepção de promo-
ção da saúde está ligada aos aspectos políticos, materiais, organizacionais e 
simbólicos da vida das pessoas em sociedade e será o equilíbrio de compo-
nentes da vida diária, como moradia, lazer, educação, trabalho, etc, que irá 
determinar, em grande parte, as possibilidades de uma vida sadia e protegida 
de doenças (Heidmann et al, 2006; Czeresnia, 2003; Zamai, 2009).

O trabalho constitui, historicamente, o principal determinante do 
modo como as sociedades se organizam, sendo o meio através do qual o 
homem modifica o ambiente e a si mesmo. Assim, as condições materiais, 
organizacionais e psicossociais do trabalho, seja ele formal ou informal, são 
importantes fatores que afetam os comportamentos relacionados à saúde 
das pessoas e das sociedades (Santos, 2006; Assuncao, 2003).

Um importante comportamento relacionado à saúde e a atividade fí-
sica, uma vez que existem significativas evidências de sua influência na 
melhoria da eficiência do sistema imunológico, fato que pode reduzir a 
incidência de diversas patologias crônicas e degenerativas. Dessa forma, as 
iniciativas da promoção de saúde, especialmente nos modernos ambientes 
de trabalho, tendem a adotar a atividade física como uma das principais 
ferramentas, uma vez que a maioria das empresas dispensa o esforço físico 
generalizado para a realização do trabalho, substituindo-o por movimentos 
repetitivos ou insignificantes (Nahas, 2006; Pitanga, 2002).

O trabalho de Santos (2012) teve como propósito discutir a articula-
ção entre promoção da saúde, trabalho e atividade física, na perspectiva 
de refletir sobre as atividades dos programas de promoção da saúde para o 
trabalhador. Para tanto, serão feitas breves análises da trajetória histórica da 
relação entre tecnologias de produção e o interesse na saúde do trabalha-
dor, bem como do papel da promoção da atividade física nos programas de 
promoção de saúde no trabalho. 

Nesta análise, verifica-se que a promoção da atividade física no local 
de trabalho e uma ferramenta que tem chamado muito a atenção pelo seu 
custo-efetividade em termos de redução de absenteísmo e custos com trans-
tornos de saúde entre os trabalhadores cujas atividades laborais são pouco 
ativas (Halvorsen, 1997; Kerri, 2000; Ozminkowski et al, 2002; Santos, 
2012), todavia, o seu sucesso depende de outros fatores ligados à percepção 
de bem-estar no ambiente ocupacional, como uma renda justa e suficiente 
para satisfazer as necessidades básicas do ser humano (Musich, 2002). Por-
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tanto, a inserção de programas de atividades físicas laborais é fundamental 
para a implementação de projetos mais amplos que visam reduzir a incidên-
cia e prevalência de doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida entre 
a população adulta. Porém, é preciso haver uma vigilância ideológica sobre 
essas intervenções, que muitas vezes servem, também, como um ópio para 
o trabalhador no sentido de amenizar o senso critico e o espírito de reforma 
em busca de maior justiça e poder nas relações com seus empregadores.

Nas últimas três décadas, muitos trabalhos foram publicados e inúme-
ros estudos têm mostrado a eficiência da atividade física como forma de 
promover saúde. Essa associação diminui a incidência das doenças crôni-
co-degenerativas (doença arterial coronariana, diabetes, hipertensão, oste-
oporose), dentre outras (Zamai et al, 2011).

De acordo com a Opas (2003), além de todos os benefícios já mencio-
nados anteriormente, a atividade física resulta em benefícios econômicos, 
reduzindo custos de atenção à saúde.

Zamai et al (2011) dizem que através do ministraço de atividades fí-
sicas na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida, bem como 
do bem-estar cotidiano, salienta-se que o Programa Mexa-se Unicamp tem 
oferecido semanalmente aos servidores e à comunidade que a frequenta 
práticas relacionadas a alongamentos, caminhadas monitoradas, ginás-
tica localizada, consciência corporal e automassagem e relaxamento, nas 
quais observa-se que estas práticas têm contribuído significativamente para 
melhorar o desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho, 
diminuição do peso corporal, da pressão arterial, das dores articulares e 
desconfortos físicos no ambiente do trabalho e, consequentemente, tem 
melhorado a qualidade de vida, da saúde e do bem-estar dos participantes.

Em recente tabulação de dados do Programa de Convivência e Ativi-
dade Física “Mexa-se Unicamp” (2012), os participantes avaliados no mês 
de dezembro apontaram que as práticas da atividade física executada junto 
ao programa (2-3 vezes por semana) contribuíram para:

•	Melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de traba-
lho (Sexo Feminino) 85,2% e (Sexo Masculino) 70,5%;
•	Diminuição do peso corporal em ambos os sexos em 55,5%;
•	Diminuição da pressão arterial em 42,5%;
•	Diminuição do percentual de gordura e do RCQ em 44,5%;
•	Diminuição das dores articulares e desconfortos físicos no trabalho 
em 75,0%;
•	Ganho de flexibilidade durante o período em 83,0%;
•	Melhora da qualidade de vida, da saúde e bem-estar dos participantes 
em 90,5%.
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As atividades oferecidas pelo Programa Mexa-se Unicamp têm con-
tribuído consideravelmente para diminuição do IMC, pois em um grupo 
com 110 participantes encontrou-se redução de 23,8 para 23,4 quando 
comparados com Pitanga (2004). Em relação ao RCQ nos grupos pesqui-
sados após envolvimento nas atividades físicas propostas diminuíram de 
0,78 para 0,77, ficando num valor considerado normal.
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Não pretendemos trazer inúmeras recomendações relativas à prática da 
atividade física. Limitaremos-nos àquelas que comumente são questiona-
das no nosso dia a dia.

Pesquisas têm demonstrado que a associação de atividade física e saú-
de não necessitam ser realizadas através de horas exaustivas de exercícios 
intensos. Pequenas sessões de 30 minutos por dia, preferencialmente em 
todos os dias da semana, desenvolvidas continuamente ou mesmo em pe-
ríodos cumulativos de 10 a 15 minutos, com intensidade moderada, po-
dem representar o limiar para a aquisição de um “Passaporte para a Saúde” 
(Matsudo et al, 2002).

Kon e Carvalho (2002), apesar de terem perspectivas teóricas diferen-
tes das defendidas também por Matsudo, no que se refere aos determinan-
tes da atividade física para a promoção da saúde, também concordam que 
a atividade física realizada de forma intermitente, totalizando os cerca de 
30 minutos preconizados, é aceitável para se manter um condicionamento 
físico que preserve a saúde e mantenha o bem-estar.

Estes autores também sugerem que estas atividades podem ser distribuídas 
ao longo do dia, incluindo modalidades diferentes de exercício e recreação.

Outra questão que mereceu trazermos aqui como recomendação está 
relacionada à necessidade de avaliação médica para iniciar a prática de ati-
vidade física.

Os autores Kon e Carvalho (2002) descrevem que as pessoas sedentá-
rias devem iniciar a atividade física da seguinte forma:

...a maior parte das pessoas pode faze-lo de forma gradual e atentando 
para o aparecimento de sinais e sintomas não usuais, sem a necessidade 
de exames complementares e, mesmo, de consultas médicas... Uma 
avaliação médica mais aprofundada [...] deve ser reservada para aqueles 
com alto risco para doenças coronarianas, com sintomas sugestivos de 
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problemas cardíacos, pulmonares ou metabólicos e no caso de idosos 
ou portadores de condições crônicas que pretendam se dedicar a exer-
cícios mais rigorosos. (Coutinho, 2005, p. 22)

Anteriormente já definimos o conceito de atividade física, e neste mo-
mento se faz necessário diferenciá-lo do conceito de exercício físico, o qual 
é definido como “toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva 
que tem por objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais compo-
nentes da aptidão física” (Guedes, 1998, p. 178). Para entendermos me-
lhor esta diferenciação vale ressaltar que 

embora outras categorias de atividade física do cotidiano eventualmen-
te solicitem demanda energética significativa, não devem constituir-se 
como exercício físico. É o caso de algumas ocupações profissionais, 
das tarefas domésticas específicas e outras atividades do dia-a-dia... 
(Ibidem, p. 178)

Guedes (1998), Nahas (2003) e Pitanga (2004) também recomendam 
que deva haver uma avaliação médica mais detalhada para se iniciar um 
programa de exercício físico. 

Pensando na organização do processo de trabalho em unidades de saúde, 
na perspectiva de uma atenção mais direcionada para a integração das práti-
cas profissionais e integralidade da assistência, destacamos a recomendação 
de Buss (2002). Com relação aos aspectos da prática da atividade física para 
a promoção da saúde, o autor enfatiza que esta não pode ser vista como uma 
ação de saúde independente, pois a maioria das doenças não transmissíveis, 
especificamente as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, tem fato-
res de riscos comuns: tabagismo, sedentarismo, dieta inadequada e outros 
que devem ser combatidos em blocos, numa estratégia conjunta que inclui 
ações simultâneas de promoção e prevenção (Zamai e Burguês, 2011). Eles 
relatam que se tem observado reduções importantes de morbi-mortalidade 
quando se tem combatido em bloco certas doenças não transmissíveis que 
possuem uma elevada prevalência na população mundial.

Diante do contexto que se vive atualmente devido às doenças crônicas 
não transmissíveis, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu, a partir 
de 2002, a elaboração de políticas públicas que mostrem a importância da 
atividade física para uma vida mais saudável. Seu objetivo é orientar atra-
vés de eventos as pessoas no mundo todo sobre os efeitos benéficos para a 
saúde da prática da atividade física regular (Ministério da Saúde, 2002).
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Constatou-se também que na maioria dos países em desenvolvimen-
to, inclusive no Brasil, mais de 60% dos adultos das zonas urbanas são 
inativos fisicamente, ficando, portanto, sujeitos a desenvolver doenças 
associadas ao sedentarismo. 

Na perspectiva da promoção de saúde como forma de estimular a ado-
ção de um estilo de vida saudável pela população, organizou-se um pro-
grama para incentivar a prática de atividade física: o Programa Nacional 
de Promoção da Atividade Física “Agita Brasil”. Esse programa é uma ini-
ciativa do Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar o conhecimento 
da população a respeito dos benefícios da atividade física, salientando a 
promoção da saúde, de modo a envolvê-la nessa prática. A proposta é in-
corporar a prática regular de atividade física pelo menos 30 minutos, na 
maioria dos dias da semana de intensidade moderada, como estratégia para 
reduzir os riscos das doenças crônicas não transmissíveis e para a qualidade 
de vida (Ministério da Saúde, 2002).

Além da iniciativa do programa Agita Brasil em 2001, o Ministério 
da Saúde implementou outras iniciativas importantes de prevenção das 
doenças crônicas não transmissíveis, tais como o controle do tabagismo, 
o inquérito nacional sobre fatores de risco e as campanhas para rastrea-
mento da hipertensão arterial e do diabetes. As ações preventivas podem 
ser no âmbito primordial, prevenção primária, prevenção secundária ou 
prevenção terciária. 

Hoje, no Brasil, gastam-se aproximadamente 99,0% dos recursos nas 
fases de prevenção secundária e terciária e menos de 1% nas fases primor-
dial e primária, fazendo-se necessário um aumento dos recursos na pro-
moção de saúde e prevenção primordial e primária. Investir em uma dieta 
adequada é um fator preventivo importante, pois o processo inflamatório 
arterial depende do aumento da presença de lipídios e glicídios circulantes, 
reforçando, assim, o conceito de que, para um programa de prevenção, 
torna-se necessário modificar o padrão alimentar do brasileiro e aumentar 
seu nível de atividade física, conforme enfatiza a Coordenação Geral de 
Doenças e Agravos não Transmissíveis em 2003 (Brasil, 2007).

De acordo com a Coordenação Geral de Doenças e Agravos não Trans-
missíveis (2003), no Brasil, especialmente nas Regiões Sul e Sudeste, veri-
ficou-se uma diminuição das taxas de mortalidade por câncer do pulmão, 
acompanhando a queda de prevalência do tabagismo, no qual a tendência 
é verificada em todas as idades. A mortalidade crescente por câncer de 
mama, em todas as idades, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
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revela a importância de programas de detecção precoce, que resultam em 
redução importante na mortalidade.

A OMS tem uma campanha de prevenção do diabetes, de acordo com 
essa mesma coordenação, a chamada Diabetes Action Now, que preconiza 
a prevenção primária com metas de redução da obesidade, consumo de 
gordura, redução das gorduras saturadas, aumento do consumo de fibras e 
prática de exercício físico. Tais medidas reduzem o risco de desenvolvimen-
to do diabetes em 58%. 

A coordenação também apresenta dados mundiais que preveem que 
nos próximos 30 anos haverá um aumento significativo do diabetes na 
ordem de 72% nos Estados Unidos, 65% na Nova Zelândia, 248% na 
América Latina, 261% na África, 204% na China. No Brasil, a prevalência 
estimada em 1989 foi igual a 7%, enquanto dados de campanhas mais 
recentes são da ordem de 4,9%. Supondo que o percentual de diabetes 
não diagnosticado é da ordem de 50%, a prevalência estimada do diabetes 
é de cerca de 10%. Diagnosticá-lo precocemente é vital, devido ao alto 
custo social e econômico das suas complicações: doenças cardiovasculares, 
cegueira, insuficiência renal e amputações, entre outras.

Sem dúvida, a atividade física é promotora de saúde e responsável por 
melhorar a capacidade funcional do indivíduo sendo, portanto, contri-
buinte direta da prevenção de doenças.

Carvalho (1995) salienta que a saúde não é um objeto, portanto, nin-
guém pode dar saúde. Nem o médico, nem o profissional da Educação 
Física, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o farmacêutico ou a própria ativi-
dade física pode dar saúde. A saúde será o produto final da somatória que 
abrange as condições de vida (moradia, trabalho, serviço de saúde, etc).  

De acordo com Barbosa (2003), a pretensão da promoção de saúde 
“não é só informar, mas persuadir, motivar e facilitar a ação” (p. 138). Para 
um indivíduo sedentário, é preciso uma enorme motivação, pois ele vai 
deixar o conforto de sua casa para realizar uma atividade que vai cansá-
-lo, na qual ele irá transpirar, por isso, a atividade deve ser agradável e o 
indivíduo deve estar informado sobre os benefícios que a atividade física 
lhe proporcionará.

Estudos apresentados na oficina de vigilância em doenças crônicas não 
transmissíveis, por especialistas em saúde pública, tiveram como objeti-
vo apresentar e discutir a vigilância dessas doenças no país. A iniciativa 
do Projeto Carmen (Conjunto de Ações para a Redução Multifatorial das 
Enfermidades Não Transmissíveis) propõe uma abordagem integrada para 
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a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis proposta pela OPAS. 
No mundo todo, observam-se como principais condições de risco para 
mortalidade das doenças crônicas não transmissíveis: o tabagismo, a hiper-
tensão arterial, o sobrepeso, a hipercolesterolemia e uma dieta pobre em 
frutas e legumes. O Projeto Carmen tem por objetivo a abordagem integral 
dessas condições de risco (Coordenação-geral de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis, 2003; Brasil, 2007).

Para implantar essa iniciativa são instaladas as primeiras intervenções 
em áreas demonstrativas para poder avaliar a aceitabilidade, sustentabili-
dade e efetividade em distintos cenários e os impactos seriam aferidos por 
indicadores de morbidade e mortalidade. Para a promoção de saúde as 
intervenções devem considerar as causas básicas que determinam as ini-
quidades de saúde na população e as estratégias devem reduzir os riscos da 
população total e igualmente as diferenças entre os grupos. Esta discussão 
foi implementada numa proposta de um sistema de vigilância epidemio-
lógica para o país.

O cenário epidemiológico do Brasil coloca as doenças crônicas não 
transmissíveis na agenda de prioridades da saúde pública e em condições 
adequadas para a prevenção e vigilância. É essencial que além de se esta-
belecer uma estratégia nacional de prevenção, com definição de ações pro-
gramáticas e metas para os vários níveis de atuação, também ocorra uma 
estruturação da vigilância para avaliar essas intervenções.

O objetivo da vigilância em doenças crônicas não transmissíveis é co-
nhecer a magnitude, os determinantes sociais, econômicos, comportamen-
tais e monitorar tendências, para pode subsidiar políticas e estratégias para 
a promoção da saúde e prevenção avaliando o impacto das intervenções e 
orientando a continuidade das ações. Essa vigilância permite conhecer a 
distribuição dos principais fatores na população e perceber mudanças no 
perfil de risco em curto prazo tendo efeitos potenciais duradouros sobre 
gerações sucessivas. (Coordenação Geral de Doenças e Agravos não Trans-
missíveis, 2003; Brasil, 2007).

Essa coordenação acredita que a existência de fatores comuns a várias 
doenças crônicas não transmissíveis permite uma abordagem integrada 
dos mesmos e contemplar fatores potencialmente modificáveis, com reco-
nhecida associação com as mais importantes doenças crônicas não trans-
missíveis. Fatores de risco comportamentais, o tabagismo, a alimentação 
inadequada, a inatividade física e o consumo de álcool compõem o núcleo 
central de monitoramento. De acordo com necessidades locais ou até mes-
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mo por um longo período, itens adicionais podem ser incorporados a este 
núcleo. Esses inquéritos são de abrangência nacional, coleta padronizada e 
regular. O primeiro inquérito nacional de fatores de risco foi realizado pelo 
Ministério da Saúde em 2003. 

Nesse estudo é importante lembrar que a vigilância inclui o desen-
volvimento e avaliação continuada de ações de promoção da saúde e pre-
venção das principais doenças crônicas não transmissíveis, fundamentais 
para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no país. As ações de 
promoção e prevenção primária de saúde são custo-efetivo e devem ser 
priorizadas (Coordenação Geral de Doenças e Agravos não Transmissí-
veis, 2003; Brasil, 2007).

Vale lembrar que a coordenação ressalta que não existe uma única es-
tratégia para a realização de inquéritos para vigilância de fatores de risco. 
No Brasil, os inquéritos podem ser realizados por meio de um suplemento 
acoplado à pesquisa do IBGE, representando um investimento de menor 
custo e maior agilidade. Inquéritos por telefone podem ser utilizados para 
avaliar de maneira ágil e barata o impacto das intervenções. As secretarias 
estaduais e municipais de saúde se envolvem na análise dos dados dispo-
nibilizados. Mesmo quando os fatores de risco são visíveis, como o taba-
gismo, a obesidade, o alcoolismo, o sedentarismo, entre outras, o apareci-
mento clínico das doenças crônicas não transmissíveis dar-se-á após longo 
período de exposição aos fatores de risco além do convívio assintomático 
do indivíduo com a doença ainda não diagnosticada.

Como consequência dos diagnósticos tardios e da doença já instalada, 
o desfecho trágico pode ser o primeiro e fatal, como ocorre muitas vezes 
com a doença coronariana aguda e com o acidente vascular encefálico. Da-
dos de pesquisas sobre as DCNT relatam ser delas a maior proporção das 
mortes nos países industrializados e nos emergentes. Projeções pessimistas 
para os países emergentes por volta do ano 2050 dizem que se concen-
trarão aí os maiores números de mortes por DCNT e a maior população 
mundial com essas doenças (Lessa, 2004).  

Pode-se dizer ainda que as doenças cardiovasculares são a primeira causa 
de morte no mundo e há pelo menos quatro décadas os brasileiros convivem 
com as doenças cardiovasculares como primeira causa de morte. O câncer 
ocupa a segunda ou terceira posição nos países desenvolvidos, mas ao lado 
do diabetes, está entre as dez primeiras causas de morte em vários países.

Na década de 1980, foram criados os programas da hipertensão arte-
rial e diabetes e não apresentaram o desempenho esperado em virtude de 
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alterações ocorridas na administração central na área da saúde, sem ava-
liação dos mesmos e apoio essencial à sua manutenção e sucesso, afirma 
a autora. As propostas de educação e controle da hipertensão e diabetes 
não conseguiram se enquadrar na prevenção primária, de baixo custo, 
desviando-se exclusivamente para a prática clínica, onerosa, de restrito 
acesso e baixa cobertura.  

Tendo em vista o contexto epidemiológico e social do Terceiro Mundo, 
as previsões futuras para o Brasil, em relação às DCNT, até o presente mo-
mento, são assustadoras. As políticas de saúde do país persistem em optar 
ainda pela medicina curativa, pelo atendimento e tratamento das DCNT 
em serviços de urgência, emergência ou sob hospitalizações. O alto custo 
reconhecido não favorece as mudanças desejáveis e impede a prática da 
promoção e proteção da saúde, mesmo que se tenha incorporado essa ideia 
nos programas oficiais para tais doenças (Lessa, 2004).
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CAPÍTuLo 4
BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA 

PARA A SAÚDE

Profa. Dra. Antonia Dalla Pria Bankoff
Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai

Programa Mexa-se Unicamp

A atividade física é considerada, dentre outros fatores, um importante 
elemento na promoção da saúde e qualidade de vida da população. Vários 
estudos demonstram que o sedentarismo ou a falta de atividade física, jun-
tamente com o fumo e a dieta inadequada, são fatores de risco associados 
ao estilo de vida, o que pressupõe aumento substancial no risco de de-
senvolver/agravar várias doenças, principalmente as de natureza crônico-
-degenerativa, como cardiopatias, câncer, hipertensão, diabetes melito e 
obesidade (Bara Filho, 2000; Young, 2005; Silva et al, 2007).

Acerca desses benefícios, Matsudo et al (2002) e Nahas (2003) relatam 
a relação existente entre:

- Efeitos antropométricos e neuromusculares: diminuição da gordura 
corporal, incremento da flexibilidade, incremento da força muscular, in-
cremento da densidade óssea;

- Efeitos metabólicos: aumento do volume sistólico, diminuição da 
frequência cardíaca de repouso e no trabalho submáximo, diminuição da 
pressão arterial; e

- Efeitos psicológicos: melhora da autoestima, diminuição do estresse e 
da ansiedade, melhora das funções cognitivas e da socialização, dentre outros. 

Em uma revisão de literatura reunindo autores que apontam respostas 
fisiológicas às atividades físicas sobre componentes herdados geneticamente 
e a interação com o meio ambiente, Achour  Júnior (1996b) concluiu que:

as pessoas privilegiadas geneticamente, categorizadas com baixo 
fator de risco, podem tornar-se num futuro, candidatos de ris-
co, se forem inativas fisicamente. É reconhecido também que as 
pessoas ao herdarem genes predispostos as doenças, podem tomá-
-las precoces, se desconsiderarem os benefícios de uma vida ativa. 
(Achour Júnior, 1996b, p. 60)
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Em um estudo de revisão de literatura, Fechio (1998) demonstrou que 
a atividade física pode proporcionar diversos benefícios para pessoas que 
possuem o vírus da AIDS, tais como na melhora na parte imunológica, 
retardando o avanço da infecção viral e tornando mais lenta a progressão 
da doença; na parte fisiológica há uma diminuição nos níveis de estresse, 
ansiedade e nos quadros depressivos.

Com uma amostra de 30 mulheres pertencentes a um serviço especia-
lizado em recuperação de mastectomizadas, Prado (2004) constatou que o 
exercício físico é importante na prevenção da limitação articular, linfede-
ma, alterações posturais, fibrose muscular e da aderência tecidual na área 
cirúrgica. O conhecimento sobre a importância e a necessidade dos exercí-
cios físicos com a presença de um profissional e o suporte dos familiares foi 
o incentivo mais referido pelas mulheres participantes do estudo.

A atividade física também traz benefícios afetivos, psicológicos e sociais 
que são imprescindíveis para uma vida com qualidade.

Numa pesquisa realizada com 1429 indivíduos de duas universidades 
do estado de Minas Gerais, chegou-se à conclusão de que o fator que mais 
contribuiu para motivar os indivíduos para a prática de atividade física é o 
prazer que ela proporciona (Costa, 2003).

Outra pesquisa investigou 139 idosos do estado do Rio de Janeiro com 
idade média de 68,5 anos. Dantas (1997) chegou às seguintes conclusões, 
conforme demonstrado no Quadro 1 com relação aos motivos que os leva-
ram a procurar um programa regular de atividade física orientada.

Quadro 1. Fatores de incentivo à motivação para a prática de atividade 
física por pessoas com mais idade (Dantas, 1997)

Fator indicado Porcentagem Natureza do fator
Ocupação do tempo livre 42,3 Psicossocial

Convivência e sociabilização 22,7 Psicossocial
Sentir-se participante e produtivo 11,4 Psicossocial

Manutenção da saúde 10,9 Biológico
Retardar o envelhecimento 8,3 Biológico
Melhor estética corporal 3,2 Psicossocial e Biológico

Outros 1,2

Este estudo avança ao trazer outros benéficos da atividade física, para 
além dos de natureza biológica. Podemos verificar que aproximadamen-
te 80% das razões alegadas para se fazer atividade física estão ligadas aos 
aspectos sociais e psicológicos, no entanto, abordando o social enquanto 
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relações de ordem mais pessoal, individual e interpessoal, ou seja, não estão 
abordando aspectos de dimensão coletiva na perspectiva da emancipação 
e exercício da cidadania. Com isso, não estamos desmerecendo o poten-
cial apontado pelo estudo, mas direcionando uma análise de que ainda 
são poucas as pesquisas que tratam a atividade física na dimensão do seu 
aspecto sociopolítico.

A pesquisa de Fechio (1998) demonstrou que a prática de atividade 
física, além de proporcionar para pessoas que possuem o vírus da AIDS be-
nefícios fisiológicos, imunológicos, psicológicos, já citados anteriormente, 
também podem trazer benefícios em relação a aspectos sociais, destacando 
que a participação nas atividades físicas em grupo auxilia para que o doente 
tenha um maior convívio social, ampliando a possibilidade de participar 
de movimentos sociais e exercitar sua cidadania, melhorando, assim, sua 
qualidade de vida.

Mesmo diante de tantos benefícios comprovados que a atividade física 
pode proporcionar à saúde das pessoas, Palma (2000) chama-nos a atenção 
para a questão das desigualdades socioeconômicas. Ele relata que “os pro-
blemas de saúde existentes, atualmente, em todo o mundo estão relaciona-
dos às desigualdades sociais e aos problemas fundamentais da distribuição 
da riqueza” (p. 30). 

Ao realizar a revisão de alguns estudos, este autor conclui: existe uma 
forte associação entre o baixo nível educacional e o sedentarismo; também 
destacou a associação do baixo estado socioeconômico e do tipo de ocu-
pação profissional com o sedentarismo; em outro estudo verificou que o 
uso do corpo e a prática desportiva diminuem nos grupos sociais menos 
favorecidos. Estes dados dão indícios de que existe uma associação entre o 
nível de prática de atividade física e as desigualdades sociais, denotando que 
indivíduos pertencentes a grupos sociais menos favorecidos tendem a prati-
car menos atividades físicas, mas, segundo o próprio autor, estes estudos ne-
cessitam de um maior aprofundamento para se tornarem mais conclusivos.

Waissmann (2003), buscando compreensões sobre as complexas rela-
ções entre as desigualdades sociais e atividades físicas laborais humanas, 
chama-nos a atenção para o fato de que a atividade física é desigual nas 
diferentes classes e categorias profissionais, tanto intra como extralaboral. 
O autor foi muito feliz ao trazer neste estudo diversos exemplos para ilus-
trar essa afirmação.

Carvalho (2004), em sua obra O “mito” da atividade física e saúde, nos 
oferta a relação dos determinantes estruturais, tais como: a indústria cultural, 
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a indústria da beleza, a tecnologia e a sociedade de consumo, além da polí-
tica neoliberal, com a atividade física, construindo assim a falsa ideia de que 
atividade física por si só produz saúde, seduzindo as pessoas a essa prática.

Esses investigadores nos possibilitam incorporar as diferentes relações 
estabelecidas entre atividade física e saúde, como também apreendê-la na 
sua simplicidade e complexidade, entendendo que ela pode ser exercitada 
e fundamentada por diferentes lógicas.
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QUALIDADE DE VIDA
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De acordo com Saba (2003), qualidade de vida é um cotidiano no qual 
há um equilíbrio entre as responsabilidades e os prazeres, garantidos por 
boa saúde, realização pessoal e facilidade ao lidar com as tarefas diárias. A 
qualidade de vida certamente depende de vários fatores para que o indi-
víduo alcance o equilíbrio, como por exemplo: poder aquisitivo, infraes-
trutura do habitat em que vive, da relação que se mantém com o trabalho, 
da administração do tempo, da satisfação que se obtém com o conjunto 
dessas atividades, do conforto a que se tem acesso, do estado de saúde e, 
acima de tudo, da maneira pessoal de se encarar tudo isso.

Qualidade de Vida diz respeito a como as pessoas sentem e compre-
endem seu cotidiano, envolvendo aspectos como saúde, educação, trans-
porte, moradia, labor e participação nas decisões que lhes dizem respeito e 
determinam como vive o mundo (Del Vecchio et al, 2007).

Segundo Gonçalves e Vilarta (2004), o termo qualidade de vida nos 
permite entendê-lo como a forma que cada um de nós vive o seu dia a 
dia no que diz respeito ao estilo (escolhas apreendidas e adotadas durante 
toda a vida) e as condições de vida (envolve moradia, escolaridade, saúde, 
transporte, segurança, os aspectos materiais da vida, historicamente deter-
minados e socialmente construídos).

Para Ghorayeb e Barros (1999), qualidade de vida significa apresentar 
boas condições de aptidão física para realizar esforços do dia a dia, impli-
cando na capacidade de realizar atos motores diversificados envolvidos nas 
tarefas do cotidiano, mantendo a homeostase do organismo sem maiores 
alterações durante os esforços. 

Desta maneira, do ponto de vista biomecânico, um sujeito debilitado 
e com pouca massa muscular, ao realizar uma atividade cotidiana, utiliza 
muitas unidades motoras, o que acaba por caracterizar um esforço de alta 
intensidade. Observe que com idosos não condicionados podem ocorrer 
elevações perigosas na pressão arterial e na frequência cardíaca em situações 
comuns como a de subir escadas, que poderiam ser abrandadas por meio 
do aumento da massa muscular e da força através de exercícios com peso.
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Nahas (2003) enfatiza ainda que a qualidade de vida é diferente de 
pessoa para pessoa e tende a se alterar ao longo da vida. Existe ainda 
um consenso entre os pesquisadores desta linha de que são múltiplos os 
fatores que determinam a qualidade de vida pessoal e comunitária. São 
fatores que determinam a qualidade de vida: estado de saúde, longevida-
de, satisfação no trabalho, salário, lazer, relações familiares, disposição, 
prazer e até espiritualidade.

A interpretação de qualidade de vida pode diferir-se entre as pessoas 
com características individuais e condições de vida similares, pois as pesso-
as têm interpretações individuais sobre o tema.

Há parâmetros individuais e socioambientais que podem influenciar 
a qualidade de vida de indivíduos ou grupos populacionais, que segundo 
Nahas (2003) pode ser representado pelo quadro abaixo.

Quadro 2. Parâmetros socio-ambientais e individuais, proposto por 
Nahas (2003)

QUALIDADE DE VIDA
Parâmetros socio ambientais Parâmetros individuais

Moradia, transporte e segurança Hereditariedade
Assistência médica Estilo de vida

Condições de trabalho e remuneração Hábitos alimentares
Educação Controle de estresse

Opções de lazer Relacionamento
Meio ambiente Comportamento

Outros Outros

Em geral, para grandes grupos e populações, se utiliza indicador esta-
tístico para avaliar o grau de qualidade de vida ou desenvolvimento exis-
tente. São exemplos desses indicadores por Nahas (2003) a expectativa de 
vida, os índices de mortalidade ou morbidade, os níveis de escolaridade 
e alfabetização dos adultos, a renda per capita, o nível de desemprego, a 
desnutrição e a obesidade. O Brasil, de acordo com o Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), 
está aquém dos níveis ideais de qualidade de vida, ocupando 74º lugar no 
ranking mundial de condições ideais de vida, segundo critérios utilizados 
pelo índice de desenvolvimento da ONU. 
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Segundo Seidl e Zannon (2004) e Zamai (2009), o termo qualidade de 
vida é uma variável importante tanto na prática clínica quanto na produ-
ção de conhecimento, especialmente na área da saúde. Apesar das contro-
vérsias existentes acerca de sua conceituação e mensuração, há contribui-
ção teórico-metodológica em sua classificação. Isso resulta em mudanças 
no processo saúde-doença, o que tem grande validade para melhora do 
atendimento biomédico, que não consideram os aspectos psicossocioeco-
nômico, imprescindíveis no processo de promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação em saúde.

De acordo com Allsen et al (2001), a atividade física influencia de 
modo positivo a saúde física e psicossocial, sendo de extrema importância 
em todos os estágios da vida. As intervenções para elevar o nível de ativida-
de física nos locais de trabalho, nas comunidades e em postos de saúde po-
dem ser eficazes e ser indícios de mudanças comportamentais e atitudinais.

Segundo Matsudo (2000), Zamai e Bankoff (2010), os principais be-
nefícios da atividade física e do exercício na qualidade de vida são os efei-
tos antropométricos e neuromusculares, os efeitos metabólicos e os efeitos 
psicológicos. Quanto aos efeitos antropométricos e neuromusculares, po-
demos citar o controle do peso corporal, diminuição da gordura corpo-
ral, incremento da massa muscular, fortalecimento do tecido conectivo 
e aumento da força muscular, densidade óssea e flexibilidade. Os efeitos 
metabólicos podem ser verificados pelo aumento do volume sistólico, di-
minuição da frequência cardíaca no repouso e no trabalho submáximo, 
aumento da potência aeróbia e da ventilação pulmonar, diminuição da 
pressão arterial, melhoria do perfil lipídico e da sensibilidade a insulina. E 
por fim os efeitos psicológicos que estão relacionados com a diminuição do 
estresse e ansiedade, melhoria da tensão muscular e da insônia, diminuição 
do consumo de medicamentos, melhora das funções cognitivas, da socia-
lização e da autoestima.

Costa et al (2007) dizem que a prática de exercícios regulares, além dos 
benefícios fisiológicos, acarreta benefícios psicológicos, tais como: melhor 
sensação de bem-estar, humor e autoestima, assim como redução da ansie-
dade, tensão e depressão.

A prática de atividade física regular tem sido reconhecida por seus efei-
tos saudáveis nos praticantes (ACSM, 1998; Porto e Raso, 2007).

Para Vilarta (2004), a qualidade de vida de muitas pessoas poderia 
sofrer modificações significativas se alguns de seus hábitos fossem alterados 
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ao lado de implementações de ações preventivas de saúde que pudessem 
gerar um estilo de vida saudável.

Dantas (1999), buscando responder em que medida a atividade física 
proporcionaria uma desejável qualidade de vida, sugere que programas de 
atividade física bem organizada podem suprir as diversas necessidades in-
dividuais, multiplicando as oportunidades de se obter prazer e, consequen-
temente, otimizar a qualidade de vida. 

Lopes e Altertjum (1999) escrevem que a prática da caminhada contri-
bui para a promoção da saúde de forma preventiva e consciente. Veem na 
atividade física um importante instrumento de busca de melhor qualidade 
de vida. 

O “Manifesto de São Paulo para a promoção de Atividades Físicas 
nas Américas” − publicado na Revista Brasileira Ciência e Movimento (jan. 
2000) − destaca a necessidade de inclusão da prática de atividade física no 
cotidiano das pessoas de modo a promover estilos de vida saudáveis rumo 
à melhoria da qualidade de vida. 

Fora dos círculos acadêmicos, os meios de comunicação constantemen-
te veiculam informações a respeito da necessidade de o homem contempo-
râneo melhorar sua qualidade de vida por meio da adoção de hábitos mais 
saudáveis em seu cotidiano. 

Neste contexto, a Federação Internacional de Educação Física – Fiep 
elaborou o “Manifesto Mundial de Educação Física – 2000”, o qual repre-
senta um importante acontecimento na história da Educação Física, pois 
pretende reunir em um único documento as propostas e discussões efetiva-
das, no âmbito desta entidade, no decorrer do século XX. 

O manifesto expressa os ideais contemporâneos de valorização da vida 
ativa, ou seja, ratifica a relação entre atividade física, saúde e qualidade de 
vida e prioriza o combate ao sedentarismo como objetivo da Educação Fí-
sica (formal e não formal) por meio da educação para a saúde e para o lazer 
ativo de forma continuada.

De um modo geral, os governos em parceria com outros órgãos deve-
riam implantar políticas para aumentar a participação individual em al-
guma atividade física, seja entre crianças, adolescentes, adultos jovens, de 
meia-idade e idosos, com o intuito de melhorar a saúde e a qualidade de 
vida da população.



45

CAPÍTuLo 6
ESTILO DE VIDA

Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai
Profa. Dra. Antonia Dalla Pria Bankoff

Programa Mexa-se Unicamp

O estilo de vida certamente influencia diretamente sobre nossa saú-
de e bem-estar, em curto, médio ou longo prazo, principalmente a partir 
da meia-idade (40 a 60 anos). A mobilidade, a autonomia e a qualidade 
de vida das pessoas estão diretamente associadas aos fatores relaciona-
dos ao estilo de vida, como os mencionados no pentáculo do bem-estar 
proposto por Nahas (2003, p. 13), nutrição, estresse, relacionamento, 
comportamento preventivo.

Esses cinco aspectos que representam o pentáculo sugerido por Nahas 
afetam a saúde. Pode-se dizer que em geral esses aspectos estão diretamente 
associados ao bem-estar psicológico e às diversas doenças crônico-degenerati-
vas, como por exemplo: ataque cardíaco, diabetes, hipertensão arterial, obe-
sidade, transtornos alimentares, câncer, artrite, osteoporose, dentre outras.

A mudança para um estilo de vida mais ativo poderia reduzir profun-
damente a mortalidade devido a fatores como: sedentarismo, alta taxa de 
gordura corporal, obesidade, dentre outros. Um nível inadequado de ativi-
dade física representa quase 30% de todas as mortes por cardiopatia, câncer 
de cólon e diabetes (McArdle et al, 2001). Outro fator que contribui subs-
tancialmente para a redução das taxas de doenças não transmissíveis seria a 
mudança dos hábitos alimentares e o controle do fumo (Opas, 2003).

Estes autores afirmam que gradativamente as doenças crônico-dege-
nerativas geram um problema que vem afetando as populações dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Todavia, é a imagem do novo estilo 
de vida adotado pelas pessoas devido aos processos de industrialização, 
urbanização, desenvolvimento econômico e crescente globalização no mer-
cado de alimentos que predominam também na nova forma de nutrição 
aliada ao sedentarismo e que está crescendo desordenadamente, o que tem 
aumentado o número dessas doenças não transmissíveis.

A forma como as pessoas vivem e as escolhas que fazem estão intima-
mente ligadas ao contexto e cultura de onde vivem. Também fazem parte 
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desta questão o ambiente familiar e social, o conhecimento disponibilizado 
e o acesso às oportunidades. É imprescindível capacitar as pessoas no seu 
espaço de vida cotidiano para que elas possam lidar com questões impor-
tantes como, por exemplo, a saúde. Sabe-se que a contínua sociabilização 
das informações, a oportunidade de aprendizado de assuntos ligados à saú-
de, à cidadania e ao processo de participação social, desenvolve a autono-
mia do indivíduo (Vilarta, 2004).

Contextualizando esses temas, Gonçalves e Vilarta (2004) definem 
estilo de vida como sendo “hábitos aprendidos e adotados pela vida toda, 
relacionados com a realidade familiar, ambiental e social” (p. 64). Con-
sequentemente, o estilo de vida é decorrente da integração de inúmeros 
fatores que compõem a existência humana. O homem, portanto, durante 
toda a vida, sofre um conjunto de adaptações em nível biológico e cul-
tural que refletem em seu modo de vida inclusive sobre os aspectos de 
saúde e bem-estar.

De acordo com Nahas (2003), “o estilo de vida é o conjunto de ações 
habituais que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades nas vidas 
das pessoas” (p. 11). Assim sendo, o estilo de vida nada mais é do que um 
dos fatores mais importantes e determinantes nas vidas dos indivíduos, 
grupos e comunidades. Nesse sentido, muito se tem observado sobre a 
“conscientização” dos países desenvolvidos em adotar medidas preventivas 
e a promoção de hábitos de vida saudáveis.  

Nahas defende a ideia que chama de estilo de vida positivo, que incorre 
na adoção de comportamentos saudáveis, evidenciando o importante pa-
pel do exercício e da atividade física. Perspectiva esta que contrasta com a 
realidade da manutenção de condutas de risco que podem ser relacionadas 
ao aumento dos índices de morbidade e mortalidade. Pode-se dizer, então, 
que o estilo de vida pode ser definido como as ações do dia a dia que refle-
tem nas atitudes, nos valores e nas oportunidades na vida das pessoas, na 
qual devem ser valorizados os elementos decorrentes ao bem-estar pessoal, o 
controle do estresse, a alimentação equilibrada, a atividade física regular, os 
cuidados preventivos com a saúde e o cultivo dos relacionamentos sociais.

De acordo com Gonçalves e Vilarta (2004), os vários hábitos que con-
tribuem para influenciar o estilo de vida e, consequentemente, a qualidade 
de vida das pessoas integradas em seu meio destacam-se:
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•	Contemplar a regularidade da ingestão de nutrientes;
•	Respeitar as necessidades específicas dos nutrientes em cada etapa da vida;
•	Praticar atividade física regular apropriada à própria condição fisiológica;
•	Utilizar técnicas específicas para controlar o estresse físico e emocional;
•	Estabelecer laços de apoio e convívio familiar e social, envolvendo-se 
em ações comunitárias e;
•	Dedicar-se ao lazer ativo, baseado em ações que envolvam atividades 
esportivas, “hobbies” ou trabalho voluntário. (p. 65)

Para Gonçalves e Vilarta (2004), o sucesso para a aquisição de novos 
hábitos parece sugerir a adoção de condutas de aprendizado. É necessário 
que todos sintam que seus valores e objetivos são importantes para sua vida 
e que detêm responsabilidades pelas suas metas e resultados. Adotar hábitos 
saudáveis depende de condições preexistentes, que como já foi discutido 
anteriormente são determinadas pela realidade social, pela disponibilidade 
de elementos circunstanciais e ambientais, além da própria estrutura bio-
lógica individualizada. Esses fatores são capazes de favorecer ou dificultar 
a adoção de um estilo de vida saudável. Dentre as condições, destacam-se:

•	O processo educacional e cultural que envolve os núcleos; familiar, 
comunitário e social influencia a disseminação e a adoção de um estilo 
de vida saudável desde os primeiros anos de vida (por exemplo: hábitos 
de alimentação saudáveis, controle de estresse e uso de drogas);
•	A estratificação social é um fator que dificulta a disponibilização de 
condições que permitam a prática de atividade física, lazer não seden-
tário ou apoio de sistemas de atenção à saúde e;
•	  A decisão pessoal que é outro fator importante e que não deve ser 
ignorado. (p. 68)

Percebe-se, portanto, que a adoção de comportamentos saudáveis de-
pende da inserção das pessoas nos meios social, ambiental e familiar. 

Quando falamos em exercício e saúde, podemos observar que o estilo 
de vida vem mudando de maneira drástica, desde que os humanos for-
mavam grupos de caçadores. Entretanto, nosso corpo indica que trabalha 
melhor mediante certo nível de atividade física. Através da prática de ativi-
dade física, muitas condições patológicas podem ser melhoradas.

Dessa forma, fica evidente que é importante adotar um estilo de vida 
ativo que ajude a controlar e consequentemente diminuir os outros fatores 
de risco. Torna-se então fundamental desenvolver na população um estilo 
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de vida mais ativo como instrumento de melhoria dos padrões de saúde e 
qualidade de vida. 

Estudos mostram que o impacto mais benéfico da atividade física ocor-
re quando realizada em intensidade moderada. A mudança de hábitos ina-
dequados como o sedentarismo favorece a diminuição dos índices de risco 
de morte, tendo como consequência uma melhor qualidade de vida. Re-
sultados de pesquisas revelam que o indivíduo que deixa de ser sedentário, 
para ser um pouco ativo, diminui em 40% o risco de morte por doenças 
cardiovasculares. Assim, uma pequena mudança de comportamento pro-
voca grande melhora na saúde e na qualidade de vida (Programa Agita São 
Paulo, 1998) (Matsudo, 1999).

A prevenção, o controle e o tratamento da obesidade são o incremen-
to do nível de atividade física e a melhora da qualidade da dieta. Para 
um funcionamento orgânico do corpo humano em boas condições, faz-se 
necessário um adequado sistema de produção e transferência de energia, 
tanto no repouso como quando exposto ao exercício físico. Para manter-se 
em repouso, um indivíduo adulto necessita de aproximadamente 1,2 kcal/
minutos de energia, ao passo que estando exposto ao esforço físico essa 
necessidade ultrapassa de 15 a 20 vezes os valores de repouso, chegando a 
18 a 30 kcal/minutos (Ghorayeb e Barros, 1999).

Esses autores mostram que a prática de exercícios físicos é capaz de 
preservar o melhor estado de saúde cardiovascular diminuindo significativa-
mente entre aqueles que têm um gasto energético de 2500 kcal por semana.

Segundo Guedes e Guedes (1995), indivíduos sedentários têm duas 
vezes mais chances de apresentarem acidente vascular cerebral que indiví-
duos fisicamente ativos. Pode ocorrer diminuição de até 70% na incidên-
cia de ataques cardíacos entre aqueles que estão envolvidos em programas 
de atividade física.

Quanto à pressão sanguínea, a atividade física em pacientes hiperten-
sos reduz tanto a pressão sistólica como a diastólica em aproximadamente 
6 – 10 mmHg, sendo um decréscimo significativo comparável a outras 
intervenções comuns (Ghorayeb e Barros, 1999).

Estes autores ainda reforçam que a atividade física regular tem efeito 
benéfico sobre o metabolismo de lipídios e ajuda a manter os níveis de 
glicose plasmática e controlar a atividade da insulina. É importante reco-
mendar a prática da atividade física, pois pessoas ativas terão menor pro-
babilidade de se tornarem diabéticas com a idade. A redução chega a 20%, 
e pode ter um papel mais significativo na prevenção que no tratamento. 
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Em indivíduos ativos, o risco de infarto é menor e progressivamente 
reduzido com o aumento dos níveis de atividade física. Sujeitos sedentários 
têm o dobro de risco em relação aos mais ativos. Assim, segundo Guedes 
e Guedes (1995), os programas de exercícios físicos que envolvam esforços 
de baixa e moderada intensidade provocam inúmeras adaptações fisiológi-
cas relacionadas à melhoria e à manutenção do estado de saúde.
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Uma das principais características de toda vida animal é sua capacidade 
de realizar movimentos. Apesar de seus estilos variarem de forma bastante 
acentuada, as necessidades que levam os animais, desde um simples pro-
tozoário monocelular até os mamíferos superiores, a se movimentarem são 
essencialmente as mesmas.

Todo animal, independentemente de seu tamanho ou complexidade 
estrutural, move-se pelo seu meio ambiente na tentativa de encontrar ali-
mento, buscar refúgio ou defender-se dos inimigos. Não seria nenhum 
exagero supor que, para os animais, o movimento é a base de suas vidas. O 
Homo sapiens é o exemplo típico de uma espécie animal cuja sobrevivência 
tem dependido, sobretudo, de sua capacidade para mover-se da forma mais 
eficiente possível.

Durante a maior parte dos aproximadamente dois milhões de anos que 
se supõe a existência do homem, este, de forma geral, viveu sob intensa 
atividade física. Sua alimentação, composta principalmente por animais 
e vegetais de difícil acesso, sua proteção contra inimigos naturais como 
animais selvagens e as adversidades climáticas eram asseguradas graças ao 
empenho de suas habilidades físicas. Em suma, para sua sobrevivência, 
diariamente o homem primitivo tinha necessidade de utilizar suas capaci-
dades e aptidão física.

Hoje, diferentemente do que ocorriam em tempos idos, as máquinas 
têm executado grande parte do trabalho físico que o homem costumava 
realizar manualmente. Na realidade, o homem típico do século XXI de-
sempenha tarefas que exigem muito pouco esforço físico. A maioria deles 
utiliza veículos motorizados em seu transporte, recorre a inúmeros disposi-
tivos tecnológicos para desempenhar suas funções no trabalho e ainda opta 
por atividades que reduzem ao mínimo o esforço físico no preenchimento 
de seu tempo livre ou dedicado ao lazer. Por consequência, o homem mo-



Carlos Aparecido Zamai
Antonia Dalla Pria Bankoff

(Orgs.)

52

derno, caso deseje, pode levar uma vida totalmente isenta de esforço físico 
mais intenso, o que tem motivado alguns estudiosos a sugerir nova deno-
minação à espécie humana: Homo sedentarius.

Não se pode negar que a evolução tecnológica observada nos últimos 
séculos tem resultado em grande melhoria na qualidade de vida do homem 
moderno. O maior indício desse fato é, por exemplo, o progressivo au-
mento da longevidade da espécie humana. Os avanços na área médica vêm 
contribuindo de forma decisiva para que isso ocorra; entretanto, a maioria 
desses avanços tem auxiliado, de forma mais acentuada, no tratamento e 
na prevenção das doenças infectocontagiosas, mas infelizmente não tem o 
mesmo êxito na prevenção das enfermidades crônico-degenerativas, como 
é o caso das coronariopatias, da hipertensão, da obesidade, do diabetes, do 
câncer e de outros males.

Na atualidade, inúmeras pesquisas destacam que a maioria da popu-
lação de países desenvolvidos e/ou em desenvolvimento vem a óbito pre-
cocemente ou a se tornar menos produtiva, não mais em consequência de 
doenças infecciosas, como era o caso de nossos antepassados, mas sim por 
acidentes provocados pelo próprio homem ou por contrair alguma en-
fermidade de caráter crônico-degenerativo20. Diante disso, parece irônico 
admitir que o avanço tecnológico, que tem contribuído de forma signifi-
cativa para elevar o padrão de vida do homem moderno, ao mesmo tempo 
vem acarretando uma série de riscos para sua saúde.

Ao consultar a literatura, serão encontradas evidências científicas suge-
rindo que o estilo de vida inativo ou o sedentarismo provocado pela tec-
nologia moderna são contribuintes em potencial para muitas das doenças 
crônico-degenerativas que podem, de uma forma ou de outra, afetar dire-
tamente a saúde do homem, tornando-o incapaz para determinadas tarefas 
de seu cotidiano ou, até mesmo, levando-o à morte de maneira prematura. 

Diante dessa perspectiva, fica bastante evidente que, se de um lado 
a industrialização e a tecnologia moderna têm contribuído enormemen-
te para o progresso de nossa civilização, de outro tem deixado o homem 
vulnerável a um conjunto de fatores que colocam em risco o seu estado de 
saúde. Portanto, acredita-se que o grande desafio para os profissionais da 
área consiste em procurar reduzir ao mínimo a predisposição do homem 
moderno frente a esses problemas.

Não obstante, ao admitir a enorme contribuição que a prática de ati-
vidade física, exercício físico e esporte, estruturados e orientados de forma 
adequada, podem trazer à preservação do bom estado de saúde, mediante a 
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melhoria da capacidade funcional e atitude coerente de buscar alternativas 
para efetivamente promover a adoção de um estilo de vida ativo e saudável 
para a nossa população.

1. Atividade Física, Exercício Físico e Esporte

Atividade física é definida como qualquer movimento do corpo, pro-
duzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em dispêndio energético 
maior do que os valores considerados de repouso. Assim, a quantidade 
de energia necessária à realização de determinado movimento do corpo 
deverá traduzir o nível de prática de atividade física exigido por esse 
mesmo movimento.

Em aspectos operacionais, a quantidade de energia requerida para 
atender o dispêndio energético induzido pela prática de atividade física 
pode ser estimada em quilojoule (Kj) ou em quilocalorias (Kcal). No en-
tanto, outro referencial menos preciso, porém de grande aplicação prática, 
é a medida da frequência cardíaca. Neste ponto, historicamente, a medida 
em Kcal tem recebido maior preferência.

Apesar de o dispêndio energético associado à atividade física ser dire-
tamente relacionado à intensidade, à duração e à frequência com que se 
realizam as contrações musculares, além da quantidade de massa muscular 
envolvida nos movimentos do corpo, a quantidade de energia necessária à 
realização de um movimento específico poderá variar de pessoa para pes-
soa, ou ainda, em razão das variações de peso corporal e do índice de apti-
dão física em uma mesma pessoa.

O dispêndio energético equivalente à atividade física de cotidiano das 
pessoas deverá se classificar basicamente em quatro categorias:

A) Dispêndio energético necessário à realização de tarefas domésticas;
B) Dispêndio energético proveniente das atividades no desempenho de 
uma ocupação profissional;
C) Dispêndio energético voltado a atender as atividades de lazer e de 
tempo livre; e
D) Dispêndio energético induzido pelo envolvimento em programas 
de condicionamento físico e na prática de esporte.
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Ao admitir a significativa participação de cada uma dessas categorias 
na definição do dispêndio energético diário, estrategicamente o dispêndio 
energético advindo das atividades de lazer e de tempo livre  dos programas 
de condicionamento físico e da prática de esporte é o que permite provocar 
as maiores variações energéticas no cotidiano das pessoas, constituindo-se, 
portanto, no principal modulador dos níveis de prática habitual de ativi-
dade física.

2. Exercício Físico

Mesmo apresentando alguns elementos em comum, a expressão exer-
cício físico não deve ser utilizada com conotação idêntica a atividade física. 
É fato que tanto o exercício físico como a atividade física implicam na re-
alização de movimentos corporais produzidos pelos músculos esqueléticos 
que levam a um dispêndio energético. Desde que a intensidade, a dura-
ção e a frequência dos movimentos apresentem alguma progressão, ambos 
demonstram igualmente relação positiva com os índices de aptidão física 
e, por sua vez, com melhor estado de saúde. No entanto, exercício físico 
não é sinônimo de atividade física, exercício físico é uma subcategoria de 
atividade física.

Por definição, exercício físico é todo esforço físico planejado e estrutura-
do que tem por objetivo o aprimoramento e a manutenção de um ou mais 
componentes de aptidão física. Diante dessa perspectiva, exercício físico 
deverá apresentar conceito mais específico e restritivo que atividade física. 
A princípio, das quatro categorias de atividade física que contribuem para a 
definição do dispêndio energético/dia, apenas as Kcal induzidas pelo envol-
vimento em programas de condicionamento físico e na prática de esporte 
podem ser tidas como provenientes de exercício físico. Isso porque todo 
esforço físico voltado ao condicionamento físico e uns mais do que outros, à 
prática de muitos esportes, devem ser planejados e estruturados, resultando 
dessa maneira em modificações nos componentes de aptidão física.

Não obstante, em determinadas situações outras categorias de ativida-
de física de nosso cotidiano podem, eventualmente, induzir a adaptações 
positivas nos índices de aptidão física. No entanto, mesmo assim, não de-
vem se constituir como exercício físico. É o caso de algumas ocupações 
profissionais, de tarefas domésticas específicas ou outras atividades do coti-
diano que, pela sua solicitação de dispêndio energético, podem repercutir 
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favoravelmente na aptidão física. Igualmente, uma pessoa que torna seu 
tempo livre e as atividades destinadas ao lazer mais ativas fisicamente deve-
rá usufruir de vantagens quanto à aptidão física. Contudo, as dificuldades 
quanto ao seu planejamento e estruturação as impedem de serem conside-
radas como exercício físico.

3. Esporte

Em razão da grande variedade de significados, definição consensu-
al mais precisa de esporte tem apresentado alguma dificuldade. Todavia, 
mais recentemente, um conceito bastante aceito coloca o esporte como 
um sistema ordenado de ações física e intelectual de relativa complexidade 
(jogo), de natureza competitiva e praticado mediante normas e princípios 
institucionalmente regulamentados, que se fundamenta na superação de 
competidores ou de marcas/resultados anteriores estabelecidos pelo pró-
prio esportista.

Com isso, atividade física, exercício físico e esporte demonstram ter con-
ceitos diferentes; no entanto, em algumas situações podem estar sobrepos-
tos entre si. Nos três casos, é exigido movimento do corpo produzido pelos 
músculos esqueléticos, resultando, dessa forma, em dispêndio energético e 
em adaptações relativas à aptidão física. Mas se na preparação para a prática 
de esporte (treinamento esportivo) torna-se possível planejar e estruturar 
o esforço físico praticado, semelhantemente ao que ocorre com exercício 
físico. No caso de sua execução (competição esportiva) essa situação passa 
a ser muitas vezes imprevisível pela situação de competição e, portanto, de 
difícil controle, descaracterizando-se, por sua vez, enquanto exercício físico.

Mesmo envolvendo as mesmas modalidades de esporte, como por 
exemplo, futebol, voleibol, basquetebol, lutas, natação, etc, a intencio-
nalidade de sua prática pode caracterizar duas configurações bastante dis-
tintas: os chamados esportes de alto rendimento e os esportes de lazer. 
Esporte de alto rendimento é praticado com objetivo principal de alcan-
çar o desempenho máximo mediante o estabelecimento de desafios dos 
próprios limites na busca de vitórias e de recordes e, em alguns casos, com 
finalidades econômicas e/ou políticas bastante claras. Em contrapartida, 
o esporte de lazer é o que tem como meta primordial a melhoria do bem-
-estar e o relacionamento interpessoal de seus praticantes por intermédio 
de atividades de competições.
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Assim, se no esporte de alto rendimento a prioridade é oferecer espe-
táculos que possam servir como fonte de entretenimento ao público inte-
ressado nesse tipo de atividade – daí a necessidade de se buscar cada vez 
melhores resultados –, no esporte de lazer a intenção é propiciar entreteni-
mento a quem o pratica; portanto, os níveis de exigências são estabelecidos 
pelos seus próprios praticantes, independentemente de satisfazer ou não 
aos eventuais espectadores.

Em vista disso, não se pode ignorar a significativa diferença existente 
entre a prática de esporte de alto rendimento e aquela realizada como 
lazer. A prática de esporte, sem dúvida alguma, requer níveis elevados 
de atividade física e, portanto, quando em situação de alto rendimento, 
repercute positivamente quanto às eventuais modificações dos índices de 
aptidão física. Entretanto, esse mesmo esporte, praticado na forma de la-
zer, mesmo exigindo menor esforço físico, poderá eventualmente induzir 
a modificações satisfatórias quanto aos índices de aptidão física; sobretu-
do no campo da saúde.

4. Aptidão Física: Conceito e Classificação

Embora possa haver unanimidade quanto à sua importância para a 
prática habitual de atividade física, definição exata quanto à aptidão físi-
ca não tem sido aceita universalmente. Aptidão física, também conhecida 
como condição física, é uma tradução da expressão physical fitness na termi-
nologia anglo-saxã. Tradicionalmente, muitas de suas definições procuram 
privilegiar unicamente as capacidades individuais direcionadas à prática de 
esportes de alto rendimento, com a falsa ideia de que, para apresentar bom 
estado de saúde e bem-estar, seria necessário demonstrar elevada condição 
atlética.

Contudo, mais recentemente começou a surgir uma série de questio-
namentos quanto à ênfase atlética oferecida à aptidão física, fundamental-
mente quanto à ausência de atributos específicos relacionados de maneira 
efetiva ao melhor estado de saúde. Assim, nas últimas décadas o conceito 
de aptidão física passou a apresentar significativa evolução, saindo do cam-
po da conveniência, da tradição atlética, do senso comum e da orientação 
exclusivamente de alto rendimento, para incorporar princípios norteado-
res alicerçados em pressupostos desenvolvidos com base em informações 
produzidas cientificamente.
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A Organização Mundial da Saúde procura fazer referência à aptidão 
física como a capacidade ou o potencial em realizar trabalho muscular de 
maneira satisfatória. Por essa concepção, estar apto fisicamente significa 
apresentar condições que permitam às pessoas um bom desempenho quan-
do submetidas a situações que envolvam esforço físico. No entanto, mais 
recentemente, em consequência de novos achados associados à relação ati-
vidade física e saúde, vem se tentando reformular o conceito até então atri-
buído à aptidão física. Nesse particular, alguns estudiosos têm procurado 
caracterizar a aptidão física como o estado dinâmico de energia e vitalidade 
que permite a cada pessoa não apenas realizar as tarefas do cotidiano, as 
ocupações ativas das horas de lazer e enfrentar emergências imprevistas sem 
fadiga excessiva, mas também evitar o aparecimento e o desenvolvimento 
de disfunções hipocinéticas, enquanto funcionando no pico da capacidade 
intelectual e sentindo alegria de viver. Por essa definição, entende-se que os 
índices de aptidão física são moduladores dos atributos voltados à capacida-
de de realizar esforço físico que venham garantir às pessoas boas condições 
orgânicas e psicológicas no meio ambiente em que vivem.

Considerando a multidimensionalidade que envolve a prática de ativi-
dade física e o fato de seus atributos apresentarem diferenças quanto à sua 
importância em relação ao desempenho atlético versus saúde, os compo-
nentes da aptidão física necessariamente deverão ser considerados em duas 
vertentes: aqueles voltados à aptidão física relacionada à saúde e aqueles 
que se identificam com a aptidão física relacionada ao desempenho atléti-
co. Uma clara distinção entre as características dos componentes direcio-
nados à aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho atlético poderá 
auxiliar no estabelecimento de metas e estratégias a serem adotadas na prá-
tica de atividade física, exercício físico e esporte que procuram atender à 
promoção da saúde.

A aptidão física relacionada à saúde abriga aqueles atributos biológi-
cos que oferecem alguma proteção ao aparecimento e ao desenvolvimento 
de eventuais distúrbios orgânicos induzidos pelo estilo de vida sedentário. 
Portanto, tende a ser extremamente sensível ao nível de prática habitual de 
atividade física. Em contrapartida, a aptidão física relacionada ao desempe-
nho atlético inclui aqueles atributos biológicos necessários exclusivamente 
à prática mais eficiente de esportes de alto rendimento.

Enquanto a prática de algumas modalidades esportivas exige compo-
nentes específicos da aptidão física relacionada ao desempenho atlético, 
outras solicitam o envolvimento simultâneo de vários componentes. As-
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sim, em adição aos aspectos relacionados à saúde, que são fundamentais 
na área esportiva, os componentes especificamente direcionados à aptidão 
física relacionada ao desempenho atlético incluem a capacidade de realizar 
esforços físicos que solicitam ações explosivas, de elevada intensidade, lon-
ga duração e altamente complexas quanto à coordenação motora. Por con-
sequência, em razão de suas características fisiológicas, de maneira geral, os 
componentes da aptidão física relacionada exclusivamente ao desempenho 
atlético apresentam relação bastante limitada com melhor estado de saúde.

A importância relativa de cada um dos componentes voltados à aptidão 
física relacionada à saúde pode variar dependendo do genótipo, da idade e 
do estilo de vida; no entanto, todos demonstram relação bastante estreita 
com melhor estado de saúde. Em termos conceituais, entende-se por ap-
tidão física relacionada à saúde a capacidade de: (a) realizar as atividades 
do cotidiano com vigor e energia; e (b) demonstrar traços e capacidades 
associados ao baixo risco de aparecimento e desenvolvimento prematuro 
de distúrbios orgânicos induzidos pelo sedentarismo. 

Dentro dessa concepção, fazem parte da aptidão física relacionada à 
saúde aqueles indicadores que apresentam relação diretamente proporcio-
nal ao melhor estado de saúde e, adicionalmente, demonstram adaptações 
positivas frente à prática habitual de atividade física. Portanto, implica a 
participação de indicadores voltados às dimensões morfológicas, funcio-
nal-motora, fisiológica e comportamental.

A dimensão morfológica reúne aqueles indicadores que se identifi-
cam com o controle de peso corporal e a distribuição de gordura corporal 
que apresenta alguma relação com o melhor estado de saúde. A dimensão 
funcional-motora engloba a função cardiorrespiratória, representada pelo 
consumo máximo de oxigênio, e a função músculo-esquelética, que atende 
os indicadores de resistência/força muscular e flexibilidade. A dimensão 
fisiológica, também denominada de aptidão fisiológica, inclui aqueles in-
dicadores em que alguns valores clínicos são mais desejáveis que outros na 
preservação do melhor funcionamento orgânico. Neste caso, os indicado-
res considerados são pressão arterial, tolerância à glicose e sensibilidade 
insulínica, oxidação de substratos, níveis de lipídios sanguíneos e perfil 
das lipoproteínas. A dimensão comportamental refere-se aos indicadores 
relacionados à tolerância ao estresse – Figura 1.
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Figura 1. Indicadores da aptidão física relacionada à saúde

5. Saúde, Doença e Bem-Estar

Uma tentativa de definição do que se entende por saúde torna-se de 
fundamental importância na medida em que a prática habitual de ativida-
de física, exercício físico e esporte direcionado à sua preservação e melhoria 
necessariamente deverá exigir decisões e atribuições que nortearão a pro-
posição de seus conteúdos. Conceitualmente, com alguma frequência, a 
expressão saúde tem sido caracterizada dentro de uma concepção bastante 
simplista e vaga, o que leva, às vezes, a interpretações arbitrárias e equivo-
cadas que procuram relacionar saúde meramente à ausência de doenças ou 
de enfermidades. Esse problema surge em razão de a saúde não ser algo de 
apreensão empírica, ou um fenômeno objetivo e diretamente observável.

Determinadas ações assumidas por órgãos governamentais e da inicia-
tiva privada refletem claramente a visão deturpada por vezes oferecida à 
saúde. Como ilustração, companhias de planos de saúde cobrem tratamen-
tos e hospitalizações de elevado custo financeiro quando é diagnosticada 
alguma doença em seus segurados; contudo, em contrapartida, não co-
brem exames periódicos de custo significativamente menor direcionados à 
prevenção e à detecção precoce de eventuais distúrbios orgânicos que mais 
tarde podem se transformar em patologias de difícil controle. Muitas vezes, 
esses distúrbios orgânicos se manifestam por conta de hábitos alimentares 
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incorretos, estilo de vida sedentário, inadequado controle dos níveis de 
estresse, presença de tabaco, uso abusivo de bebidas alcoólicas ou consumo 
de drogas. Em vista disso, ao adotar esse procedimento, levantam-se dúvi-
das se a iniciativa refere-se a planos de saúde ou a planos de doença.

Na verdade, saúde se identifica com uma multiplicidade de aspectos 
voltados ao completo bem-estar físico, mental e social. Dentro dessa con-
cepção, não basta apenas não estar doente para se ter saúde, é preciso apre-
sentar evidências ou atitudes que afastem ao máximo os comportamentos 
e fatores de risco que possam precipitar o surgimento das doenças.

Ao admitir que muitos sintomas de algumas doenças são consequência 
de estágios mais avançados de maus hábitos de saúde, não se pode consi-
derar, por exemplo, que pessoas, ao apresentarem quantidade de gordura 
corporal não compatível com os limites admissíveis, ou ao adotarem estilo 
de vida sedentário, ou, ainda, pertencerem ao grupo de fumantes ou con-
sumidores excessivos de bebida alcoólica, possam demonstrar estado de 
saúde satisfatório apenas porque, naquele momento, não estariam apresen-
tando nenhum sintoma de qualquer tipo de doença. E aquelas disfunções 
crônico-degenerativas que se instalam a longo prazo, as chamadas doenças 
silenciosas ou não comunicáveis, como algumas cardiopatias, hipertensão 
arterial, diabetes, obesidade, câncer, osteoporose, etc, e suas complicações 
irreversíveis, como se ajustariam no conceito tradicionalmente empregado 
para saúde, que a vê simplesmente como ausência de doença?

A par disso, os conceitos elaborados quanto ao que vem a ser saúde de-
vem ser objeto de cuidadosa reflexão para que se possa perceber e atuar de 
forma coerente a fim de contribuir efetivamente para a melhoria do bem-
-estar e da qualidade de vida das pessoas. Documento produzido na Con-
ferência Internacional sobre Exercício Físico, Aptidão Física e Saúde, com 
finalidade de estabelecer consenso sobre o atual estado de conhecimento 
nessa área, procurou definir saúde como condição humana com dimen-
sões física, social e psicológica, cada uma caracterizada por um continuum 
com polos positivos e negativos. Saúde positiva está associada à capacidade 
de apreciar a vida e de resistir aos desafios do cotidiano, enquanto saúde 
negativa está associada ao aparecimento de morbidades e, no extremo, à 
mortalidade.

Com essa posição, a dicotomia saúde e doença passa a sofrer profundas 
alterações no que se refere à ideia tradicional de que basta não estar doente 
para se ter saúde, apontando para uma visão mais abrangente em que essas 
duas noções antagônicas são analisadas como fenômenos de um processo 
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multifatorial e contínuo. Nessa perspectiva, fica evidente que o estado de 
ser saudável não é algo estático; pelo contrário, é necessário adquiri-lo e 
reconstruí-lo de forma individualizada e constantemente ao longo de toda 
a vida, oferecendo indícios de que saúde também é de domínio compor-
tamental, e, por sua vez, deve ser tratada não apenas com base em referen-
ciais de natureza biológica, mas, sobretudo, em um contexto psicossocial 
e cultural específico.

A Figura 2 procura ilustrar o continuum da saúde. Cada pessoa pode 
estar posicionada em algum lugar dessa passagem entre os extremos de 
saúde positiva e negativa. No lado esquerdo superior do continuum en-
contra-se o ponto mais elevado de saúde positiva, tal como foi definida 
pela Organização Mundial da Saúde. No lado direito inferior, a mais alta 
manifestação de saúde negativa, a morte. Na maioria dos casos, antes da 
morte vem a doença, a qual é precedida por período sustentado quanto à 
presença de fatores e comportamentos de elevado risco.

Figura 2. Continuum de saúde

Com base nesse pressuposto, chama-se a atenção para a necessidade 
de se resgatar o conceito de promoção de saúde em dissociação da noção 
de prevenção de doenças. As estratégias associadas à prevenção de doenças 
baseiam-se, na maior parte do tempo, na concepção de risco ou probabili-
dade de se tornar doente; portanto, as ações intervencionistas visam grupos 
restritos. No caso da promoção de saúde, deverá haver maior preocupação 
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com os múltiplos aspectos relacionados com comportamentos e estilos de 
vida, em vista disso seus programas procuram privilegiar atitudes pedagó-
gicas que visam adequações quanto aos hábitos individuais. 

Desse modo, percebe-se que, enquanto a promoção de saúde tem 
maior expressividade fora da prática médica, com elevado impacto edu-
cacional, a prevenção de doenças apresenta características iminentemente 
médicas, sobretudo quando indivíduos de alto risco são identificados e 
colocados sob cuidados preventivos especiais. Portanto, a efetividade dos 
programas de promoção de saúde é baseada em aspectos subjetivos e de 
difícil verificação a curto prazo, ao passo que programas de prevenção de 
doenças podem ser monitorados por uma gama de indicadores clínicos.

Ao longo deste século verifica-se que a expectativa de vida aumentou 
drasticamente. Em nosso país estima-se que, em média, uma criança ao 
nascer, em 1900, apresentava expectativa de vida de somente 42 anos. Atu-
almente, uma criança pode esperar viver por volta de 73 anos. Muitos 
fatores associados ao aumento da longevidade podem ser atribuídos aos 
avanços observados na área da medicina. Doenças que em décadas atrás 
levavam à morte, nos dias de hoje são tratadas ou prevenidas com elevadas 
chances de sucesso. Um bom exemplo disso são as doenças parasitárias 
e infectocontagiosas. A descoberta e a produção de novos fármacos, os 
avanços observados na construção de novos equipamentos terapêuticos e o 
desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais eficientes têm oferecido tam-
bém maior sobrevida aos portadores de neoplasias e doenças associadas aos 
aparelhos cardiovasculares, respiratórios e metabólicos.

Como resultado de uma maior eficiência no tratamento das doenças, 
levando as pessoas a viverem por mais tempo, atualmente esforços devem 
ser direcionados à aquisição e ao aprimoramento do bem-estar. O bem-
-estar, expressão em inglês wellness, implica na capacidade individual para 
viver com alegria e satisfação, e poder oferecer significativa contribuição à 
sociedade. Seus atributos refletem de que maneira se percebe a vida, assim 
como capacidade para desempenhar funções do dia a dia de maneira efe-
tiva. Portanto, bem-estar representa importante componente associado à 
qualidade de vida, sendo essencial na manutenção da saúde positiva.  

Como ilustrado na Figura 3, saúde positiva está associada à ausência 
de doenças, portanto, a utilização de estratégias que procurem afastar os 
fatores de risco predisponentes ao aparecimento e ao desenvolvimento das 
disfunções orgânicas são fundamentais nesse sentido. Entretanto, a per-
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cepção de bem-estar, com consequente repercussão na qualidade de vida, 
torna-se crítica no alcance de níveis mais elevados de saúde positiva.

Figura 3. Associação entre saúde, doença, bem-estar e qualidade de vida

Consistente com a noção de que saúde positiva inclui dimensões re-
lacionadas com o bem-estar, caracterizando-se, portanto, como algo além 
do que simplesmente ausência de doenças, deve-se adotar como principal 
meta não somente a garantia de maior longevidade, mas, sobretudo, au-
mento na expectativa de vida saudável. Nesse aspecto, percebe-se a efeti-
vidade das ações voltadas à maior longevidade, contudo, infelizmente, in-
formações provenientes de países desenvolvidos mostram que, em média, 
seus habitantes usufruem não mais do que 84% dos anos de vida de ma-
neira saudável. Os 16% restantes são caracterizados por graves comprome-
timentos nos componentes de bem-estar. No Brasil, infelizmente, não se 
conhece levantamentos estatísticos nesse sentido. Ainda, comprometimen-
to no bem-estar parece não ser problema exclusivo daquelas pessoas com 
idades mais avançadas. Muitos adultos jovens apresentam dificuldades em 
alcançar níveis satisfatórios de bem-estar em consequência de disfunções 
e limitações orgânicas que podem prejudicar extraordinariamente a quali-
dade de vida. Garantir melhor qualidade de vida em todas as idades é tão 
importante quanto aumentar a quantidade de anos vividos. Em adição ao 
aumento dos anos de vida, a meta fundamental na área da saúde pública é 
adicionar vida aos anos vividos.
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Para os epidemiologistas, quando alguém vem a falecer antes dos 65 
anos, considera-se morte prematura. Os quatro fatores mais importantes 
responsáveis por mortes ocorridas prematuramente nas sociedades ociden-
tais são apresentados na Figura 4. Aspectos associados à biologia humana, 
incluindo predisposição genética ao aparecimento e ao desenvolvimento 
de disfunções orgânicas, respondem por somente pequena proporção das 
causas de morte prematura. Adaptações no meio ambiente e promoção de 
melhorias nos sistemas de atendimento médico podem também reduzir 
substancialmente a quantidade de mortes prematuras. Contudo, a opção 
mais interessante na tentativa de minimizar esse problema é a promoção de 
atitudes direcionadas à adoção de um estilo de vida saudável.

Figura 4. Fatores contribuintes de mortes prematuras

Nesse particular, a promoção de estilos de vida saudável pode resultar 
em aumento na sensação de bem-estar, o que é crítico no alcance de es-
tágios mais elevados de saúde positiva. O modelo de bem-estar mais fre-
quentemente sugerido pelos especialistas assume atributos que agem de 
forma coordenada e integrada envolvendo basicamente cinco domínios do 
comportamento humano: social, emocional, físico, intelectual e espiritual.

A princípio, assume-se forte interdependência entre os cinco domí-
nios, ainda que possam vir a atuar separadamente. Por exemplo, ao reu-
nir grupo de pessoas para a prática de atividade física, exercício físico ou 
esporte pode-se alcançar notáveis benefícios ao bem-estar físico. Porém, 
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pode-se, simultaneamente, vivenciar experiências sociais enriquecedoras e 
intelectualmente estimulantes, considerando que seus integrantes deverão 
apresentar maior domínio de conhecimento sobre a capacidade funcional 
do corpo humano. Essas experiências podem também auxiliar na minimi-
zação dos níveis de estresse emocional. Em cada domínio existe oportuni-
dade da pessoa evoluir, e, por conta da interação entre os domínios, cres-
cimento em uma área deverá repercutir favoravelmente em outras áreas. 
Desse modo, equilíbrio entre os cinco domínios torna-se importante fator 
na tentativa de alcançar elevados níveis de bem-estar.

Domínios específicos associados ao bem-estar estão relacionados ao 
conceito de corpo-e-mente. Os atributos vinculados aos domínios social, 
emocional, intelectual e espiritual estão estreitamente associados com a 
mente, ao passo que os atributos reunidos no domínio físico estão relacio-
nados fundamentalmente com o corpo. Entretanto, todos esses atributos 
se relacionam de tal forma que distúrbios ou perturbações em um deles 
podem induzir a disfunções em nível mental e/ou corporal. Frequente-
mente, a expressão saúde psicológica tem sido empregada para contemplar 
aqueles comportamentos de saúde que influenciam a mente, enquanto a 
expressão saúde física é utilizada para expressar comportamentos de saúde 
que influenciam o corpo.

A Figura 5 procura ilustrar a interação entre corpo-e-mente e possíveis 
fatores contribuintes na ocorrência de disfunções físicas e psicológicas. 
Portanto, disfunções de origem física podem induzir a disfunções psico-
lógicas, e vice-versa. Exemplificando, perturbações em nível de domínio 
físico, como hábitos inadequados quanto à prática de atividade física e à es-
colha de alimentos, deverão contribuir para o desenvolvimento do excesso 
de gordura corporal (saúde física), o que poderá contribuir para situações 
de baixo alto-conceito e autoestima. De maneira inversa, menor convivên-
cia social poderá induzir ao aparecimento de sintomas depressivos (saúde 
psicológica), o que deverá contribuir para o aparecimento de obesidade 
por conta da adoção de comportamentos sedentários e do excessivo con-
sumo de alimentos.
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Figura 5. Interação entre comportamentos de risco e disfunções física 
e psicológica

6. Paradigmas Sobre as Relações: Atividade 
Física, Aptidão Física e Saúde

Os modelos conceituais ou paradigmas que procuram explicar as rela-
ções observadas entre níveis de prática de atividade física, índices de apti-
dão física e estado de saúde vêm sendo objeto de contínuas revisões e trans-
formações. Nesse particular, atualmente, dois modelos vêm se destacando: 
(a) o paradigma centrado nos índices de aptidão física; e (b) o paradigma 
orientado à prática habitual de atividade física.

O paradigma centrado nos índices de aptidão física baseia-se no pres-
suposto de que o elemento principal nas relações entre atividade física e 
saúde é a aptidão física – Figura 6. Portanto, esse modelo é estabelecido 
com base nas supostas relações lineares que se iniciam com a prática de 
atividade física, cuja repercussão para a saúde é modulada mediante os ín-
dices de aptidão física. O modelo assume que a prática de atividade física 
tende a interferir favoravelmente na aptidão física, e, em consequência do 
aumento nos índices destes, deverá haver melhorias no estado de saúde.
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Figura 6. Paradigma das relações atividade física e saúde centrado na 
aptidão física

O modelo também procura chamar atenção para o fato de que os ní-
veis de prática habitual de atividade física e o estado de saúde estão relacio-
nados aos índices de aptidão física de maneira recíproca. Dessa forma, os 
índices de aptidão física das pessoas influenciam e são influenciados pelos 
níveis de prática habitual da atividade física e pelo estado de saúde. Ou 
seja, quanto maior o nível de prática habitual de atividade física, mais ele-
vados os índices de aptidão física e, na medida em que se elevam os índices 
de aptidão física, maior deverá ser o nível de prática habitual da atividade 
física. No caso da relação aptidão física e saúde, quanto mais elevado os 
índices de aptidão física, melhor deverá ser o estado de saúde, e vice-versa, 
quanto melhor o estado de saúde, mais elevados deverão se apresentar os 
índices de aptidão física.

Contudo, com base em conhecimentos mais recentes disponibilizados 
na área e no conceito mais abrangente de saúde, algumas fragilidades de-
monstradas pelo modelo podem suscitar dúvidas que, em determinados ca-
sos, tornam-se de difícil equacionamento. Por exemplo, todas aquelas pes-
soas consideradas aptas fisicamente apresentam bom estado de saúde? Ou 
ainda, quais índices de aptidão física podem assegurar bom estado de saúde?

Por outro lado, no paradigma orientado à prática habitual de atividade 
física, estabelecem-se relações mais complexas entre os atributos envolvidos 
– Figura 7. Neste caso, assume-se que melhores condições de saúde não são 
estabelecidos unicamente por índices mais elevados de aptidão física, sendo 
que a relação de seus componentes com a saúde ocorre mediante importan-
te interação com fatores associados ao estilo de vida, às condições ambien-
tais, aos atributos pessoais e aos aspectos relacionados à hereditariedade que 
podem afetar a inter-relação entre atividade física, aptidão física e saúde. 
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Figura 7. Paradigma das relações atividade física e saúde orientado à 
prática de atividade física

Por esse modelo, os níveis de prática habitual de atividade física passam 
a apresentar duplo impacto à saúde. Primeiro, mediante esforços físicos 
que induzem a adaptações morfo-funcionais, fisiológicas e psicológicas que 
repercutem favoravelmente nos índices de aptidão física relacionada à saú-
de; e segundo, por intermédio de esforços físicos que, mesmo induzindo a 
discretas alterações nos índices de aptidão física, em razão da inter-relação 
com outros fatores de proteção e comportamentos saudáveis, também fa-
vorecem melhor estado de saúde. Dessa forma, a aptidão física deixa de ser 
elemento central do modelo e o protagonismo tende a se inclinar para os 
níveis de prática habitual de atividade física.

Confrontando ambos os modelos, verifica-se que o paradigma centra-
do nos níveis de aptidão física vincula a prática habitual de atividade física 
na busca constante de índices mais elevados de aptidão física. Portanto, 
procura adotar perspectiva voltada a esforços físicos na busca de melhor 
estado de saúde cada vez mais exigentes quanto ao tipo, à intensidade e ao 
volume de sua prática. Em contrapartida, o paradigma orientado à prática 
habitual de atividade física privilegia esforços físicos mais moderados, em 
que o importante não são as solicitações funcionais e motoras que possam 
induzir a adaptações orgânicas de alto nível, mas sim o dispêndio energéti-
co associado aos esforços físicos realizados.

Desse modo, o paradigma orientado à prática habitual de atividade 
física alcança abrangência de atuação bem mais elevada que o centrado nos 
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níveis de aptidão física. Em vista disso, pode ser considerado por maior 
quantidade de pessoas; sobretudo, por aquelas até então sedentárias ou me-
nos capazes fisicamente, ou seja, em tese, as mais necessitadas em termos 
de saúde. Recorda-se que, muitas vezes, as diretrizes preconizadas por parte 
da literatura, voltada à prescrição de esforços físicos direcionados à preser-
vação de melhores índices de aptidão física, tornam-se incompatíveis para 
aquelas pessoas que não são suficientemente condicionadas fisicamente. 

Outro argumento que pode favorecer a adoção do modelo orientado à 
prática habitual de atividade física são evidências de que uma perspectiva 
de promoção da saúde está mais em consonância com a prática de esforços 
físicos moderados. As características quanto à quantidade e à qualidade dos 
esforços físicos necessários para alcançar benefícios para a saúde diferem da-
queles que se recomenda para a obtenção de ganhos significativos nos índices 
de aptidão física. Em outras palavras, os maiores benefícios para a saúde 
mediante a prática habitual de atividade física são alcançados quando se des-
loca do estágio de sedentarismo para níveis moderados de prática habitual 
de atividade física, ou de baixos para moderados índices de aptidão física 
relacionada à saúde. No entanto, os benefícios tendem a diminuir quando se 
passa de níveis moderados para elevados níveis de prática habitual de ativi-
dade física, ou de moderados a elevados índices de aptidão física – Figura 8.

Figura 8. Relação entre níveis de prática habitual de atividade física, 
índice de aptidão física e benefícios para saúde
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Em síntese, o paradigma orientado à prática habitual de atividade físi-
ca está mais próximo de uma visão menos sistematizada e exigente que o 
centrado na aptidão física. Deve-se levar em conta também que, quando 
a pessoa pratica atividade física, se vê envolvida em um amplo processo 
adaptativo com repercussão nos diferentes domínios do comportamento 
humano, enquanto no caso da aptidão física, pretende-se alcançar, priorita-
riamente, cada vez melhores resultados ou um produto associado à melhor 
função orgânica. Portanto, parece que os benefícios mais significativos para 
a saúde se encontram no processo de prática habitual de atividade física, e 
não, necessariamente, na busca de níveis de excelência atlética ou compa-
rando os níveis individuais de aptidão física com os de outras pessoas.

7. Aspectos Preventivos e Terapêuticos Asso-
ciados à Prática Habitual de Atividade Física

A busca por informações sobre as implicações biológicas, psicológi-
cas e culturais que envolvem a prática habitual de atividade física vêm se 
constituindo, nas últimas décadas, em uma das principais preocupações 
dos especialistas na área de saúde pública. Esse interesse se justifica em 
razão da atividade física, desde que adequada e suficientemente realizada, 
poder desempenhar importante papel no aprimoramento e na preservação 
da capacidade funcional das pessoas, e, por consequência, repercutir posi-
tivamente em sua saúde.

A prática insuficiente de atividade física está diretamente associada à 
ocorrência de uma série de distúrbios orgânicos, o que comumente tem-se 
denominado de distúrbios hipocinéticos, que contribuem, decisivamente, 
para o aparecimento e o desenvolvimento das chamadas doenças crônico-
-degenerativas. Nesse particular, a classificação das doenças crônico-dege-
nerativas inclui, entre outras, enfermidades cardiovasculares, hipertensão 
arterial, obesidade e diabetes.

Muito similar ao que ocorre em países considerados de Primeiro Mun-
do, no Brasil as doenças crônico-degenerativas têm representado a primei-
ra causa de morbidade e mortalidade na população adulta, superando com 
larga vantagem as demais doenças. Como ilustração, dados preliminares 
do Ministério da Saúde destacam que o índice de mortalidade por doenças 
do aparelho cardiovascular em 2010 foi próximo de 40% em pessoas com 
mais de 45 anos. Essas mesmas doenças causaram por volta de 15% das 
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mortes na faixa etária de 15 a 44 anos, atingindo precocemente pessoas em 
plena fase produtiva. Além disso, estima-se que no Brasil 15% das pessoas 
com mais de 20 anos são hipertensas, 7,6% são diabéticas e 36% apresen-
tam algum grau de excesso de peso corporal.

A maior incidência de doenças crônico-degenerativas observadas nos 
últimos anos tem muito a ver com a adoção de estilo de vida cada vez mais 
sedentário, o que acarreta importante redução do dispêndio energético que 
acompanha a sociedade moderna. A maior mecanização do trabalho e a in-
trodução da robótica e da informática no controle dos sistemas têm reduzi-
do a necessidade de o homem moderno se expor a esforço físico de algum 
significado na realização de suas tarefas profissionais. A prática de assistir 
à televisão por várias horas ao dia, associada aos inúmeros dispositivos que 
facilitam a execução dos afazeres domésticos, tem limitado ao extremo a re-
alização de movimentos em casa. A necessidade de locomoção atualmente 
é atendida por eficiente sistema de transporte onde o dispêndio energético 
é minimizado para a maioria das pessoas. A difusão de atividades de lazer 
envolvendo prioritariamente diversões eletrônicas e as intensas campanhas 
publicitárias de estímulo à ocupação do tempo livre com atividades seden-
tárias são fatores contribuintes ao abandono de práticas lúdicas que exijam 
esforço físico mais intenso.

Figura 9. Associação entre dispêndio energética adicional e risco relativo 
de morte. Adaptação de Paffenbarger et al
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Com isso, pode-se criar  uma situação paradoxal, ou seja, as facilidades 
criadas com a modernização voltada à melhoria da qualidade de vida têm 
levado a população em geral a conviver com forte tendência à hipocinesia, 
absorvendo, dessa forma, todo o impacto negativo para a saúde induzido 
pelo sedentarismo, o que, por sua vez, favorece o aparecimento e o desen-
volvimento de distúrbios crônico-degenerativos que podem comprometer 
a busca por essa mesma melhoria na qualidade de vida.

Se, por um lado, nos dias atuais, o interesse pelos espetáculos esportivos 
de alto rendimento tornou-se cada vez mais exacerbados provavelmente na 
busca de notoriedade e de vantagens econômicas, por outro, a sociedade 
contemporânea demonstra dificuldade quanto à conscientização da neces-
sidade da prática efetiva de atividade física voltada à promoção da saúde.

O papel intervencionista da prática de atividade física relacionada à 
saúde pode ser interpretado de acordo com seus aspectos preventivos e 
terapêuticos. No aspecto preventivo, a atividade física é prescrita e orien-
tada com finalidade de promover adaptações fisiológicas que venham a 
diminuir a probabilidade de ocorrerem disfunções orgânicas que possam 
levar ao aparecimento de doenças crônico-degenerativas. No aspecto tera-
pêutico, porém, a prática de atividade física apresenta dois objetivos bási-
cos: (a) atenuar eventuais distúrbios e incapacidades orgânicas que possam 
contribuir para o aparecimento de doenças crônico-degenerativas; e (b) 
promover melhorias das funções afetadas e dificultar o surgimento de no-
vas complicações em portadores de doenças crônico-degenerativas já clini-
camente manifestadas, na tentativa de reverter o quadro patológico.

Desse modo, em geral, três grupos de pessoas podem ser identificados 
com relação à prática de atividade física direcionada à promoção da saúde. 
Em um extremo se encontram aquelas pessoas consideradas aparentemen-
te sadias; noutro aquelas que são portadoras de doenças crônico-degenera-
tivas clinicamente manifestadas, e, em uma posição intermediária, aquelas 
que apresentam fatores de risco predisponentes, por exemplo, excesso de 
peso corporal, elevados valores de pressão arterial, taxas de lipídios/lipo-
proteínas plasmáticas, estresse emocional não controlado, etc, que podem, 
na sequência, contribuir para o aparecimento das doenças crônico-degene-
rativas. Assim, fica claro que, no primeiro caso, a prática de atividade física 
deverá assumir postura preventiva, enquanto nas outras duas situações a 
atividade física devera visar à ação terapêutica.
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8. Prática de Esporte em Idades Jovens e seu 
Impacto na Aquisição de Hábitos Saudáveis

Na adolescência, muitos jovens enfrentam pela primeira vez condutas 
de risco para a saúde presente e futura quando alcançam idade adulta, 
como é o caso do uso de tabaco, consumo de bebida alcoólica e de outras 
drogas que causam dependência e, por sua vez, abandonam outras condu-
tas de proteção como a prática adequada e suficiente de atividade física e 
alimentação equilibrada. Estas condutas clássicas do estilo de vida podem 
se relacionar entre si. Por exemplo, a dependência de tabaco esta frequen-
temente associada a comportamentos de consumo de bebida alcoólica e de 
outras drogas ilícitas, assim como aquelas pessoas que assumem compor-
tamentos sedentários no seu cotidiano, via de regra, tendem a se alimentar 
de maneira inadequada.

A literatura científica sobre a relação entre prática de atividade física e 
condutas de risco e de proteção para saúde tem se expandido rapidamen-
te nas últimas décadas. Este crescente interesse está associado à possível 
confirmação da hipótese de que o esporte em idades jovens, em razão das 
características de sua prática, sobretudo no âmbito do lazer, possa ser con-
siderado uma ação de promoção e educação para a saúde. Principais resul-
tados desses estudos apontam evidências claras no sentido de que os jovens 
que praticam esporte são mais propensos a utilizar alimentos saudáveis, a 
controlar eficientemente seu peso corporal, ou a serem menos propensos 
ao uso de tabaco. A prática de esporte aprimora a autoestima, aumenta a 
autoconfiança, reduz sintomas de depressão e melhora o rendimento aca-
dêmico e diminui a possibilidade de evasão escolar.

Também, a prática de esporte em idades jovens tem mostrado estar 
inversamente associada com comportamentos sociais não recomendados, 
como consumo exagerado de bebida alcoólica e de outras drogas, incluindo 
maconha, cocaína, crack, heroína e alucinógenos, carregar armar, envolvi-
mento em agressões e eventos de violências, e atos de delinquência. Além 
disso, moças envolvidas com a prática de esporte apresentam menor número 
de parceiros, iniciam mais tardiamente suas experiências sexuais e utilizam 
mais frequentemente métodos contraceptivos, reduzindo as chances de con-
trair doenças sexualmente transmissíveis ou ter uma gravidez indesejada.

Estudiosos nesta área do conhecimento assumem que a prática de es-
porte em idades jovens possa oferecer papel protetor contra o envolvimen-
to em comportamentos de risco para a saúde, em um primeiro momento, 
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devido às influências positivas de professores, treinadores e dirigentes. Li-
deres naturais são mais propensos a promover estilos de vida saudáveis no 
curso da participação de esporte. Ainda, a prática de esporte oferece ao 
jovem a possibilidade de participar em atividades estruturadas e solicita 
requisitos necessários para participação em equipe, o que permite construir 
relações sociais mais consolidadas que possam promover valores básicos de 
convívio em sociedade, como fair play, companheirismo, solidariedade, 
paralelamente a busca de competição, autorrealização e conquista.
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CAPÍTuLo 8
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E PARA A 

VIDA DO “HOMEM”

Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai
Faculdade de Educação Física
Programa Mexa-se Unicamp

Analisando de forma crítica e pautada a Educação em Saúde, verifica-
-se que, nas últimas décadas, há um desenvolvimento surpreendente e uma 
reorientação crescente das reflexões teóricas e metodológicas neste campo 
de estudo. Ressalta-se aí a contribuição dos estudos de Antropologia da 
Saúde e das Ciências Sociais contemporâneos (Menendez, 1998; Gazzi-
nelli et al 2005; Zamai, 2012).

Entretanto, observa-se que essas reflexões não vêm sendo traduzidas 
em intervenções educativas concretas, uma vez que as últimas não se de-
senvolvem no mesmo ritmo e continuam utilizando métodos e estratégias 
dos modelos teóricos da psicologia comportamental, acarretando, em de-
corrência, um profundo hiato entre a teoria e a prática. Enquanto a psi-
cologia permanece pautada em concepções behavioristas e deterministas, 
a teoria demonstra superação dessas concepções em detrimento de uma 
abordagem da doença mais compreensiva e interpretativa (Alves e Rabelo, 
1998). Nesse sentido, cabe notar a evolução dos referenciais teóricos pos-
tos à disposição de educadores e outros pesquisadores, embora o mesmo 
não possa ser dito da transposição destes elementos para a prática e o fazer 
pedagógico concretos.

Nota-se que a dificuldade desta transposição se pauta na permanência, 
ainda, do modelo hegemônico na prática profissional que, verticalmente, 
preconiza a adoção de novos comportamentos, como o parar de fumar, 
vacinar-se, ter melhor higiene, entre outros, e de estratégias geralmente 
ditas coletivas, como a comunicação de massa. Cabe às pessoas, informa-
das sobre os riscos de adoecimento, a responsabilidade de adotar um novo 
estilo de vida mais saudável. Desconsidera-se que no processo educativo 
se lida com histórias de vida, um conjunto de crenças e valores, a própria 
subjetividade do sujeito que requer soluções sustentadas socioculturalmen-
te. As soluções provenientes do exterior muitas vezes são incorporadas pe-
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los “sujeitos” que passam a defender os interesses dominantes, como mais 
medicalização, convênios de saúde, construindo uma nova subordinação 
(Smeke  e Oliveira, 2001).

Na opinião de Laplantine (1991), há sempre um agente externo cau-
sador da doença que deve ser combatido como um “inimigo”. É o cigarro 
que causa o câncer, as doenças coronarianas, o açúcar, a diabetes, o sal, a 
hipertensão arterial, as gorduras, o colesterol e o infarto, o sedentarismo, a 
obesidade. Para o autor, esses fatores não são colocados em relação a outros 
causadores da doença, mas como “agentes diretamente responsáveis”, e que 
encontram nos médicos e nos outros profissionais de saúde aliados precio-
sos que lhes fornecem argumentos e legitimam tal postura. Combatendo 
o “inimigo”, cura-se. Acrescenta-se que a prática educativa, muitas vezes, 
se fundamenta nessa perspectiva: é necessário adotar um modo de vida 
adequado, natural e isolar a doença.

Zamai (2012) comenta que a intervenção educacional, na maioria das 
vezes, apoia-se na ideia de que se pode educar para saúde, a julgar pela 
forma como os projetos na área são concebidos. Grosso modo, esses proje-
tos são voltados para populações pobres e desfavorecidas socioeconômico-
-culturalmente. O princípio de se educar para a saúde e para o ambiente 
parte da hipótese de que vários problemas de saúde são resultantes da pre-
cária situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas 
“corretivas” e/ou educativas.

Tal hipótese levou à utilização, na prática pedagógica em saúde, de 
estratégias ligadas à ideia de que a apreensão de saber instituído sem-
pre leva à aquisição de novos comportamos e práticas. Assim, compor-
tamentos inadequados do ponto de vista da promoção da saúde são, 
então, explicados como decorrentes de um déficit cognitivo e cultural, 
cuja superação pode se dar por meio de informações científicas e saberes 
provenientes do exterior.

Quando a relação linear entre saber instituído e comportamento acon-
tece, via de regra, a educação se torna normativa. E o princípio que está por 
trás da norma de comportamento é que alguém, além do sujeito, conhece 
melhor o que é apropriado para ele e para todos indistintamente (Gastal-
do, 1997; Zamai, 2012).

Uma revisão dos documentos do Ministério da Saúde de 1980 até 
1992 mostra, de forma clara, uma mudança no discurso oficial da Edu-
cação em Saúde, de uma perspectiva tradicional baseada na imposição 
de modelos para uma abordagem voltada para a participação comunitá-
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ria. Essa ideia é central em Freire desde a década de 1970, tanto que no 
documento Ação Educativa nos Serviços Básicos de Saúde (Ministério 
da Saúde; 1981) é notória a forte influência de seu pensamento e de sua 
teoria de educação libertadora.

No entanto, as Diretrizes da Educação para a Saúde (Ministério da Saú-
de, 1980, p. 370) ainda definem Educação em Saúde como “uma ativida-
de planejada que objetiva criar condições para produzir as mudanças de 
comportamento desejadas em relação à saúde”. Subentende-se aqui que a 
Educação em Saúde, tal como definida pelas Diretrizes, tem como intenção 
nítida reforçar padrões de saúde concebidos pelo governo para a população.

Trata-se de uma herança do método cartesiano que domina as práticas 
de saúde educativas desde o advento da modernidade. Paradoxalmente, o 
campo da saúde reafirma a história sociocultural desta época; se por um 
lado apresenta melhorias das condições de saúde da população, aumento 
da perspectiva de vida, por outro se desenvolve uma sociedade medicali-
zada, uma alta tecnologia médica, reducionista, que sempre parece correr 
atrás de respostas para doenças produzidas pelo modo de organização da 
vida social (Vaitsman, 1992).

Isto significa dizer que, dentre os projetos concretos de educação para 
a saúde que emanam dessas circunstâncias, prevalecem aqueles que tratam 
o público alvo como o objeto de transformação. Não são as situações de 
desigualdade que têm de mudar, mas os sujeitos. É neste contexto que se 
concebe “uma ação específica para”, ou seja, uma “educação para a saúde”. 
Imagina-se sempre que na ponta está alguém que não consegue agir como 
sujeito de sua ação. É fato que historicamente a Educação em Saúde teve 
sua origem marcada por uma prática e um discurso coercitivos e normati-
vos (Freire, 1996; Giordan, 2000; Smeke e Oliveira, 2001). 

As práticas educativas pautadas nesta perspectiva conteudista, norma-
tiva e cientificista demoraram a demonstrar que aquisição de saber instituí-
do não resulta, necessariamente, em mudança de comportamento. Estudos 
de Uchoa et al (2000), desenvolvidos em zona rural, em Minas Gerais, 
mostram que, com base em um programa de Educação em Saúde, a in-
formação sobre esquistossomose recebida não foi efetiva para a transfor-
mação de saber instituído em comportamento preventivo. Tal tendência 
parece resultar, em parte, da forte influência das Diretrizes da Educação 
para a Saúde (Ministério da Saúde, 1980), segundo as quais a Educação 
em Saúde deve se processar por meio da transferência de saber instituído e 
redefinição de valores numa direção predefinida.
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É exatamente daí − da constatação da ineficácia da Educação em pro-
vocar mudança de comportamentos e práticas, na Educação em Saúde –, 
que se estabelece o distanciamento entre o discurso e a prática pedagógica 
em saúde. A prática pedagógica permanece presa aos mesmos princípios, 
enquanto o discurso da Educação em Saúde passa a se apropriar de novos 
referenciais teóricos que ultrapassam a noção determinista entre saber ins-
tituído e práticas em saúde. Com isso, a discussão teórica relativa à Edu-
cação e Saúde ganha novos enfoques. Para acompanhá-la, necessário se faz 
compreender os diferentes axiomas que nortearam o seu desenvolvimento.

De acordo com o primeiro axioma, há uma não correspondência, fre-
quente, entre saber instituído e mudança de comportamento e de práticas, 
que estaria ligada ao fato de que comportamentos traduzem percepções, 
valores, representações simbólicas, relações de poder, crenças e sentimen-
tos (Ferrara, 1996), não podendo, na maioria das vezes, ser modificados, 
valendo-se, unicamente, de novos conhecimentos. Assim, tem início o de-
senvolvimento da percepção do quanto de subjetividade existe no modo 
dos sujeitos verem e representarem o processo saúde-doença.

Decorre daí que, no horizonte de pensar uma intervenção em Educação 
e Saúde, deve-se levar em conta as representações dos sujeitos entendidos 
como noções e modos de pensamento construídos ao lado das trajetórias 
de vida dos sujeitos, influenciados, por conseguinte, pela experiência cole-
tiva, pelos fragmentos das teorias científicas e dos saberes escolares, expres-
sos, em parte, nas práticas sociais e modificados para servir à vida cotidiana 
(Moscovici, 1978). Muitos estudos baseiam-se na teoria das representações 
sociais, a exemplo de Minayo (1994) e Cardoso e Gomes (2000).

Reafirma-se que qualquer pessoa, incluindo os profissionais de saúde, 
está sempre reatualizando hábitos, modos de vida e sensibilidades herdadas 
de um passado sempre presente, de acordo com os significados históricos e 
culturalmente construídos e assim elaborando suas representações da saúde 
e doença (Laplantine, 1991).

Adam e Herzlich (2001) mostram que são várias as representações que 
as pessoas fazem do seu adoecer que são independentes do saber médico. 
Vivenciar uma doença é relacionar-se de forma conflituosa com o social, 
pois o doente irá se sentir doente, quando deixar de realizar suas atividades 
que lhe permitem pertencer ao contexto em que vive. Por outro lado, é 
uma forma de conhecer-se, visto que aprende a se superar para enfrentá-la. 
Fundamenta-se aí a necessidade de as representações serem consideradas, 
na Educação em Saúde, em um compartilhamento de saberes.
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Desse modo, estabelecem-se algumas das condições favoráveis à supe-
ração do caráter meramente instrumental da Educação em Saúde, cujos 
princípios se apoiam exclusivamente no saber científico. À medida que 
se observa a progressiva importância conferida às representações e saberes 
do senso comum na relação dos sujeitos com a doença, mais apurada é a 
crítica ao absolutismo e autonomia do saber científico.

Vários autores têm enfatizado a importância de se observar o sujeito 
em sua totalidade, envolvendo seus processos intelectuais, afetivos e cultu-
rais para tornar possível atingir maior efetividade em termos da mudança 
de conduta (Arruda, 1985; Morin, 1994; Tura, 1998). Esses trabalhos dei-
xam explícito o fato de que os programas de Educação e Saúde não podem 
se restringir as iniciativas que visem a informar a população sobre este ou 
aquele problema. Os fracassos da grande maioria dos programas de Edu-
cação em Saúde, desenvolvidos sob esta abordagem analisada por Molina 
(1994), corroboram tal argumentação, como, aliás, vem sendo também 
evidenciado por vários autores, como, por exemplo, Briceño-León (1996) 
e Cáceres (1995). Hoje se sabe que há um trabalho educativo a ser feito, 
que extrapola o campo da informação, ao integrar a consideração de valo-
res, costumes, modelos e símbolos sociais que levam as formas específicas 
de condutas e práticas.

Certamente, o campo teórico aberto pela possibilidade de se trabalhar 
com representações sociais na educação significa, ao mesmo tempo, a su-
peração da visão cientificista e um avanço significativo em termos da com-
preensão da complexidade de que se reveste a Educação em Saúde. Neste 
momento preciso, a aposta localiza-se, então, em torno das representações 
dos sujeitos e do seu papel na (re)criação de novas práticas.

No entanto, se faz necessário agregar “valores” na Educação em Saúde. 
Isto faz com que o educador reconheça que o sujeito é detentor de um 
valor diferente do dele e que pode escolher outros meios para desenvolver 
suas práticas cotidianas. Há uma postura de aprendiz de ambos os lados e 
há, na realidade, possibilidades de trocas no processo educativo.

Porém, importa assinalar que se corre o risco da ênfase nas representa-
ções que ainda estão para acontecer, movidas pela substituição das noções 
“equivocadas” acerca da doença e pelos conhecimentos elaborados. Melhor 
dizendo, dentro do tradicional quadro de “erros e acertos”. Neste contexto, 
seria atribuído às representações sociais uma função instrumental, e o ato 
educativo passaria a se identificar como sendo um processo de “desconstru-
ção” das representações vistas como incorretas.
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A tônica do segundo axioma da Educação em Saúde situa-se na identi-
ficação das representações dos sujeitos sobre a doença, de modo a propiciar 
espaço para a ascensão dessas representações ao saber instituído.

Neste exato ponto, vale dizer que, a despeito de alguns programas 
educativos se estruturarem sob a ótica da substituição de “falsas crenças” 
por saber instituído, não se podia negar que a ocasião se constituía em 
um importante marco teórico sobre o qual se começaria a pensar a edu-
cação em termos das representações dos sujeitos acerca de determinados 
objetos de estudo.

Os estudos que trabalham o conceito de representações sociais dos pro-
cessos de saúde e doença no Brasil se intensificaram nas duas últimas déca-
das, contribuindo, de forma expressiva, para o entendimento das matrizes 
culturais das quais emergem os conjuntos de significados e ações relativos 
à saúde e doença, favorecendo a criação de “um contraponto aos estudos 
epidemiológicos que tendem a tratar o tema doença e cultura em termos 
de uma relação externa, passível de formulação na linguagem de fatores 
condicionantes” (Alves et al, 1998, p. 107).

A abordagem utilizada nestes trabalhos é fortemente influenciada pela 
ideia de que as representações são concebidas como estruturantes das prá-
ticas, e essas, por sua vez, determinadas pelo sistema de representações. As 
representações sociais assumidas, portanto, como um guia para as práticas, 
definindo o que é lícito ou inaceitável em determinado contexto social 
(Abric, 2002).

Decorre disso o terceiro axioma da Educação em Saúde, segundo o 
qual as práticas constituem a expressão de um sistema coerente de repre-
sentações e, nestas condições, o resultado de esquemas de pensamento pas-
síveis de elaboração.

Buscando sintetizar este axioma que influenciou intensa e profunda-
mente o pensamento da Educação em Saúde, é essencial remetê-lo à pro-
blemática maior do processo de conhecer. Com base nele, assume-se que as 
representações devem ser consideradas nos processos educativos e, quanto 
a isso, não existe qualquer questionamento. Trabalhos educativos que não 
se preocupam em levantar as noções que os sujeitos têm sobre determina-
do fenômeno são vistos como ultrapassados e equivocados com relação ao 
modo como efetivamente se dá o processo de conhecer; entretanto, não se 
sabe ainda o que fazer com esta representação, ou seja, como mobilizá-la a 
fim de se criar uma experiência educativa.

A esse respeito, Snyders (1988) diz que é fundamental notar que o que 
importa não é apenas identificar a representação, mas admitir que ela e 
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outros tipos de saber devem estar presentes nos espaços de ensino, seja para 
serem removidos, deixando uma brecha para a inserção de um novo saber 
instituído (Bachelard, 1998), seja para serem criticados e, em seguida, re-
conhecidos a partir dos núcleos de sensatez neles presentes. 

Ao lado de todo este debate, constrói-se o quarto axioma que apro-
funda a problemática das representações e sua relação com a mudança de 
práticas. No pensamento anterior, as práticas são vistas como se originando 
das representações; constituindo-se, então, em expressão do modo como os 
sujeitos representam os fenômenos e eventos da sua vida. Logo, aquilo que 
se pensa tem papel preponderante sobre aquilo que se faz.

Já baseado nesse novo axioma que ora se expõe, tem-se como consenso 
que tanto as representações definem as práticas como essas (re)constroem 
novas representações. Assim sendo, a ideia isolada de que as práticas advêm 
de um tecido coerente de representações passa a ser alvo preciso de críticos, 
como confirmam os trabalhos de Csordas (1990) e Stoller (1989 apud 
Alves e Rabelo, 1998), entre outros. Isso implica não se poder mais prever, 
explicar, inferir ou antecipar ações dos sujeitos a partir das suas representa-
ções, como anteriormente se fazia.

Leva-se em consideração aqui que a Educação em Saúde torna-se uma 
“construção compartilhada de conhecimento” (Carvalho, 2001, p. 101). 
Ela parte da experiência e práticas dos sujeitos envolvidos buscando “inter-
venção nas relações sociais que vão influenciar a qualidade de suas vidas” e 
que, consequentemente, vão produzir outras representações.

Como consequência, há uma complexidade nos trabalhos educativos. 
Não é possível mais pensar numa relação determinista e linear entre repre-
sentação e prática (Alves e Rabelo, 1998). Em contraposição, desenvolve-
-se a noção de que não se trata de uma relação de dependência causal entre 
ambas, já que, segundo Rouquette (2000), a influência das representações 
sobre as práticas é uma condição de “coerção variável” e não de uma deter-
minação propriamente dita.

Trata-se esse do quinto axioma da Educação em Saúde. Dele têm de-
rivado pesquisas e discussões em torno da noção de que as representações 
são como uma condição das práticas, e essas um agente de transformação 
das representações.

Ora, se as práticas dos sujeitos não constituem expressão final das suas 
representações, mas essas constituem uma condição das práticas, torna-se 
básico indagar acerca de quais elementos entrariam em jogo aqui, influen-
ciando, determinando e/ou condicionando as suas ações e seus modelos de 
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pensamento. É no âmbito da noção de experiência que se pode responder 
a esta indagação. Experiência entendida neste caso como campo em que se 
entrecruzam representações e práticas; subjetividade e objetividade; pensa-
mento e ação; corpo e mente (Dewey, 1991).

Deve-se considerar o caráter multifacetado dos processos educativos 
na prática. Eles são muito mais dinâmicos e complexos do que se pode 
admitir qualquer recorte teórico. Ressalta-se a formação de uma rede de 
solidariedade entre educadores e educandos, na qual buscam-se o compar-
tilhamento e o desenvolvimento de potencialidades na tentativa de ultra-
passar limites e dificuldades, outorgando autonomia aos sujeitos envolvi-
dos (Smeke e Oliveira, 2001).

Decorrentemente, o conceito de experiência como um campo em que 
se entrecruzam as representações e práticas fazem com que a doença possa 
ser vista como uma construção cultural e as representações, embora, em 
alguns momentos, sejam contraditórias, imprecisas, ambíguas, podem se 
constituir em critérios de prevenção e controle de doenças gerados e repro-
duzidos entre a população.

Se de um lado a sociedade confere a alguns de seus membros um “poder 
terapêutico” (Laplantine, 1991), que fundamentado nos modelos de saúde 
se estende além das doenças, porque toma sob sua guarda a alimentação, 
o sono, o trabalho, o lazer, a sexualidade, a educação, todas as situações de 
desvios sociais e a própria morte; de outro lado, o homem, independente-
mente de tais modelos, tendo como referência sua experiência, valendo-se 
de sua experiência de vida, cria e recria símbolos e significados tanto de sua 
doença e da maneira de evitá-la como do próprio atendimento que recebe, 
incluindo assim aqui a Educação em Saúde da qual faz parte.

Expõem-se os limites de uma Educação em Saúde fundada em uma 
atenção puramente médica e técnica, uma vez que, quando a doença sur-
ge, há um envolvimento de todas as esferas socioculturais dos sujeitos, e 
as profissões de saúde é apenas uma delas; e já se constatou que, apesar 
de qualquer investimento que se faça, a “medicina nem sempre garante a 
saúde” (Adam e Herzlich, 2001).

Um estudo de Educação em Saúde realizado por Gazzinelli (2000), em 
uma área endêmica em esquistossomose, mostrou que a modificação de 
postura dos sujeitos esteve ligada a um processo de (re)conhecimento da 
doença com base em suas representações e experiência com a enfermidade. 
Nesta investigação, utilizando-se de procedimentos educativos com ênfase 
no aprofundamento vertical do conhecimento, verifica-se que a esquis-
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tossomose perde, na ordem de prioridades dos sujeitos, para uma série de 
outras doenças tais como as cardiovasculares, doenças mentais e diabetes.

Todavia, observando-se as narrativas dos sujeitos sobre suas experiên-
cias com a esquistossomose, verifica-se que os seus sentimentos de aflição, 
medo e preocupação com a mesma emergem. A doença é manifestada cog-
nitiva e afetivamente. Decorre daí a importância da Educação em Saúde 
em buscar explorar a forma como a doença é elaborada culturalmente, 
tendo como horizonte levar os sujeitos ao reconhecimento desta como algo 
anômalo, vindo assim a favorecer comportamentos de recusa, negação e re-
moção da enfermidade − fenômeno que pode ser designado como “desna-
turalização” da doença, segundo o qual a doença é extraída de um contexto 
em que é vista como normal, natural.

Enquanto educador em saúde, esta é uma tentativa de abdicar de um 
poder fictício e permitir ser seduzido pelo outro para criar novas ou ou-
tras representações e, também, aprender a relativizar os conhecimentos e 
permitir trocas possíveis com os sujeitos com os quais se relaciona em seu 
processo saúde-doença (Penna, 1997). Como bem afirma Canguilhem 
(2002, p. 160), “a vida de qualquer ser vivo, mesmo que seja uma ameba, 
não reconhece as categorias de saúde e doença, a não ser no plano da expe-
riência, que é, em primeiro lugar, provação no sentido afetivo do termo, e 
não no plano da ciência”.

Por isso mesmo que, para o autor, adoecer e enfrentar a doença per-
mite uma reordenação do viver, pois a “saúde é uma maneira de abordar 
a existência com uma sensação não apenas de possuidor ou portador, mas 
também, se necessário, de criador de valor, de instaurador de normas vi-
tais” (Canguilhem, 2002, p. 163).

Cumpre destacar ainda que este movimento de desnaturalização da 
doença não pode se dar num vácuo, mas sim em contextos com relação aos 
quais ela se encontra justificável e penetrável. Não se trata de extraí-la de 
todo um contexto físico, simbólico e representacional de valores históricos; 
trata-se, isto sim, de delimitá-la neste cenário e afirmá-la com base em seus 
traços identificadores.

Percebe-se que a Educação em Saúde deve, portanto, partir de uma 
necessária articulação entre representações sociais e experiência da doen-
ça. A representação social apresenta um limite que se situa na generalida-
de do seu nível de análise − aspecto que pode ser superado incluindo a 
dimensão da experiência individual e coletiva dos sujeitos com a doença 
(Herlich e Philippe, 2001).
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Além disso, as representações sociais no seu conjunto não se reduzem 
a sistemas fechados definindo as práticas. Constituem, ao contrário, um 
conjunto aberto, heterogêneo, um campo de acordos e de conflitos − em 
relação a outros tipos de conhecimentos − que é continuamente refeito, 
ampliado, deslocado, transformado durante as interações indivíduo-indi-
víduo e indivíduo-sociedade.

A Educação em Saúde, fundamentada neste argumento, aponta uma 
nova direção que contemple, simultaneamente, as interfaces entre as di-
mensões representacionais e vivenciais dos processos de adoecimento. Go-
mes et al (2002, p. 1213), em busca de um percurso metodológico ade-
quado para se trabalhar com os sujeitos os seus processos de adoecimento, 
sugerem que “partindo das inferências se procure interpretar os sentidos 
subjacentes ao que os sujeitos representam e vivenciam, a fim de se chegar 
à compreensão das regras constitutivas das particularidades inerentes à do-
ença, do ponto de vista das práticas sociais cotidianas”.

Os sujeitos são capazes de expressar desejos e sentimentos, pois possuem 
uma aptidão infinita para inventar modos de vida e formas de organização 
social diversos (Laplantine, 1991). Quando a “educação domesticadora re-
cua seus tentáculos”, é possível acontecer a prática da liberdade, na qual 
educador e educando tornam-se sujeitos assumindo seus papéis significa-
tivos, fazendo com que o processo educativo ocorra de forma expressiva, 
capaz de provocar mudanças, por mais que sutis (Cyrino et al, 1996).

Bem na prática, a Educação em Saúde constitui apenas uma fração das 
atividades técnicas voltadas para a saúde, prendendo-se especificamente à 
habilidade de organizar logicamente o componente educativo de progra-
mas que se desenvolvem em quatro diferentes ambientes: a escola, o local 
de trabalho, o ambiente clínico, em seus diferentes níveis de atuação, e a 
comunidade, compreendida aqui como contendo populações-alvo que não 
se encontram normalmente nas três outras dimensões (Candeias, 1997).

O que fica, na verdade diante do contexto das discussões sobre Edu-
cação para a Saúde é que se deve realizar um trabalho em conjunto da 
área de Educação e da Saúde, para que haja desde os primeiros anos de 
escolarização, compreendido neste aparato crítico a faixa etária que tem 
seu início na infância e na adolescência, com o fim de se obter conheci-
mentos relacionados à prevenção de doenças, hábitos saudáveis de vida, 
alimentação saudável, promoção da saúde, práticas de esportes, práticas de 
atividades físicas, qualidade de vida, preservação do meio ambiente e ou-
tras que contribuam para a melhoria da vida do homem, focando sempre a 
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relação de educação para avida do ser em todos os sentidos, pois o homem 
precisa aprende a aprender, aprender a fazer, aprender a viver bem junto 
com outros homens, para que então possa ser diferente, ser melhor do que 
é em algumas situações (Zamai, 2012). 

Neste sentido, é necessário desenvolver estratégias educacionais que 
contribuam para o desenvolvimento de habilidades, competências, atitu-
des e valores pessoais favoráveis à saúde em todas as etapas da vida, que são 
fatores prioritários entre os campos de ação e da promoção da saúde do ser 
(Buss, 2000; Zamai, 2012).

Para tanto, é imprescindível a divulgação de informações sobre a edu-
cação para a saúde, o que deve ocorrer no lar, na escola, no trabalho e 
em muitos outros espaços coletivos como ONGs  e nas mais variadas 
organizações da sociedade, que devem se responsabilizar por tais ações 
do processo de capacitação (aquisição de conhecimentos) por parte dos 
indivíduos e da comunidade.

Nesta ótica, Delors (1998) e Gadotti (2000) salientam que, diante da 
era do conhecimento (século XXI), há necessidade de uma “aprendizagem 
ao longo de toda a vida” fundada em “quatro pilares” que são, ao mesmo 
tempo, pilares do conhecimento e da formação continuada. Esses pilares 
podem ser tomados também como “bússola” para nos orientar rumo ao 
futuro da educação, ou seja, educação para a saúde, para a vida, para as 
relações, enfim para a formação intelectual do homem para que este possa 
viver mais e melhor.

Ainda na opinião destes educadores, devemos “aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser”, seres inteligen-
tes, sensíveis, tendo sentido ético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, 
pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa. Para 
isso, não se deve negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indiví-
duo. A aprendizagem não pode ser apenas lógico-matemática e linguística. 
Precisa ser integral para que o ser humano possa ter conhecimentos e auto-
nomia para conhecer, aprender, fazer e viver bem juntos, educando outros 
homens num processo de reciprocidade intelectual e de vida.

Cabe aos profissionais da educação a responsabilidade de educar o ser 
para a vida, da saúde à educação para a saúde, e aos profissionais da edu-
cação física cabe educar a mente e o corpo para o desenvolvimento de 
atividades corporais, mas além desta responsabilidade devem desenvolver 
projetos e programas de atividades físicas para a população, para que estes 
ocupem os diversos espaços como escolas da família, praças, bosques, ruas, 
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avenidas, clubes, condomínios fechados e com estes conhecimentos pos-
sam movimentar-se prazerosamente, rumo ao combate aos diversos fatores 
de riscos e às doenças crônicas não transmissíveis que tanto acometem e 
matam “homens” precocemente sem que os mesmos tenham conhecimen-
tos sobre estes fatores e estas DCNTs.

É necessário que, na escola, através das disciplinas e dos profissionais se 
eduque os “homens” para a vida, sendo instruídos através da informação 
para e como se ter uma vida mais saudável para que estes “homens” tenham 
uma vida com mais qualidade e com mais saúde, portanto, é preciso edu-
car os nossos “homens” com atitudes e valores significativos para o mundo 
e para a vida de hoje, lincando-os às realidades e perigos deste século.
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CAPÍTuLo 9
PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E ATIVI-

DADE FÍSICA NA UNICAMP
“MEXA-SE”

Profa. Dra. Antonia Dalla Pria Bankoff
Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai

Prof. Dr. Edison Bueno
Prof. Dr. Roberto Teixeira Mendes

Prof. Dr. Marco Antonio A de Moraes
Profa. Dra. Claudia Maria Peres
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Prof. Fábio Martins
Prof. Marco Bergantin

Profa. Teresa Helena F. Carvalho
Programa Mexa-se Unicamp

LAP-FEF; Fisioterapia-CECOM/PRDU

Introdução

A ideia de elaborar um programa de exercícios físicos para os funcio-
nários teve início em 1992 quando foram implantadas no Restaurante II 
da Unicamp (1992 a 1994), algumas atividades físicas e recreativas, alon-
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gamentos e relaxamento, caminhada monitorada e ginástica localizada no 
local de trabalho, após o oferecimento das refeições, estendendo-se para 
os setores DGA 1996 a 1999, englobando a marcenaria, setor de trans-
portes, gráfica, exportação e outros setores, resultando em pesquisas, arti-
gos e tese de doutorado mostrando a importância da prática de atividades 
físicas no setor de trabalho.

Durante alguns anos foram implantadas atividades em alguns setores 
da Universidade, mas após a verificação dos resultados positivos para a 
melhoria da saúde e qualidade de vida dos funcionários, o Laboratório 
de Avaliação Postural-LAP criou-se em parceria com o Cecom-Unicamp 
o “Programa de Convivência e Atividade Física – Mexa-se Unicamp” em 
30 de maio de 2004, o qual é coordenado pelo LAP/FEF e CECOM, 
recebendo apoio da PRDU-Unicamp, do GGBS, do SAE e da prefeitura 
do campus e funciona diariamente das 7h às 17h30 horas na Estação de 
Atividades Físicas situada na Praça das Bandeiras. O Programa de Convi-
vência e Atividade Física na Universidade integra o Projeto Institucional de 
Qualidade de Vida na Unicamp e tem como objetivos:

- Conscientizar e estimular a população universitária sobre a prática de 
atividades físicas como fator de promoção de saúde e prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis;

- Aumentar o nível e a regularidade da prática de atividades físicas, 
privilegiando as atividades cotidianas desenvolvidas na Unicamp;

- Conscientizar a comunidade da Universidade Estadual de Campinas 
sobre a importância da atividade física para o bem-estar biopsico-social e 
melhora da qualidade de vida.

Para melhor atendimento e oferecimento das atividades físicas, inicial-
mente foi necessária a constituição de grupos específicos de acordo com os 
fatores de risco e patologias, resultando na seguinte formação:

O grupo “A” é formado por sujeitos sedentários de ambos os sexos na 
faixa etária acima de 40 anos de idade. Para este grupo são oferecidas ativi-
dades de alongamentos inicial e final (10’), caminhadas monitoradas (25’), 
exercícios localizados (10’) – 3 vezes/semana, e dança de salão (35’) – 2 
vezes/semana, onde se busca a melhora da capacidade de força muscular e 
de flexibilidade articular; promoção de estímulo motor e cognitivo.

O grupo “B” é constituído por sujeitos de ambos os sexos, com idades 
entre 37 a 62 anos portadores de distúrbios de obesidade (IMC ≥ que 30), 
hipertensão e portadores de cardiopatia leve. Para este grupo, são ofereci-
das atividades de alongamentos inicial e final (10’); caminhada monitora-
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da (30’); exercícios de fortalecimento muscular (10’); exercícios de rela-
xamento e respiratórios (05’); atividades lúdicas (25’) – 3 vezes/semana, 
tendo como objetivo a redução do peso corporal, melhora da capacidade 
cardiorrespiratória, flexibilidade, força muscular e coordenação, bem como 
sociabilização e relaxamento.

O grupo “B1” é constituído por sujeitos com sobrepeso (IMC ≥ a 25) e 
hipertensos de ambos os sexos, idade entre 37 a 62 anos, que desenvolvem 
suas atividades no restaurante universitário. São oferecidas atividades de 
alongamentos inicial e final (10’), caminhada monitorada (25’), exercícios 
de relaxamento e respiratórios (05’), exercícios de fortalecimento muscular 
(05’) – 3 vezes/semana, tendo como objetivo a redução do peso corporal, 
melhora do condicionamento cardiorrespiratório e controle da pressão ar-
terial, além de proporcionar melhor socialização.

Para o grupo “C” (condicionamento físico), composto de sujeitos, de 
ambos os sexos e faixa etária de 20 a 25 anos de idade, são oferecidas 
atividades de alongamento inicial e final (10’); caminhada e/ou corrida 
monitorada (vários circuitos) (30’); ginástica localizada (15’); relaxamento 
(05’); correção postural e exercícios respiratórios (15’) − 3 vezes/semana.

Grupo “D” (movimentação sensível) é formado por servidores de am-
bos os sexos, faixa etária entre 27 e 52 anos, para os quais o programa visa 
proporcionar vivências diversas como consciência corporal e percepção es-
paço-temporal por meio da linguagem simbólica da experiência sensível e 
da criatividade poética. Laban (1971) enfatiza que estes exercícios utilizam 
os fatores de movimento, englobando fluência, espaço, peso e tempo em 
várias direções e níveis espaciais (20 direções, 3 níveis e 3 planos). Também 
são oferecidos exercícios usando como apoio objetos e atividades diárias 
explorando: avançar, recuar, subir, descer, rolar, expandir, contrair, pres-
sionar, resistir, torcer, sacudir, pontuar, flutuar e deslizar como elementos 
lúdicos, e, ainda, atividades que englobam a imagem e esquema corporal; 
noção de tempo e espaço e o espaço do outro; exercícios de sensibilização, 
percepção, relaxamento e controle do tônus muscular; exercícios de alinha-
mento e percepção postural.

Também houve a necessidade de montarmos o grupo “E” (educação 
postural) formado exclusivamente por servidores com patologias músculo-
-articulares, de ambos os sexos e faixa etária entre 30 a 52 anos de idade. 
Para este grupo são oferecidas atividades de alongamento inicial e final 
(10’), caminhadas monitoradas (25’), exercícios de respiração e relaxamen-
to (10’) − 3 vezes/semana, acompanhada por um fisioterapeuta responsável 
e um aluno estagiário (5° ano).
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Desde 2012 o programa tem oferecido grupos de condicionamento 
físico as 2ª, 4ª e 6ª feiras das 8h às 9h e as 3ª e 5ª feiras das 12h às 13h na 
estação de atividades físicas I, bem como grupos de coluna, ombro, joelho 
e grupos de DCNTs, coordenado pela fisioterapia do Cecom/Unicamp; 
na Embrapa 2ª, 4ª e 6ª feiras das 12h às 12h50 e às 3ª e 5ª feiras das 17 as 
17h50, e ginástica laboral de 2ª e 6ª feiras em diversos horários.

Na estação de atividades físicas I e II, têm ofertas de aulas de danças 
gratuitas cinco vezes por semana no horário das 12h às 14h semanalmente.

Já na estação de atividades físicas II na área da saúde temos oferecido 
aulas gratuitas de alongamento e relaxamento, condicionamento físico, 
grupos de joelho e coluna, grupos das DCNTs e dança de salão das 7h às 
10h, das 12h às 13h e das 16h30 às 17h30 de 2ª a 6ª feiras.

Todo o trabalho elaborado e oferecido para mais de 50 mil atendimen-
tos no período de 2004 a 2012 é avaliado semestralmente e tem obtido 
resultados como:

•	Melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de traba-
lho e fora dele (sexo feminino) 80,2%;
•	Melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de traba-
lho e fora dele (sexo masculino) 60,6%;
•	Diminuição do peso corporal em ambos os sexos 30%;
•	Diminuição da pressão arterial 29,5%;
•	Diminuição do percentual de gordura e do RCQ 34,1%;
•	Diminuição das dores articulares e desconfortos físicos no trabalho 
52%;
•	Ganho de flexibilidade 31,5%;
•	Melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem-estar gera dos parti-
cipantes 85%.

Além disso, o programa tem elaborado e publicado pesquisas abran-
gendo temáticas como incidência de dores articulares entre participantes 
do Programa Mexa-se Unicamp.

Por outro lado, é importante salientar que a literatura tem mostrado 
que os fatores de riscos e as doenças crônicas não transmissíveis são respon-
sáveis pela alta morbidade e mortalidade, na maioria dos países, inclusive 
o Brasil, que implicam em elevados custos sociais e econômicos (Zamai et 
al, 2008; Zamai, 2009; Bankoff e Zamai, 2010; Zamai et al, 2012). Den-
tre estas, destaca-se a obesidade, o diabetes mellitus (DM), a hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) e as dislipidemias, e o sedentarismo, entre outras.
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Muitos problemas de saúde pública são atribuídos aos fatores induzi-
dos pelo ambiente de trabalho que, associados ao estilo de vida sedentário, 
contribuem para deteriorar a qualidade de vida do trabalhador (Valles et 
al, 1997; Medina e Gus, 2004; Matos et al, 2004; Salve e Bankoff, 2004; 
Rosini e Xavier, 2006; Viebig et al, 2006; Barel et al, 2010; Bankoff e Za-
mai, 2010; Goulart, 2011).

Os avanços tecnológicos, a forte pressão psicológica, pouco tempo de 
lazer, atividades ocupacionais excessivas, baixos salários e dificuldades de 
acesso à assistência médica são considerados potenciais fatores de risco para 
o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Hwang et al, 2006; Barel, 
et al, 2010; Bankoff e Zamai, 2010; Bankoff, 2012).

Embora muitos estudos já tenham comprovado os benefícios do exer-
cício físico regular, há uma expressiva parcela da população que é sedentá-
ria. Entre os brasileiros, 80,3% não praticam exercícios habitualmente e, 
na Região Sudeste, esta proporção atinge 78,2% dos adultos (Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, 2005).

As doenças crônicas representam a principal causa de mortalidade e in-
capacidade no mundo inteiro. As doenças cardiovasculares, diabetes, obe-
sidade, câncer e doenças respiratórias estão matando a população na sua 
maioria na faixa etária de 15 a 60 anos de idade, ou seja, no início da vida 
e na fase considerada como melhor idade (Opas, 2003; Goulart, 2011).

Pesquisa da PRDU-Unicamp (2008) aplicada em 1.834 trabalhadores 
da Unicamp de ambos os sexos e em várias faixas etárias pelo Grupo Qua-
lidade de Vida do Trabalhador (QVT) sobre as condições de saúde revela 
que 73% dos trabalhadores têm idade acima de 40 anos; 47% que decla-
raram não praticar nenhum tipo de atividade física. Entre os entrevistados. 
Para a PRDU-Unicamp os hábitos alimentares e a ausência de atividades 
físicas podem estar relacionados ao fato de 52% dos pesquisados estarem 
com peso acima dos padrões considerados saudáveis, sendo que 16% já 
apresentam algum grau de obesidade.

Em recente levantamento do Programa Mexa-se Unicamp, encontrou-
-se dados relativos a: problemas cardíacos 36%; osteoporose 19%; diabetes 
33%; hipertensão arterial 60%; artrite e artrose somam 37%.

Além destes fatores, deve-se considerar também o somatório de do-
res apresentados pelos 254 colaboradores das áreas da saúde, sendo: dor 
de cabeça 64%; dor nas costas 80% (cervical 39%, torácica 12%, lom-
bar 59%); dores nos braços 56%, com maior incidência para os ombros 
43%; pernas 54%.



Carlos Aparecido Zamai
Antonia Dalla Pria Bankoff

(Orgs.)

102

Várias iniciativas têm sido efetuadas para sensibilizar e conscientizar 
a população a adotar hábitos regulares de exercícios físicos, no entanto, a 
maioria das campanhas é muito pontual (um dia) e por isso causa poucos 
impactos positivos sobre a atitude das pessoas.

A exemplo destas o Programa Mexa-se Unicamp desde junho de 2004 
tem oferecido, em 2 Estações de Atividades Físicas, atividades de alonga-
mentos/relaxamento, caminhadas, ginástica localizada, dança de salão e 
condicionamento físico aos servidores e professores da Universidade Esta-
dual de Campinas, proporcionando diversos benefícios aos que praticam 
as atividades oferecidas, com o objetivo de combater as dores articulares, 
os fatores de risco e as doenças crônicas não transmissíveis entre servidores 
das áreas da saúde/administrativa da Unicamp.

1. Metodologia

Para o desenvolvimento deste estudo foi elaborado e aplicado um ques-
tionário específico abrangendo questões relacionadas à saúde e à qualidade 
de vida de servidores das áreas da Unicamp, ou seja, HC, Hemocentro, 
FCM e Caism, sendo o mesmo enviado via eletrônica (e-mail institucio-
nal), após consentimento dos mesmos e das unidades.

Gráfico 1. Índices de fatores de riscos e doenças crônicas não transmissí-
veis apontadas pelos servidores, 2012
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Analisando o Gráfico 1, observa-se valores expressivos em relação à saúde 
e a qualidade de vida desta população, ou seja, hipertensão arterial 60%; pro-
blemas cardíacos 36%; diabetes 32%; osteoporose 19%; artrite 21%.

Segundo estudo de Campos e Rodrigues Neto (2009), os principais fato-
res de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são res-
ponsáveis por 45,9% da carga mundial de doenças, englobando a hipertensão 
arterial, tabagismo, consumo excessivo de álcool, inatividade física, sobrepeso 
e obesidade, consumo inadequado de frutas e hortaliças, hiperglicemia. 

Gráfico 2. Percentual do Índice de Massa Corporal de colaboradores da 
área da saúde. Unicamp, 2012

Nos dados apontados no Gráfico 2, nota-se um elevado índice de so-
brepeso e obesidade entre os servidores avaliados, somando um total de 
58,57%, o que ressalta novamente um alerta, merecendo das autoridades 
uma atenção a respeito dos fatores de riscos, neste caso, o sobrepeso e a 
obesidade. Nos estudos de Zamai (2009) e de Burguês e Zamai (2012) 
também foram encontrados valores importantes em relação a estes fatores.
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Gráfico 3. Dores de cabeça apontadas pelos servidores

Gráfico 4. Dores nas costas apontadas pelos servidores

Gráfico 5. Dores na coluna cervical, torácica e lombar apontadas pelos 
servidores
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Gráfico 6. Dores nos braços apontadas pelos servidores

Gráfico 7. Dores nas pernas apontadas pelos servidores

Os gráficos de 3 a 7 nos mostram outros fatores bastante importantes 
e que merecem nossa atenção: são as dores que os sujeitos desta pesquisa 
apresentaram englobando cabeça, pescoço, costas, ombros, braços e per-
nas, que somando aos fatores de riscos e às DCNT, podemos afirmar que 
temos um quadro de saúde pública no âmbito desta Universidade e que 
certamente tem grandes perdas em relação a gastos públicos com consul-
tas, internações e procedimentos hospitalares, bem como muitas horas de 
trabalho perdidas.

As doenças crônicas, em geral, levam à invalidez parcial ou total do 
indivíduo, com graves repercussões para esse, sua família e a sociedade, 
levando à diminuição da qualidade de vida (QV) e ao aumento dos custos 
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da assistência à saúde (Collins, 2007). A medida de QV é utilizada na me-
dicina para caracterizar a percepção do indivíduo sobre seu estado de saúde 
em grandes domínios ou dimensões de sua vida (Brousse, 2007; Campos 
e Rodrigues Neto, 2009).

Gráfico 8. Atividades escolhidas e praticadas pelos servidores,  
2011 e 2012

Verifica-se no Gráfico 8 que a preferência dos servidores pela prática de 
atividades físicas engloba alongamento/relaxamento, condicionamento fí-
sico, caminhada monitorada, ginástica localizada e dança de salão, focando 
a perda de peso e a melhora da qualidade de vida.

Há ainda os benefícios cardiorrespiratórios que são evidentemente per-
ceptíveis com a atividade física regular e que, portanto, são imprescindíveis 
para a prevenção, manutenção ou recuperação do estado geral de saúde 
física e mental (Dreher e Godoy, 2003).

O estudo realizado por Grüspan em 2001 mostra que várias empresas 
incluíram seus funcionários em atividades físicas, que resultou em satis-
fação com o trabalho, melhor desempenho e melhor qualidade de vida 
do trabalhador.
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Gráfico 9. Objetivos dos praticantes em relação às atividades praticadas 
no Programa Mexa-se Unicamp, 2011 e 2012

Em relacão aos objetivos dos praticantes nas atividades praticadas no 
Programa Mexa-se Unicamp, 2011 e 2012, nota-se que focam a perda de 
peso corporal e a melhoria da qualidade de vida, o que também abrange 
certamente a saúde e a imagem corporal deles e delas (Burgues e Zamai, 
2011; Vichi e Zamai, 2011; Morais, 2012).

Gráfico 10. Preferências de horários apontadas pelos servidores para as 
praticas oferecidas pelo Programa Mexa-se Unicamp, 2011 e 2012
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Quanto aos horários, os participantes, na sua maioria, preferem pra-
ticar as atividades em horários relativamente flexíveis, englobando das 7h 
às 8h; 12h às 13h e das 16h às 18h, o que não influencia de maneira pre-
judicial os horários de trabalho dos mesmos na universidade que abrange 
das 8h30 às 17h30.

Quadro 3. Contribuições/benefícios (%) das atividades oferecidas pelo 
Programa Mexa-se Unicamp para a população praticante, 2011 e 2012

Melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho 
e fora dele

75,5

Diminuição do peso corporal 29,0
Diminuição da pressão arterial 27,5

Diminuição % de gordura e do RCQ 34,5
Diminuição das dores articulares e desconfortos físicos no trabalho 50,5

Ganho de flexibilidade 30,5
Melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem estar geral dos participantes 75,5

Gostaria de continuar as práticas no programa 92,0

O que se observa neste quadro coincide com a literatura encontra-
da, recomendando que sejam implantados e oferecidos aos colaboradores, 
trabalhadores junto às empresas, organizações e setor público para que os 
mesmos se beneficiem dos mais variados benefícios que a atividade física 
realizada em no mínimo 30 minutos, de duas a três vezes por semana, as 
quais podem ser no ambiente e horários de trabalho, ou até mesmo antes 
e depois destes.

Conclusão

Analisando os resultados verifica-se mais uma vez a alta incidência de 
dores, fatores de riscos e doenças crônicas não transmissíveis entre os servi-
dores analisados, mas também a necessidade de ampliação, da elaboração e 
divulgação de campanhas internas junto às áreas da saúde e administrativa 
para conscientização sobre a pratica de atividades físicas no âmbito da uni-
versidade através das Estações de Atividades físicas nas quais são oferecidas 
gratuitamente de segunda a sexta-feira (alongamentos/relaxamento, cami-
nhada monitorada, ginástica localizada, condicionamento físico, dança de 
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salão e automassagem) no Programa Mexa-se, como proposta de melhoria 
da saúde e da qualidade de vida dos servidores, como mostra o Quadro 3, 
mencionado anteriormente.

Das perspectivas do Programa Mexa-se

Após nove anos de experiências na formação dos grupos e nos aten-
dimentos oferecidos, assim também das pesquisas realizadas no mesmo 
período pode-se através da parceria com o setor de fisioterapia, com a coor-
denação do Cecom, bem como com a Unicamp e com o GGBS, discutiu-
-se a necessidade de redesenhar o Programa Mexa-se, focando a criação de 
grupos de “sujeitos saudáveis”, grupo formados pelas doenças crônicas não 
transmissíveis e grupos com iniciativas de extensão, como danças, cons-
ciência corporal, yoga, pilates, lian gong, relaxamento e auto massagem, 
aumentando assim a oferta das atividades.

Também neste enfoque de redesenhar o programa foram elaborados 
os grupos de coluna, joelho e ombro atendidos a partir deste segundo se-
mestre de 2013, para que se oferecem atividades específicas voltada a estes 
grupos nas Estações de Atividades Físicas.

Ainda tem-se neste novo olhar do Programa Mexa-se uma grande 
preocupação com à saúde do trabalhador, principalmente no que diz aos 
diversos fatores de riscos, as doenças cônicas e às dores, que de maneira 
avassaladora têm acometido os servidores desta universidade, o que cer-
tamente merece um novo olhar e a atenção das autoridades nesta direção, 
nos permitindo sugerir um fórum no ano de 2014 com debates e discus-
sões para análise a estas questões com intuito de criar sistemáticas voltadas 
à melhoria da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos servidores.

Então a nova proposta deste Programa está voltada às preocupações 
com os servidores na melhoria da saúde, do bem-estar e da qualidade da 
vida destes, objetivando, trabalhando e oferecendo atividades de danças 
(diurno e noturno) até às 22h e atividades físicas (diurno) das 7h as 17h30 
com foco no combate dos fatores de riscos e das doenças crônicas que tem 
acometido centenas de servidores da área administrativa e da saúde, con-
forme apontam os gráficos anexados.
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CAPÍTuLo 10
PROJETO CAMINHADA

SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEI-
TURA DE SOROCABA/SP

Prof. Ddo. Cláudio Eduardo Bacci Martins
Prof. Carlos Eduardo Walter

Dra. Erineia Maria de Moraes Lobo 
Dra. Lilian Rose de Freitas Oliveira

Profa. Leila Rodrigues da Silva
Profa. Rosana Bigue

Introdução

Breve histórico relata o nascer do Projeto Caminhada que foi conce-
bido em razão do anseio de grupos que se mobilizavam para modificar os 
hábitos de vida da população da cidade de Sorocaba. Profissionais de Edu-
cação Física sentiam-se ansiosos em estimular e ampliar a prática regular 
da atividade física comunitária, independente da idade e sexo das pessoas. 
Neste momento, a área da saúde estava despertando para os benefícios que 
a atividade física poderia ter para combater o sedentarismo (Caspersen, 
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Powell e Christenson, 1985). No final dos anos 1990 esta preocupação foi 
tema de observação e estudos na Prefeitura de Sorocaba, tanto na então 
Secretaria de Esporte e Lazer como na Secretaria da Saúde, ainda de forma 
isolada. Em dezembro de 1999, os integrantes da Clínica de Cardiologia 
Dr. Sérgio Rocco, por meio do seu proprietário e do prof. Luiz Severino 
Machado, propuseram ao prof. Carlos Eduardo Walter, então professor da 
prefeitura de Sorocaba e também da disciplina Educação Física da Facul-
dade de Medicina da PUC-SP em Sorocaba, a formação de um grupo de 
estudos com esta finalidade. O grupo iniciou seus estudos e foi inclusa a 
disciplina de fisiologia da mesma faculdade, com o prof. dr. João Luiz Gar-
cia Duarte, que também fazia parte da clínica de cardiologia. Em seguida o 
grupo aproximou-se do Poder Público, por meio das Secretarias da Saúde 
e Esporte e Lazer. Com esse avanço teve vez a Secretaria da Educação e por 
fim a Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba (Fefiso), já em 
2000. O projeto estava se estruturando e, por ser um ano eleitoral, não 
poderia ser implantado por impedimento da Lei Eleitoral. Preparou-se, en-
tão, durante todo o ano 2000, um programa de prática de atividade física 
com grande apelo popular e de prática democrática, já que equipamentos, 
estruturas físicas, conhecimentos de execução técnica da ação eram míni-
mos, e que se baseava na caminhada. No início de 2001, foi designado pelo 
prefeito que o secretário de esporte e lazer municipal seria o coordenador 
do programa, representando o Poder Público. O grupo idealizador elabo-
rou um Protocolo de Intenções que foi assinado pelos representantes da 
prefeitura de Sorocaba, da Faculdade de Medicina da PUC-SP/Sorocaba e 
Fefiso. O proprietário da Clínica de Cardiologia, Sérgio Rocco, abriu mão 
de participar a partir deste momento, e o prof. Luiz Severino Machado a 
representou, por ser também funcionário da Secretaria de Esporte e Lazer. 
Em 2 de abril de 2001 foi lançado o “PROJETO CAMINHADA” que se 
mantém até hoje, agora organizado e assistido pela prefeitura de Sorocaba, 
por meio das Secretarias de Esporte (gerência), da Saúde (coordenação das 
UBS’s) e da Educação (coordenação das escolas municipais). Conta ainda 
com o apoio da Fefiso, em eventos, e das demais faculdades de Educação 
Física do município, além de academias, imprensa, etc. Apesar de existir 
há mais de dez anos, a designação de “projeto” se manteve em razão da 
consolidação da marca “PROJETO CAMINHADA”, que conquistou a 
comunidade sorocabana e tornou-se conhecida nacionalmente.
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1. Justificativa

O sedentarismo é um dos fatores que interferem negativamente na 
qualidade de vida (Genestri, 2012; Matsudo, 2007). A prevenção de doen-
ças crônicas não transmissíveis se baseia em hábitos saudáveis, como a prá-
tica regular de atividade física e com a caminhada (Borges Filho e Almeida, 
2004; Caspersen, Powell, Christenson, 1985; Matsudo, Araújo e Matsudo, 
2006; Ministério da Saúde, 2006 e 2011; Monteiro e Sobral Filho, 2004; 
Ortega, Peters, Barriga e Lötzerich, 1998; Paffenbarger Jr, Hyde, Wing et 
al, 1986; Rego et al, 1990).

2. Objetivo Geral

Melhorar a qualidade de vida da comunidade sorocabana promovendo 
hábitos saudáveis e estimulando a prática regular de atividade física, por 
meio da caminhada.

3. Objetivos Específicos

Aumentar o número de pessoas que praticam atividade física regular-
mente, tornando-os ativos;

Estimular a população a usufruir dos ambientes públicos propícios 
para a prática de atividade física;

Estimular a compreensão e valorização da prática regular da atividade 
física como fator de prevenção e/ou recuperação das doenças crônicas não 
transmissíveis;

Favorecer a diminuição do uso de medicamentos para os fatores modi-
ficáveis das doenças crônicas não transmissíveis;

Favorecer a diminuição de internações hospitalares pelos fatores modi-
ficáveis das doenças crônicas não transmissíveis;

Diminuir a quantidade de intervenções dos profissionais de saúde para 
o controle dos fatores modificáveis das doenças crônicas não transmissíveis;

Estimular a prática regular da caminhada em grupos, e individualmente.
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4. Método

O início do Projeto Caminhada foi precedido de reuniões preparató-
rias para sua estruturação (Ghorayeb e Barros, 1999) e lançamento no iní-
cio de 2000. Fizeram parte da sua estruturação as Secretarias da Educação 
e Cultura, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria da Saúde, a Faculdade 
de Educação Física da ACM de Sorocaba e a Faculdade de Medicina da 
PUC-SP/Sorocaba.

Seu lançamento se deu com a elaboração e assinatura de um protoco-
lo de intenções de cooperação técnica, que serviu de base para o projeto 
executivo e lançamento do PROJETO CAMINHADA, entre a prefeitura 
de Sorocaba e os parceiros: Faculdade de Medicina da PUC-SP/Sorocaba 
e Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba (FEFISO). Para sua 
implantação as empresas Farmamed e a Fundação Ubaldino do Amaral / 
Jornal Cruzeiro do Sul patrocinaram, pelo período de seis meses, inserções 
na mídia impressa (Jornal Cruzeiro do Sul), falada (Rádio Cruzeiro do Sul) 
e televisada (TV TEM/Globo), além de impressos, camisetas e bonés, e 
adesivagem nas placas de sinalização das “pistas de caminha” do Parque 
Campolim. A prefeitura estimulou a formação de “grupos de caminhada” 
(para a sua prática regular e assisitida) junto às Unidades Básicas de Saú-
de da Secretaria da Saúde, a formação de “grupos de caminhada” junto 
aos Centros Esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer, implantação de 
grupos de pais de alunos e pessoas da comunidade para prática regular de 
atividade física e orientação para caminhada nas escolas de ensino funda-
mental, da rede municipal, e foi firmada parceria com o Programa Agita 
São Paulo, da Secretaria da Saúde do governo do estado de São Paulo e 
Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do 
Sul (Celafiscs) (Matsudo, 1998), para a realização e/ou participação de 
eventos coordenados pelo programa em nível estadual.

Foram realizadas palestras junto a clubes de serviço (Rotary, Lyons), 
em escolas (reuniões de pais) e faculdades para divulgação do Projeto, além 
de implementar ações de combate ao sedentarismo.

Paralelamente, a prefeitura de Sorocaba investiu na implantação de 
“pistas de caminhada” em parques, revitalizando áreas degradadas, recupe-
rando canteiros de avenidas, calçadas de bairros. A primeira experiência foi 
a implantação de bacia de contenção pluvial no loteamento Parque Cam-
polim, zona sul da cidade, uma ideia do engenheiro Achiles Mangulo, do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do município. As pistas foram sinali-
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zadas, com estabelecimento de placas com metragem, denominação oficial 
através de leis municipais, o que ajudou na popularização dos espaços. 
Atualmente, são mais de 30 pistas de caminhada oficiais, no município.

Os grupos formados nas UBS, em grande parte de pessoas idosas, já ti-
veram como rotina e, para eles natural, durante grande parte de suas vidas, 
a caminhada. Isto permitiu facilitar suas adesões ao programa, que não exi-
ge a necessidade de utilização de equipamentos, indumentárias, vestuários 
e espaços sofisticados e onerosos. Para a socialização dos participantes de 
cada grupo e, entre os grupos, organizaram-se passeios, cursos, chás, festas 
de aniversário e festividades de congraçamento de datas comemorativas, 
como: caminhadas em finais de semana em logradouros públicos com ape-
lo de participação comunitária, utilizando divulgação pelas mídias do mu-
nicípio; “caminhão da caminhada”, que constou da realização de passeios 
pelos bairros com a participação de integrantes dos grupos de caminhada 
da UBS do bairro e alunos e pais das escolas da região, incentivados por 
um trio elétrico; participação dos grupos em campanhas de combate ao 
mosquito da dengue, do agasalho, etc, com caminhadas de panfletagem, 
distribuição de cartazes, etc; participação de grupos das UBS em desfiles 
cívicos; encontros, hoje bimestrais, com os líderes comunitários dos gru-
pos de caminhada das UBS, coordenadores dos grupos de caminhada das 
UBS e professores das escolas municipais que têm grupos formados para 
atividades de caminhada, ginástica e orientação técnica; participação dos 
integrantes dos grupos de caminhada das UBS em carnavais populares, 
dentre outros. Atualmente, além destes, os grupos participam de eventos 
específicos pedestres, como a Caminhada e Corrida da Longevidade, desfi-
les cívicos comemorativos e eventos oficiais municipais.

Destaca-se o evento idealizado pelo prof. Luis Severino Machado, téc-
nico da então Secretaria de Esporte e Lazer, denominado “24 horas de 
Caminhada”. Pessoas e grupos se inscrevem para participar de um reveza-
mento de caminhada durante 24 horas, na Pista de Caminhada do Paço 
Municipal “Odilon Araújo”. Evento organizado pela Prefeitura de Soro-
caba em parceria com academias, faculdades de Educação Física de Soro-
caba, particularmente a Fefiso, presente desde sua primeira edição, e que 
faz parte do calendário de eventos comemorativos aos “Dia Mundial da 
Atividade Física” e “Dia Mundial da Saúde”, realizado na primeira semana 
de abril, de cada ano.

Atualmente o “Projeto Caminhada” é gerenciado pela Secretaria de 
Esporte e conta em sua cocoordenação a Secretaria da Saúde e a Secreta-
ria da Educação.
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5. Resultados

Quando da elaboração e implantação do Projeto Caminhada tinha-se 
claro o objetivo de modificar os hábitos das pessoas sedentárias, que pode-
riam ser saudáveis ou não,  obesas, portadoras de doenças cardíacas, respi-
ratórias, circulatórias, diabéticas, e outros, mas que poderiam se aproveitar 
da caminhada (Ribas, Israell, Manfra, Araújo, 2007), uma modalidade de 
atividade física que pudesse ser praticada perto de suas casas e que exigisse 
pouco ou quase nenhum investimento financeiro para tal.

Ao iniciar o Projeto Caminhada, o município possuía 26 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e em todas elas foram formados grupos de cami-
nhada. Na época, 512 pessoas eram participantes assíduos e cadastrados. 
Hoje são 30 UBS e 28 com grupos de caminhada formados, contando 
com 1326 participantes assíduos.

A partir de 2002 foram implantadas 23 pistas de caminhada e 21 par-
ques municipais foram construídos ou revitalizados. São seis Centros Es-
portivos municipais que disponibilizam espaços e conta-se, ainda, com a 
revitalização de sete praças, além de quase 100 quilômetros de ciclovias.

Em 2008, sete escolas municipais de ensino fundamental foram con-
templadas com grupos de caminhada formados por pais e pessoas da comu-
nidade local que recebem orientação de professores de Educação Física da 
rede municipal. Atualmente, 13 escolas contam com grupos de caminhada. 
De 142 munícipes, em 2008, participam hoje 323 pessoas, assiduamente.

Os eventos anuais “24 horas de Caminhada” têm levado milhares de 
pessoas à Pista de Caminhada “Odilon Araújo”, no Paço Municipal, que 
conta com média de 4.500 participantes. Em 2012, foi realizada a 11ª 
edição. Houveram edições com participação de mais de 10 mil pessoas.

O resultado mais desejado, a mudança de comportamento, foi observa-
do. A cultura da prática regular de atividade física foi disseminada no muni-
cípio e promoveu mudanças importantes em indicadores de saúde pública 
que favoreceram sua população. Fioravante (2012) relata a diminuição em 
50% de internações no município de Sorocaba por hipertensão arterial, 
passando de 1.89 casos para 10 mil pessoas, em 2008, para 0.99, em 2011.



Atividade Física e Saúde

119

Conclusão

Mais importante do que o número de pessoas que participam dos grupos 
formados e/ou assistidos pela prefeitura de Sorocaba, o que se percebeu ao 
longo dos anos foi que a cidade se apropriou do espaço delas, enquanto cida-
dãos, nos parques e pistas de caminhada, além de ruas e avenidas, inclusive 
das ciclovias. Os Centros Esportivos municipais, bem como as UBS, estimu-
laram a formação de grupos para a prática de atividade, o que incentivou ou-
tros grupos a terem a mesma iniciativa. O projeto de mídia foi fundamental 
para expandir para todos os segmentos sociais e etários os ideais do Projeto 
Caminhada. Hoje a prática da caminhada é hábito dos munícipes. O que 
se vê em todos os polos da cidade, principalmente no início das manhãs e 
finais de tardes-princípio de noites é um grande contingente de adeptos da 
caminhada. A inserção deste programa na rede municipal de ensino está con-
templando um novo segmento, auxiliando a interação escola/comunidade, 
e servirá também como exemplo na formação das crianças para que possam 
entender da importância de serem pessoas fisicamente ativas. 
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CAPÍTuLo 11
“VIA VIVA” SINAL VERDE PARA O SEU LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA 
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Introdução

Via Viva é um programa de governo do município de Sorocaba/SP, 
desenvolvido com metodologia das Ciclovias Recreativas das Américas 
(CRA) (Estrada, Sarmiento, Jacoby e col., 2009; Sarmiento, 2010), sob 
coordenação geral da Secretaria de Esporte, coordenação operacional de 
trânsito pela empresa municipal Urbes Trânsito e Transporte e Secretaria 
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de Transportes, coordenação operacional de segurança comunitária e fis-
calização pela Secretaria da Segurança Comunitária e conta ainda com a 
participação das demais secretarias e autarquia municipais. Faz parte do 
programa “Pedala Sorocaba” (Estrada, Sarmiento, Jacoby e col., 2009,  
Montezuma, 2011; Ogata, Fonseca, Nahas, Bramante, 2012; Florindo A., 
Hallal, 2012) que objetiva estimular o uso da bicicleta como meio alter-
nativo de transporte e lazer e que contempla a implantação de um plano 
cicloviário, com a construção de ciclovias, programa de educação no trân-
sito, ações culturais, esportivas, de lazer e meio ambiente, que promovam 
o uso da bicicleta. O programa acontece aos domingos, em quatro quilô-
metros da Avenida Itavuvu, na zona norte do município, em área urbana 
de alta densidade populacional, com fechamento temporário ao tráfego de 
veículos motorizados, entre 8h e 13h.

O ex-prefeito de Sorocaba, dr. Vitor Lippi, em viagem à cidade de Bo-
gotá, Colômbia, juntamente com sua equipe de governo conheceu as “vias 
recreativas”, que lá acontecem há mais de trinta anos e que fazem parte das 
CRA. As Secretarias de Esporte, a empresa municipal Urbes Trânsito e Trans-
porte, a Secretaria de Segurança Comunitária e a Secretaria de Cultura e La-
zer iniciaram um estudo para a implantação de um programa similar. Após 
dez meses de preparação, o primeiro evento se deu em 22 de maio de 2011.

Durante a “Via Viva” a população faz uso de bicicleta, patins, skate, 
rollers, cadeiras de roda, pratica caminhada e corrida, etc. Permite ao pú-
blico participar em atividades que incluem atividades físicas e esportivas, 
recreativas, culturais, de serviço, de saúde, para os pedestres, corredores, 
ciclistas, e outros, de todas as idades. Oferece oportunidades para o serviço 
comunitário por entidades e estimula a redução da poluição atmosférica 
gerada pelo tráfego de veículos. São desenvolvidas campanhas educacionais 
sobre meio ambiente, saúde, cidadania, etc. A Via Viva promove a prática 
de atividade física e lazer à população. É recomendado que um adulto rea-
lize de 500 a 1000 minutos-MET de atividade física semanal ou 150 min./
semana (US Department of Health and Human Services, 2008). O progra-
ma contribui para que um adulto obtenha “Benefício Direto em Saúde” 
(BDS), que é o quanto, em dinheiro, uma pessoa adulta fisicamente ativa 
economiza anualmente em custos médicos e de saúde prevenindo doenças 
crônicas. O BDS pode ser calculado pela diferença do custo direto médico 
para pessoas ativas em relação a pessoas inativas. O BDS norte-americano 
(BDS-A) foi calculado (2009) em US$ 626,60 por pessoa, por ano, e o 
custo direto médio anual de US$ 2.272,00 (Montes et al, 2011).
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1. Justificativa

Sorocaba é hoje um importante centro empreendedor do país. A ino-
vação tecnológica, a ciência, a produção industrial fazem parte do cotidia-
no do sorocabano. O forte crescimento econômico municipal tem sido 
acompanhado pelo crescimento populacional, que conta com população 
próxima de 600 mil habitantes, e novas demandas são necessárias para con-
templar seus cidadãos. Dentre as metas dos programas de governo desta-
cam-se a valorização e prioridade nos processos educativos, socioculturais, 
ambientais, esportivos e de saúde. Ações que privilegiem o cidadão. Que 
a cidade aprenda com sua população e que a população aprenda com sua 
cidade, um dos princípios presentes nos modelos das Cidades Educadoras, 
priorizados pelo município. Nos aspectos de saúde, a valorização dos es-
paços públicos como estímulo à prática de atividade física, princípio das 
Cidades Saudáveis, sob a ótica da Organização Mundial de Saúde (OMS).

2. Objetivo Geral

Oferecer a oportunidade aos munícipes de usufruírem do espaço pú-
blico, estimular o uso da bicicleta como meio alternativo de lazer e trans-
porte, participarem em atividades físicas e esportivas, recreativas, culturais, 
de serviço, de saúde, bem-estar, desenvolvam a cidadania, sejam eles pedes-
tres, corredores, ciclistas, cadeirantes e outros, de todas as idades.

3. Objetivos Específicos

Incrementar a atividade física da população promovendo estilo de 
vida saudável;

Estimular o uso de bicicleta, como lazer e meio de transporte;
Oferecer espaços seguros para realizar atividades recreativas com o uso 

da bicicleta, caminhar, correr, skate, patins, cadeiras de rodas, etc;
Oferecer oportunidades para o serviço comunitário;
Oferecer atividades culturais;
Oferecer serviços de saúde;
Promover campanhas educacionais;
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Estimular o voluntariado e a prestação de serviços gratuitos;
Promover a redução do uso de veículos motorizados, que se reflete 

diretamente na diminuição de emissão de gases contaminantes e emissão 
de ruídos.

4. Método

Para a implantação da Via Viva, foram visitados programas e experiên-
cias de cidades pioneiras e que criaram a metodologia das Ciclovias Recre-
ativas das Américas, com o propósito de se identificar, adequar e aplicar as 
melhores práticas, como a “Vía RecreAtiva” de Guadalajara, Tlaquepaque, 
León, Puebla; “Muévete en Bici”, da Cidade do México, DF e as “Ciclovias” 
em Bogotá e Medelin, Colômbia. Ao longo de um ano e meio foram realiza-
dos estudos e adequações, o que gerou um projeto executivo para seu início.

Houve um investimento inicial de R$ 406.766,26 para a criação da 
infraestrutura permanente do programa (materiais, veículos, equipamen-
tos). Além deste, materiais e serviços necessários para a realização de cada 
evento dominical foram licitados e contratados, gerando um custeio ope-
racional de R$ 488.696,59, anuais. Para organizar, administrar, gerenciar e 
executar cada evento, 125 pessoas participam todo domingo, das quais, 72 
servidores públicos municipais e estaduais (técnicos de esporte, técnicos de 
lazer, guardas civis municipais, policiais militares, fiscais, agentes de trân-
sito, serviço de limpeza e água), 27 prestadores de serviços (contratados) 
e 26 parceiros (voluntários), proporcionando um custeio anual de pessoas 
de R$ 324.666,75. 

A partir das 8h da manhã até às 13h de todos os domingos, de 22 de 
maio de 2011 até o momento, agentes de trânsito municipais interrom-
pem o tráfego de veículos motorizados nas pistas sul-norte e norte-sul da 
Av. Itavuvu, entre as Ruas Major Gambeta e Atanázio Soares, importante 
corredor de tráfego da zona norte de Sorocaba, permitindo apenas o tráfe-
go de pedestres, ciclistas, skatistas, cadeirantes, etc.

Ao longo da avenida e em algumas travessas são desenvolvidas “Ativi-
dades Paralelas” que contribuem para a participação da população e servem 
para potencializar o uso do espaço público, além de serem atrativos para o 
público participante. É realizado um sistema de pré-agendamento, no qual 
entidades, secretarias, clubes de serviço, etc, programam, antecipadamen-
te, sua participação, oferecendo atividades culturais, de serviço, esporte e 
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lazer, em todos os eventos, inclusive relacionados a datas festivas. Dentre 
muitas atividades oferecidas durante os passeios dominicais, destacam-se 
atividades permanentes como a escola de trânsito e bicicleta, onde a Ur-
bes mantém equipe do programa “Pedala Sorocaba” ensinando crianças, 
jovens e adultos a andar de bicicleta e aprender sobre as leis de trânsito e o 
compartilhamento entre as pessoas e os modais de transporte. A Secretaria 
de Cultura e Lazer oferece espetáculos de música, teatro, dança, de vários 
gêneros, além de atividades e jogos para crianças. A Secretaria de Esporte, 
por meio de seus parceiros, realiza oficinas de modalidades esportivas com 
bola (basquete, futebol, handebol, vôlei, etc), lutas (boxe, jiu-jitsu, karatê, 
judô, taekwondo, etc), tênis de mesa, dentre outras e programas de ativida-
de física, como ginástica, liang gong e yoga. Diversas secretarias desenvol-
vem oficinas com várias temáticas, como programa de educação itinerante 
ambiental e/ou profissional, por meio de atividades lúdico-educativas. A 
Secretaria de Saúde oferece serviços preventivos com a presença do ônibus 
homem e ônibus da mulher, atendendo a população. Brinquedos infláveis 
são montados para a utilização das crianças ao lado de uma escola muni-
cipal, que também recebe e oferece atividades esportivas (academia ao ar 
livre e tênis de mesa) e educativas, por meio do programa Escola Saudável.

Ao longo de cada evento, uma equipe de técnicos da Secretaria de 
Esporte, denominados “guias”, responsáveis pela organização e controle 
do programa, circulam por toda sua extensão oferecendo auxílio e infor-
mação aos participantes e parceiros, inclusive de primeiros socorros, se 
necessário. Um trailer, denominado Unidade Móvel de Controle (UMC), 
fica estacionado próximo ao meio do percurso para atender as demandas 
do evento e dos guias. Nele encontram-se a equipe de controle e guardas 
civis municipais (GCM). Uma unidade da Base Comunitária Móvel da 
GCM fica estacionada em localidade de maior fluxo de pessoas, além de 
viaturas e bicicletas da GCM, PM e Urbes que circulam pela via. Em caso 
de acidente é chamado o SAMU que tem base localizada perto do evento, 
em uma Unidade Básica de Saúde, na mesma avenida.

Para uma melhor gestão do programa, os guias realizam um controle 
de indicadores administrativos e da programação do público participan-
te, de entidades parceiras e da atividade física praticada pelas pessoas 
durante o evento.

Seguindo-se os procedimentos da CRA (Estrada, Sarmiento, Jacoby e 
col., 2009; Sarmiento e col., 2010), é contado o número de participantes de 
cada evento. É feito um inquérito, aleatoriamente, em média, com 50 parti-
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cipantes por evento que estão em deslocamento ao longo da via. É solicitado 
que os mesmos deem sua opinião: ruim, regular, bom, ótimo ou excelente, 
nos seguintes parâmetros: extensão do percurso, limpeza da via, segurança 
na via, atividades oferecidas, atendimento oferecido pela organização, horá-
rio de realização, localização do programa, divulgação e satisfação geral. É 
perguntado como ficou sabendo do programa e o meio de locomoção que 
utilizou para chegar até a Via Viva. São computados o número de acidentes, 
se leve ou grave, número de roubos e número de crianças perdidas.

As entidades parceiras presentes em cada evento respondem um inqué-
rito administrativo e de satisfação para a coordenação conhecer e aprimo-
rar seus próprios serviços. É solicitado que os mesmos deem sua opinião: 
ruim, regular, bom, ótimo ou excelente para os parâmetros: entrega de 
materiais, informações sobre o horário das atividades, informações sobre 
o local das atividades, localização da atividade, material oferecido pela or-
ganização, atendimento realizado pelos organizadores, segurança, limpeza 
no local para a atividade, participação do público na atividade e retirada do 
material pela organização.

Para se conhecer os aspectos de prática de atividade física do partici-
pante, é perguntado no inquérito que atividade física principal e ativida-
des paralelas o indivíduo realizou no evento, por quanto tempo e em que 
intensidade. Com isso é quantificado o dispêndio energético médio por 
participante, por evento e gerado pelo programa. Que atividades são reali-
zadas e por quantas pessoas.

Importante indicador para a Via Viva é a sua relação de custo-benefí-
cio. Pode-se calcular essa relação que refere o número de participantes em 
caminhada, corrida, pedalada e outras rodas, nas intensidades leve, mo-
derada e vigorosa, multiplicado pelos fatores de correção (cumprimento 
da meta recomendada de atividade física semanal) e edições do programa, 
multiplicado pelo BDS-A e dividido pelo custo do programa.

5. Resultados

Em 68 eventos realizados a equipe de guias da Secretaria de Esporte 
contabilizou 385.950 participantes, com média de 5760 por domingo. 
Destes, 48,9% ciclistas, 47% pedestres e 4,1% outras rodas (skate, patins, 
rollers, cadeirantes) com média de tempo de atividade realizada de 68 mi-
nutos, equivalente a 215 minutos METS por pessoa. Destes, 80,13% se 
dirigiram ao evento a pé ou de bicicleta. 
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Passaram pelos eventos 57 parceiros diferentes com as seguintes ati-
vidades gratuitas: doação de animais, escola de profissões e qualificação 
profissional, ensino de informática, serviços de saúde (aferição de glice-
mia, pressão arterial), ônibus para atendimento exclusivo da saúde do ho-
mem e da mulher, corte de cabelo, limpeza de pele (estética), orientação 
nutricional, reflexoterapia, atividades esportivas (boxe, capoeira, slackli-
ne, jiu-jítsu, tiro com arco, ginástica, skate, basquete, peteca, kung-fu, 
tae-kwon-do, karatê, futsal, vôlei, handebol, tênis de mesa, le parkour, 
pilates, etc) e atividades culturais (shows musicais, teatro, fanfarra, trio 
elétrico, jogos infantis, etc), emissão de carteira de trabalho, regularização 
fundiária, feira de artesanato, etc.

Quanto à satisfação dos participantes com o programa, somando-se 
bom, ótimo e excelente, encontrou-se 97,16% de aprovação para a ex-
tensão do percurso, 95,44% para limpeza do local, 95,64% para seguran-
ça, 90% pelas atividades oferecidas, 93,78% pelo horário de realização do 
evento e 98,32% de satisfação geral.

Nos 68 eventos ocorreram apenas 59 acidentes, destes, nove removi-
dos, o que representa 0,15 acidentes a cada 1000 participantes. Totalizou 
36 crianças perdidas, incidência de 0,09 crianças perdidas a cada 1000 
participantes. Apenas dois roubos e furtos.

O benefício/custo do programa até o presente é de US$ 309,82 por 
participante do programa.

Conclusão

Observa-se que o programa tem atingido plenamente todos seus obje-
tivos. Entretanto, aparentemente necessita de investimento e custeio eleva-
dos, mas apresenta custo-benefício e que o mesmo propicia que a popula-
ção, em média, se torne fisicamente ativa em 45% do tempo recomendado 
semanal. Observa-se que o custo-benefício aumentará a cada novo evento, 
com a diluição do custo do investimento inicial. Deve-se estimular o au-
mento do número e a permanência dos participantes, além de ampliar a 
extensão do percurso, para beneficiar mais pessoas de outras regiões da 
cidade e potencializar a relação benefício/custo.

Importante ressaltar que a via utilizada para a realização do evento do-
minical é um importante corredor de tráfego entre o centro e a zona norte 
e recomenda-se estudo de viabilidade de adequação do trajeto do evento 
para facilitar o tráfego de veículos motorizados e não comprometer a po-
pulação em deslocamento no período de realização do mesmo.
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CAPÍTuLo 12
GINÁSTICA NO PARQUE

SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEI-
TURA DE SOROCABA/SP

Prof. Ddo. Cláudio Eduardo Bacci Martins
Prof. Silmar Rogério Abdala

Prof. Luiz Severino Machado
Profa. Christina Palau Garcia
Prof. Emerson Gomes Andrade

Profa. Flávia Cristina Rodrigues Bueno
Prof. Guilherme Moraes Rabelo

Prof. Sebastião Tiago Negrão

Introdução

É senso comum os benefícios da prática regular da atividade física. 
Estudos epidemiológicos apontam que a inatividade física e a baixa apti-
dão física são prejudiciais à saúde. Petrella e Wight (2000) verificaram que 
apenas ter mais conhecimento sobre os benefícios da prática do exercício 
físico não levam as pessoas a serem ativas. Segundo Dishman et al (1985), 
menos de 5% da população acredita que um maior conhecimento sobre os 
benefícios do exercício contribuiria para um aumento de sua prática.
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Apesar de vivermos em uma sociedade industrializada, é necessário que 
esta seja fisicamente e socialmente ativa, que tenha acesso ao conhecimen-
to dos benefícios de se realizar atividades físicas regularmente, por meio 
de programas públicos. Para isso, é necessário que o Poder Público ofereça 
condições, tais como: segurança, parques e jardins, centros comunitários, 
que proporcionem diferentes possibilidades de atividades físico-esportivas, 
culturais e sociais. 

Nahas (2001) aponta que para a adoção da atividade física ao estilo 
de vida é necessário que o sujeito esteja pré-disposto para tal realização. 
Todavia, os avanços tecnológicos têm exercido um efeito negativo sobre 
o estímulo à prática de atividade física para indivíduos sedentários, pois 
facilitam a vida cotidiana e estimulam o consumo da atividade física espe-
táculo através dos meios de comunicação.

O Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano 
do Sul (Celafiscs) realizou estudos a partir do lançamento do Programa 
Agita São Paulo. Um deles, com amostra de 2001 pessoas e utilizando 
o Questionário Internacional de Atividades Físicas (IPAQ), encontrou 
45,6% de homens e 47,3% de mulheres insuficientemente ativos (inativos 
+ irregularmente ativos). A prevalência de sedentários foi de 8,8% no geral. 

Nesse sentido, o estímulo à prática regular de atividade física deve ser 
feita por meio de programas regulares, oferta de espaços adequados e que 
estimulem os indivíduos a criarem um novo hábito.

Ao longo dos últimos anos, Sorocaba tem sido beneficiada pela mo-
dernização, crescimento econômico e populacional. Áreas degradadas 
passaram a ter um cuidado especial pelo Poder Público e transformadas 
em parques municipais. A cidade ganhou em beleza, “espaços saudáveis” e 
transformação sociocultural.

Nos últimos dez anos a prática de caminhada e corrida diária tem ga-
nhado força e passaram a fazer parte da rotina do sorocabano, nos diversos 
parques, em várias regiões da cidade. Um projeto pioneiro e que auxiliou 
na criação de novos hábitos, o Projeto Caminhada, criado há onze anos, 
estimulou muitas pessoas a usufruírem do espaço público, democratica-
mente. Vários grupos de caminhada e corrida surgiram, sem interferência 
ou inferência do Poder Público. Observam-se grupos organizados de cor-
rida treinando diariamente em diversos parques municipais, o que levou 
várias entidades a incentivarem a realização de provas pedestres, corridas de 
pequena e média distância, além de caminhada. Hoje são realizadas provas 
pedestres frequentemente, cerca de vinte por ano, principalmente em um 
parque, o das Águas.
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A cultura da prática regular de atividade física no município promoveu 
mudanças comportamentais e de saúde pública que favoreceram sua popu-
lação. Fioravante (2012) relata a diminuição em 50% de internações por 
hipertensão arterial, passando de 1.89 casos para 10 mil pessoas em 2008, 
para 0.99 em 2011. 

Chegado, então, o momento de inovar. Os anseios na mudança de 
comportamento da população com a prática regular de atividade física no 
município foram alcançados. Planejar e desenvolver um programa de gi-
nástica, com atividades diversificadas, para ser realizado nos parques mo-
tivou o então prefeito, dr. Vitor Lippi, a criar o programa “Ginástica no 
Parque”, com estratégias diferentes e, assim, propiciar novas oportunidades 
de práticas regulares de atividades físicas.

1. Justificativa

A população necessita que sejam oferecidas atividades diversas que 
contemplem um maior número de pessoas, em local apropriado e agra-
dável e próximo de suas casas. O que contribui com a qualidade de vida 
do cidadão, e que permita a participação de pessoas de várias condições 
socioeconômicas, idades, orientada por profissional de educação física, em 
local agradável, junto à natureza, em parque municipal, o que contribuiria 
na tentativa de se minimizar barreiras socioculturais, ambientais, econômi-
cas e que oportunizasse a convivência sadia da comunidade, contribuindo 
com ações, atitudes e valores, além dos benefícios de saúde.

2. Objetivo Geral

Estimular e oportunizar a prática de atividades físicas em parques mu-
nicipais contribuindo para uma vida ativa, através da proposta de cidade 
saudável e educadora.

3. Objetivos Específicos

Incrementar a atividade física da população promovendo estilo de 
vida saudável;
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Estimular a frequência nos parques municipais, como lazer e prática de 
atividade física regular;

Oferecer espaços seguros para realizar atividades físicas;
Oferecer oportunidades para a socialização da comunidade local.

4. Metodologia

Como parte do programa de governo, o então prefeito municipal, dr. 
Vitor Lippi, liderou vários encontros com a equipe de técnicos de esportes 
da secretaria de Esporte para idealizar o Ginástica no Parque até a sua im-
plantação. Foi realizado um grande estudo pela equipe e analisados vários 
parques que poderiam receber o programa. Objetivou-se atender locais 
com grande densidade populacional, com pouca oferta de programas si-
milares, com acessibilidade, e geograficamente distribuídos no município.

Foram escolhidos cinco parques e, nestes, a equipe de técnicos de es-
porte responsáveis pela implantação do programa iniciou visitas aos bairros 
que os circundavam para conhecerem as lideranças (associações de amigos 
de bairros, escolas, ONGs, etc) e, assim, conhecerem as características do 
público-alvo. 

Em pesquisa realizada com os moradores das proximidades do Parque 
do Ipiranga a respeito da implantação do programa, 97,83% dos mora-
dores consideraram importante um projeto de atividade física no parque 
e, desses, 71,74% não praticavam atividade física. Dentre as atividades 
pesquisadas, 42,11% gostariam de praticar ginástica e 57,89% optariam 
pela caminhada. Quando perguntado sobre a importância e o interesse de 
um programa de orientação de caminhada, 97,83% acharam importante e 
89,13% participariam. Diante desses dados constatou-se que grande parte 
da população é sedentária, e que a atividade física poderia contribuir para 
a reversão desse quadro.

Após a realização de um planejamento estratégico, foram definidos três 
locais que receberiam o programa, em uma primeira etapa. Nestes foram 
escolhidos os locais mais apropriados para a realização das aulas, visando à 
segurança do praticante, tendo como critério a escolha de áreas planas, com 
piso regular e pavimentado e locais com boa visibilidade para a condução das 
aulas, de forma que o professor pudesse atender o maior número de pessoas.

O programa iniciou suas atividades em novembro de 2011 no Parque 
do Ipiranga, na zona oeste da cidade. Em janeiro de 2012, no Parque das 



Atividade Física e Saúde

133

Águas, região ribeirinha do Rio Sorocaba e Parque da Vila Formosa, zona 
norte. Por ser realizado em local aberto, não há a necessidade de matrícula, 
atende-se o público em geral: crianças, jovens, mulheres, homens, famílias 
e idosos, que comparecem ao parque e, na maioria das vezes, são residentes 
de bairros adjacentes. 

As aulas são dirigidas e abordam aspectos da cultura corporal e de mo-
vimento, tais como exercícios resistidos, caminhada e corrida orientada, 
ginástica geral, alongamento, dança, lutas, yoga, tai-chi-chuan, jogos re-
creativos e jogos cooperativos, entre outros. Para melhor organização dos 
conteúdos, as aulas programadas são baseadas em três grupos: Ginástica 
Oriental, Ginástica Localizada e Ginástica Coordenativa.

A Ginástica Oriental engloba movimentos do lian gong, pilates, tai-chi-
-chuan, yoga e alongamentos, com o objetivo de estimular as capacidades 
de flexibilidade, equilíbrio e coordenação motora. Na Ginástica Localizada 
são desenvolvidas atividades com ênfase na resistência muscular com o peso 
do próprio corpo, pesos livres, bastão e elástico. As Atividades Coordenati-
vas têm o objetivo de desenvolver a coordenação motora e a resistência física 
dos participantes com atividades que envolvem lutas, TAP (passos de Step 
no chão), danças circulares, exercícios educativos diversos e ritmos. 

As aulas são ministradas em dois períodos (manhã e tarde) durante 
quatro dias da semana (segundas, quartas, sextas e sábados), sendo que 
aos sábados a ginástica é oferecida somente no período da manhã. As 
atividades dirigidas têm a duração de 30 minutos. Em cada período são 
ministradas duas aulas de 30 minutos, com um intervalo de 30 minutos 
entre elas. Este intervalo é disponibilizado para orientações sobre ativida-
de física, momento em que o professor fica à disposição para esclarecer e 
estimular os participantes sobre temas práticos da atividade física, como: 
trajes adequados, hidratação, importância do aquecimento e alongamen-
to, instruções sobre intensidade dos exercícios, informações sobre balanço 
energético, etc. Este período é utilizado também para estimular o uso da 
estrutura do parque, incentivando a realização da caminhada nos percursos 
disponíveis e utilização de equipamentos de ginástica da “Academia ao Ar 
Livre” (academia aberta), quando houver. 

As atividades desenvolvidas são de intensidade leve a moderada, devi-
do à característica heterogênea dos participantes. A princípio não foram 
estabelecidos materiais específicos, mas com o transcorrer do programa são 
solicitados, junto à comunidade, garrafinhas plásticas com areia e cabos de 
vassoura para as aulas de Ginástica Localizada.
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Os professores utilizam microsystems que são acoplados a um disposi-
tivo auricular e microfone para a condução das aulas. Os professores do 
programa reúnem-se, semanalmente, para treinamento, montagem das 
aulas e avaliação.

5. Resultados

Como o Parque Ipiranga foi o primeiro, o mesmo foi utilizado como 
piloto para a verificação da aceitação da sua formatação de aulas, local 
de realização, condução do professor, entre outros. Com o decorrer das 
atividades foram feitos alguns ajustes para adequação da prática e os pro-
cedimentos dentro do Parque. Foi feito um acompanhamento do nível de 
satisfação por parte dos participantes em relação ao programa (Figura 10), 
por meio de um questionário e uma anamnese, aplicados a 119 pessoas, 
dos quais 60 responderam.

Figura 10. Porcentagem de satisfação dos alunos do Parque Ipiranga

Observou-se que o perfil do público era bastante heterogêneo, com 
média de idade de 41,4 anos e desvio padrão de 15,61. A média do 
índice de massa corporal (IMC) foi de 27,2. O grupo foi considerado 
irregularmente ativo, mesmo tendo um grande número de pessoas que 
já praticavam algum tipo de atividade. A maioria praticava a caminhada 
sem qualquer orientação de um profissional de Educação Física. Verifi-
cou-se que as mulheres correspondiam a 89% dos alunos. Informações 
iniciais que identificaram o perfil das pessoas presentes nas aulas e sua 
satisfação com o Programa.
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Com o inicio do programa nos outros dois parques, indicadores de 
frequência foram estabelecidos.

Figura 11. Número absoluto de atendimento mensal nos parques

Nos oito meses iniciais foram realizados 47.587 atendimentos, com 
média mensal de 5.948 pessoas. Para o cálculo deste indicador foi contabi-
lizado o número de pessoas presentes em todas as aulas dos três parques. A 
figura 11 mostra o número de participantes, mensalmente. É possível veri-
ficar um pico no mês de março e, posteriormente, um declínio nos meses 
seguintes, evidenciando o clima como fator influenciador na presença dos 
participantes, devido ao início do período de frio e vento.

Figura 12. Média de pessoas por aula nos parques
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Analisando-se a frequência de pessoas por aula, a média é de 43,6. A 
Figura 12 apresenta a oscilação existente nos diferentes parques. Verifica-se 
que o Parque Formosa é o que apresenta os maiores números e o Parque 
Ipiranga a menor média. Essa situação pode ser explicada pela localização 
do parque. O Parque Formosa é localizado no meio do bairro, em local de 
fácil acesso e com muitos bairros populosos na região. Apesar de o Parque 
Ipiranga também estar em uma região bem populosa, o acesso e a visibilida-
de do parque prejudicam, tendo muitas ruas ao redor com trânsito intenso. 

No Parque Formosa, em uma aula, chegou-se a serem atendidas 
150 pessoas.

Conclusão

O relato frequente feito pelos participantes aos professores, dos bene-
fícios conquistados com sua participação no programa, é evidenciado nos 
indicadores de frequência. Os objetivos propostos estão sendo alcançados. 
Devem-se incrementar ferramentas de acompanhamento para adequação 
das atividades, por parque, devido às características individuais. Por ser 
um programa com investimento e custeio baixos, deve-se estimular a im-
plantação do mesmo nos outros parques, para atender e beneficiar mais 
pessoas.
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CAPÍTuLo 13
NÚCLEO DE CARDIOLOGIA E MEDICINA 

DO EXERCÍCIO

Dr. Tales de Carvalho, MD, PhD*
Sabrina Weiss Sties, Esp, Mestranda**

Lourenço Sampaio de Mara, MsC, Doutorando**
Ana Inês Gonzáles, Mestranda**

*Coordenador do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício
*Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano (CEFID-
-UDESC)
**Discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano (CEFID-
-UDESC)

Introdução

A promoção da saúde em seu sentido mais amplo constitui-se na essên-
cia da atuação do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício (NCME), 
do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc). O NCME, desde os seus primórdios, 



Carlos Aparecido Zamai
Antonia Dalla Pria Bankoff

Orgs.

140

nos longínquos 1991, tem se caracterizado por contemplar conjuntamente 
a extensão, o ensino e a pesquisa, tendo como ferramenta principal um pro-
grama estruturado de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica (RCPM), 
que se tornou referência nacional. Sob a mesma denominação (NCME) 
funciona o mais antigo programa de extensão da Udesc e um grupo de pes-
quisa vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), que integra o 
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, sendo 
reconhecidamente produtivo cientificamente, no seio do qual no momento 
atual estão sendo desenvolvidas cinco teses de doutorado e seis dissertações 
de mestrado, além de vários trabalhos de conclusão de curso de graduação e 
de uma intensa produção científica paralela. 

O programa de RCPM do NCME tem o principal objetivo de propor-
cionar aos pacientes o mais pleno restabelecimento físico, psíquico e social, 
em plena sintonia com o que propõe a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), ao mesmo tempo em que contribui para a formação de recursos 
humanos que atuem na área da prevenção e reabilitação, tentando influir 
para a adoção de uma política de saúde consistente nesta área. 

Apresentamos como bom exemplo da relevância do tratamento por 
meio da RCPM o sucesso do tratamento de portadores da doença corona-
riana aterosclerótica (DAC), um dos principais problemas de saúde pública 
no Brasil, a exemplo do que acontece mundialmente. A DAC comprova-
damente pode ser efetivamente combatida pelas modificações de estilo de 
vida, com destaque para os exercícios físicos, que proporcionam melhores 
resultados quando desempenhados em programas estruturados de Reabili-
tação Cardiopulmonar e Metabólica, uma terapêutica de excelência, com 
significativa influência na morbidade e mortalidade não somente por causa 
cardiovascular, mas também pelo câncer, doenças metabólicas como o dia-
betes mellitus, depressão, etc, ou seja, pelo conjunto de doenças crônicas 
não transmissíveis. 

O NCME há mais de 20 anos proporciona a RCPM à população da 
Grande Florianópolis, tanto por meio de exercícios convencionais, quanto 
por formas inovadoras, como é o caso da dança de salão. Inicialmente, os 
que optavam por tratamento exclusivamente clínico eram apenas aqueles 
que recusavam indicação formal de tratamento intervencionista. Para os co-
ronariopatas crônicos estáveis, a experiência clínica e os argumentos cientí-
ficos com o tempo transformaram em primeira opção o tratamento exclusi-
vamente clínico, mesmo diante de obstruções arteriais críticas e presença de 
isquemia, sendo estratégia que quando oferecida em programa de exercícios 
possibilita a agora crível “revascularização clínica miocárdica”. 
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Na região da Grande Florianópolis, são vários os bem-sucedidos progra-
mas que se irradiaram do NCME, dentre os quais destacamos o destinado 
a atender a pacientes da iniciativa privada, que funciona na Clínica de Pre-
venção e Reabilitação Cardiosport; o programa destinado a atender princi-
palmente os pacientes que se encontram ainda internados no hospital, na 
chamada fase 1 da reabilitação, desenvolvido no Instituto de Cardiologia do 
Estado de Santa Catarina; e as ações dos Centros de Saúde do município de 
Florianópolis, destinadas a atender de forma descentralizada os pacientes do 
sistema público de saúde que procuram atendimento ambulatorial. 

1. Objetivos 

O objetivo geral do NCME é de, concomitantemente ao programa 
de RCPM, contemplar o ensino e a pesquisa. Ou seja, contemplar com a 
mesma qualidade, de forma integrada, os três alicerces da atividade univer-
sitária: o ensino, a extensão e a pesquisa. Podemos apontar como objetivos 
específicos: proporcionar à comunidade da Grande Florianópolis o atendi-
mento na RCPM; proporcionar aos alunos de graduação e pós-graduação 
atividades de extensão ensino e pesquisa; proporcionar aos profissionais da 
área de saúde estágios na área de RCPM. Em cada um dos objetivos fica 
sempre evidente a relevância do uso preventivo e terapêutico de recursos 
não farmacológicos, tendo no exercício físico o foco principal. 

2. Método da RCPM 

O NCME visa proporcionar atendimento em todas as fases extra-
-hospitalares da RCPM (fases 2, 3 e 4), em processo que deve ser iniciado 
imediatamente após a alta hospitalar decorrente de evento cardiovascular 
(infarto do miocárdio, angioplastias coronarianas, cirurgias cardíacas, etc), 
ou após estabilização clínica em casos de hipertensão arterial sistêmica, 
arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, etc. 

Os pacientes para serem matriculados no programa de RCPM devem 
ser encaminhados por seus médicos assistentes, munidos de exames com-
plementares recentemente realizados. Na avaliação pré-participação ao 
programa de condicionamento físico oferecido pelo NCME, os pacientes 
são sempre avaliados em relação à qualidade de vida, função sexual, apti-
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dão física (testes de campo), composição corporal e perfil metabólico. Os 
incluídos em determinados protocolos de pesquisa recebem outras avalia-
ções, como a determinação da função ventricular sistólica e diastólica por 
meio do ecocardiograma, da função endotelial por meio do ecocolordo-
ppler, da aptidão cardiorrespiratória por meio da ergoespirometria (teste 
cardiopulmonar de esforço). 

3. Protocolo Básico de Avaliação Pré-Participação

No início da fase supervisionada. Após 90 dias (alta da fase supervi-
sionada) e 180 dias (três meses após a alta da fase supervisionada). Em 
seguida, as avaliações deverão ocorrer anualmente.

•	Consulta médica: com ênfase em aspectos que possibilitem o enca-
minhamento com a prescrição individualizada de exercício e um pro-
grama de metas a ser atingido.
•	Exames laboratoriais básicos: hemograma, colesterol total e frações, 
triglicerídeos, ácido úrico, glicemia, creatininemia, natremia, potasse-
mia e parcial de urina (exame simples de urina). Para os diabéticos serão 
solicitadas, também, hemoglobina glicosilada e glicemia pós-prandial.
•	Questionários de qualidade de vida: genéricos e específicos.
•	Teste Ergométrico: para detecção de eventuais alterações cardiovas-
culares e determinação da aptidão física, visando prescrição individu-
alizada de exercício. 
•	Teste de seis minutos: a ser aplicado nos pacientes com insuficiência 
cardíaca, doença pulmonar crônica obstrutiva, idosos debilitados.
•	Teste de Claudicação: a ser aplicado nos pacientes com doença arte-
rial periférica. 
•	Avaliação Cineantropométrica: determinação do índice de massa 
corporal (IMC), e circunferência do abdome e do quadril.

4. Sessões Supervisionadas de Exercício 

As sessões supervisionadas de exercício são oferecidas diariamente aos 
cerca de 250 pacientes regularmente matriculados a cada semestre no pro-
grama de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica, por meio de sessões 
de exercício convencional, ou em sessões especiais que acontecem em al-
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guns dos projetos vinculados, como a Reabilitação por meio da Dança 
de Salão e a Reabilitação de Doenças Vasculares Periféricas, que exigem 
um protocolo especial de exercícios. Quando aplicado o protocolo con-
vencional do programa de reabilitação, os pacientes exercitam-se de três a 
cinco vezes por semana, em sessões de 40 minutos (em média) de atividade 
física aeróbia, com a zona-alvo para o exercício aeróbio situando-se entre 
os limiares ventilatórios, sendo mais habituais atividades de caminhadas 
em esteiras ou ao ar livre. O componente aeróbio das sessões de condicio-
namento físico é complementado por exercícios resistidos e exercícios de 
alongamento, melhor denominados exercícios de relaxamento. 

O NCME costuma ainda organizar jornadas científicas, palestras e ofi-
cinas, destinadas tanto aos alunos e profissionais quanto aos pacientes, o 
que permite a divulgação e o aprofundamento da discussão sobre os temas 
pertinentes às suas ações de extensão, ensino e pesquisa. 

5. Resultados 

Os resultados individuais dos pacientes da RCPM são apresentados 
por meio de relatórios encaminhados aos próprios pacientes e seus médicos 
assistentes. Os relatos científicos relacionados aos resultados da RCPM no 
conjunto de pacientes têm sido apresentados em trabalhos de conclusão de 
curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado (vide na Tabela 1 algu-
mas orientações em andamento), em congressos científicos (temas livres, 
conferências, mesas redondas, etc), e artigos científicos. As atividades do 
NCME são apresentadas também na mídia popular (jornais de circulação 
nacional, radio e televisão), repercutindo nacionalmente e oferecendo in-
formações relevantes a população. 

Tabela 1. Algumas pesquisas atualmente em desenvolvimento no NCME

Pesquisas Responsáveis 

Tese de doutorado: Exercício físico e 
perfil inflamatório em pacientes com 

insuficiência cardíaca

Doutorando Anderson Zampier 
Ulbrich 

Orientador: Dr. Tales de Carvalho 

Tese de doutorado: Exercício físico e 
reposição hormonal em pacientes com 

insuficiência cardíaca 

Doutorando Lourenço Sampaio de 
Mara 

Orientador: Dr. Tales de Carvalho 
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Tese de doutorado: Exercício físico 
e perfil lipoproteico plasmático em 
pacientes com insuficiência cardíaca 

Doutoranda Daiana Bündchen 
Orientador: Dr. Tales de Carvalho 

Tese de doutorado: Efeitos de exercí-
cios físicos aeróbios de diferentes inten-

sidades em hipertensos controlados

Doutoranda: Rafaella Zuianello dos 
Santos

Orientador: Magnus Benetti

Tese de doutorado: Sexualidade em 
cardiopatas

Doutoranda: Cícero Augusto de Souza
Orientador: Magnus Benetti

Dissertação de mestrado: Exercício fí-
sico e função sexual em pacientes com 

insuficiência cardíaca

Mestranda Sabrina Weiss Sties 
Orientador: Dr. Tales de Carvalho 

Dissertação de mestrado: Influência da 
dança de salão na função cardiorrespira-
tória, sexualidade e qualidade de vida de 
portadores de doenças cardiovasculares

Mestranda Ana Inês Gonzáles 
Orientador: Dr. Tales de Carvalho 

Dissertação de mestrado: Exercício 
físico e estresse oxidativo em pacientes 

com insuficiência cardíaca 

Mestrando Vitor Giatte Angarten 
Orientador: Dr. Tales de Carvalho 

Dissertação de mestrado: Construção e 
validação do questionário sobre conhe-
cimentos da doença para pacientes com 

insuficiência cardíaca

Mestranda Christiani Decker Baptista 
Bonin

Orientador: Magnus Benetti

Dissertação de mestrado: Perfil lopo-
proteico em pacientes com insufici-

ência cardíaca submetidos a exercícios 
aeróbios de alta intensidade e suple-

mentação com testosterona

Mestranda Alexandra Amin Lineburger
Orientador: Magnus Benetti

Dissertação de mestrado: Efeitos do 
exercício físico em pacientes oncohe-

matológicos

Mestrando Alan Jesus Pires de Moraes
Orientador: Magnus Benetti

Em uma das mais importantes pesquisas realizadas no NCME10, em 
uma coorte de 381 portadores de cardiopatia isquêmica, de ambos os se-
xos, com 55, 8 ± 10 anos de idade, submetidos a RCPM, foi avaliada a 
ocorrência de morte e infarto do miocárdio. Todos os pacientes haviam 
previamente sido submetidos à cinecoronariografia que comprovou obs-
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truções coronarianas críticas que justificariam tratamento intervencionista, 
ou seja, cirurgia de revascularização miocárdica ou angioplastia coronaria-
na. Os indivíduos foram divididos em dois grupos, sendo que os do G1 
(n=210) haviam sido submetidos a tratamento intervencionista antes do 
início da reabilitação, enquanto os do G2 (n=118), apesar das obstruções 
coronarianas consideradas críticas, permaneceram sob tratamento clínico 
exclusivo. O tempo médio do seguimento do G1 foi de 955,9 dias (±795) 
e do G2 1,074 dias (±828,52) e, conforme demonstra a Figura 14, pode-se 
observar que não ocorreu evolução desfavorável dos pacientes mantidos 
apenas em tratamento clínico, inclusive daqueles com evidência de isque-
mia miocárdica e doença coronariana multiarterial, na comparação com 
aqueles “protegidos” pelo tratamento intervencionista. Portanto, para esta 
população de pacientes, pode-se dizer que o tratamento intervencionista 
nada acrescentou ao tratamento clinico, ou seja, o tratamento intervencio-
nista se mostrou desnecessário.

Figura 13

Outro de nossos estudos avaliou a qualidade de vida relacionada à saú-
de de 87 sujeitos hipertensos. Os pacientes foram estratificados em dois 
grupos: sedentários atendidos em ambulatório (n=47; 54,2±11,4 anos, 
65,2% mulheres) e regularmente ativos − participantes de programas de 
exercícios físicos (n=40; 64,7±9 anos, 75,6% mulheres).  Para avaliação da 
qualidade de vida utilizou-se o Miniquestionário de qualidade de vida em 
hipertensão arterial – MINICHAL. Uma síntese dos resultados da avalia-
ção da QV consta na Tabela 2.
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Tabela 2. Escores de qualidade de vida relacionada à saúde nos domínios 
estado mental e manifestações somáticas

Os pacientes hipertensos fisicamente ativos apresentaram qualidade de 
vida relacionada à saúde superior aos sedentários, principalmente no que 
diz respeito ao estado mental, mesmo sendo o grupo ativo composto por 
indivíduos mais idosos e com histórico maior de eventos cardiovasculares 
e doenças cardiovasculares instaladas.

No NCME têm sido também avaliados programas não convencionais de exercí-
cio. Em hipertensos sedentários observamos um melhor comportamento da 
pressão arterial tanto após a caminhada (reabilitação convencional) quanto 
após a prática de dança de salão, na comparação com o grupo controle 
(Figura 15). 

Figura 14

A seguir, apresentamos alguns resultados preliminares de pesquisas 
em andamento:

•	Pesquisa 1 - Foram avaliados pacientes com doença cardiovascular, 
sendo registrados antes e após a intervenção os locais e a intensida-
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de de dor osteomioarticular. Após três meses de participação em um 
programa de RCPM foi observado que o exercício contribuiu para a 
diminuição do número de queixas dolorosas tanto em repouso como 
durante o exercício. 
•	Pesquisa 2 - Foram avaliados pacientes com insuficiência cardíaca, 
antes e após participarem durante três meses de programa de RCPM, 
sendo que 65% apresentou melhora da função erétil verificada pelo 
Índice Internacional de Função Erétil (Tabela 3) e 76%, melhora da 
qualidade de vida avaliada pelo questionário de Minessota (MLHFQ). 

Tabela 2. Distribuição segundo classificação da função erétil

Grupo Exercício /intervenção

Categoria Pré Pós
Severa 12 (50%) 6 (25%)

Moderada 3 (12,5%) 5 (20,8%)
Suave/moderada 2 (8,3%) 1 (4,16%)

Suave 1 (4,16%) 3 (12,5%)
Sem disfunção 6 (25%) 9 (37,5%)

•	Pesquisa 3 – A avaliação de indivíduos com insuficiência cardíaca 
por meio do questionário MLHFQ mostrou melhor qualidade de vida 
e maior capacidade funcional em indivíduos que já eram participantes 
de RCPM quando comparados com pacientes ingressantes no progra-
ma (Tabela 3).

Tabela 3. Escores dos domínios da QV e TC’6, em média e desvio padrão

Variáveis Sedentários
(n= 37)

Participantes
(n=20)

X ± DP X ± DP

Qualidade de vida

Domínio Físico 13,56±8,1 6,25±6,0

Domínio Emocional 7,75±5,4 3,95±5,1

Qualidade de Vida Total 33,24±15,2 15,85±14,7

TC’6

Distância percorrida 454,25±65,7 568,63±80,9
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Considerações Finais 

1. Em nossas pesquisas tem sido observado que os pacientes mantidos em 
tratamento exclusivamente clínico, mesmo com evidência de isquemia miocárdica e 
doença coronariana em várias coronárias, têm evoluído satisfatoriamente, o que nos 
permite questionar o status quo, ou seja, a abordagem convencional. 

2. Temos demonstrado também que o exercício, mesmo quando aplicado 
de forma não convencional, como por meio da dança de salão, proporcio-
na os resultados almejados, como o efeito hipotensor, melhora da quali-
dade de vida e da função sexual etc. Enfim, os nossos resultados demons-
tram que a RCPM consistentemente proporciona redução da morbidade 
e mortalidade e melhora da qualidade de vida, função sexual e capacidade 
funcional de portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

3. Impõe-se, portanto, uma mudança de paradigma em nosso Sistema 
de Saúde. Entretanto, para que tal ocorra, há necessidade de providências 
que possibilitem: a) Reformulação de conceitos científicos ultrapassados, 
ainda adotados devido principalmente  aos interesses econômicos que têm 
pautado a cultura médica hegemônica; b) Redefinição das prioridades de 
investimento em saúde, o que exige uma revisão profunda das políticas 
de saúde, obviamente influenciadas pela cultura médica hegemônica; c) 
Possibilitar aos pacientes o acesso amplo as informações relacionadas ao 
combate as suas doenças. 
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CAPÍTuLo 14
PROGRAMA “VIVER MAIS VIVER BEM”

Lina Mari Tanaka
Coordenadora do Programa

Introdução

A hipertensão arterial (HA), 35%, e o diabetes melittus (DM), 15%, 
configuram importantes problemas de saúde coletiva no Brasil, pelas suas 
elevadas prevalências, pelas complicações agudas e crônicas a que dão ori-
gem e por representarem fatores de risco associados às doenças cardiovas-
culares, condicionando elevadas taxas de morbidade e mortalidade e custos 
sociais e econômicos decorrentes do uso de serviços de saúde, absenteísmo, 
aposentadoria precoce e incapacidade para o trabalho. Atualmente, a pri-
meira causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares.

Até 2009, em Pilar do Sul, estes indicadores não eram diferentes, tendo  
como principais causas de óbito a seguinte lista:
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•	Sint. Sinais e achados anormais exame clínico e laboratorial - 37;
•	Doenças do ap. circulatório - 25;
•	Neoplasias - 22;
•	Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas - 15;
•	Causas externas -13 (SIM, 2009).

Entre as principais causas de internação na Santa Casa de Pilar do Sul 
se encontravam:

•	Doenças respiratórias;
•	Doenças cardiovasculares;
•	Doenças metabólicas.

Possuímos atualmente quase 2900 pacientes inscritos no Programa Hi-
perdia, porém uma grande parte não está cadastrada e também faz acom-
panhamento na rede básica. Tendo em vista estes dados epidemiológicos 
nos deparamos com a necessidade de reavaliar a forma de tratamento que 
esta população está recebendo, se está sendo eficaz, ou não. Levamos em 
consideração que a nossa população idosa vem aumentando ligeiramente, 
e que havia a necessidade de políticas públicas voltadas para a melhoria na 
qualidade de vida desta população.

Fica claro que, para que possamos oferecer uma qualidade de vida me-
lhor à população, devemos levar em conta não só a ausência de doença, 
mas fatores que estão diretamente ligados à saúde, como: alimentação, ati-
vidade física, moradia, trabalho e lazer. 

Este é um dos principais papéis da atenção básica, o de prevenção de 
doenças e promoção de saúde, levando sempre em consideração melhorar 
a qualidade de vida da população atendida.

Para que ações como estas sejam possíveis existe a necessidade de se 
entrelaçar alguns fatores como: iniciativa, condições financeiras, pessoal 
técnico capacitado e monitoramento, portanto necessitamos de parcerias, 
de apoios. 

Este projeto se iniciou em março de 2010, com 30 integrantes, muita 
dificuldade financeira e pouca estrutura.

Hoje, atendemos cerca de 250 pessoas no grupo, com as mesmas difi-
culdades financeiras e muita boa vontade da equipe envolvida. 

Todo o recurso para o desenvolvimento destas ações é municipal, atra-
vés da Secretaria de Saúde e de Esporte.

Contamos com a parceria de uma empresa de transporte que patroci-
nou camisetas para o grupo.
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Definição da população–alvo local:

A população-alvo a ser trabalhada são idosos e atualmente contamos 
com um grupo de 250 pacientes de diferentes bairros, tanto de zona rural 
como de zona urbana, sendo, Centro, Nova Pilar, Paineira e Cananeia.

1. Objetivos

•	Melhorar qualidade de vida dos pacientes;
•	Aumentar expectativa de vida;
•	Diminuir índice de internações e complicações por DM e HA;
•	Melhorar a autoestima;
•	 Incentivar outros grupos a praticar atividades físicas.

2. Metodologia

Os idosos são divididos em grupos, cada grupo pratica atividades físi-
cas 2 vezes na semana.

As atividade são desenvolvidas tanto em áreas abertas, como praças, 
parques, ruas, quanto em áreas fechadas como o Centro Estudantil, Recin-
to de Festas Chico Mineiro, Ginásio de Esportes Municipal, Salão Paro-
quial, Quadra Poliesportiva de escola.

O cronograma de atividades é elaborado pelo professor de Educação 
Física, que leva em conta a avaliação médica inicial de cada paciente. Para 
a adesão ao programa cada paciente é submetido a uma avaliação médica, 
que classifica a intensidade de atividades físicas permitida para cada um. 

As atividades, são direcionadas para melhorar o equilíbrio, postura, co-
ordenação motora, circulação sanguínea, memória e principalmente o lazer. 

Além destas atividades, o programa inclui, consultas com fisioterapeu-
ta, nutricionista, grupos educativos com diferentes temas, uma vez ao mês, 
como: alimentação, a importância da atividade física, cuidado com medi-
camentos, complicações, além de uma  técnica de enfermagem, verificando 
os SSVV, antes e ao final  da atividade.

Para o desenvolvimento destas atividades contamos com os seguintes 
profissionais: professor de educação física, fisioterapeuta, médico, nutricio-
nista, técnico de enfermagem, além de estagiários de educação física.
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Atividades físicas propostas:

•	Alongamento, caminhadas, aeróbica, dança, yoga, capoeira e jogos 
com bolas.

Programação Individual: 

Cada paciente realiza suas atividades/avaliações através da Educação 
Física (2 vezes/semana); nutricionista a cada 2 meses; fisioterapia conforme 
avaliação; grupos educativos 1 vez/mês; passeios a cada 2 meses; apresenta-
ções acontecem de forma eventual. Como mostra a figura abaixo: 

Figura 15. Avaliação de enfermagem

Além destas ainda são oferecidas atividades pela fisioterapia, apresenta-
ções artísticas, grupos educativos, acompanhamento nutricional e recreação.

Conclusão

Com este projeto estamos atingindo muito mais do que os objetivos ini-
ciais, estamos tendo uma lição de vida com estas pessoas, hoje somos muito 
mais que um grupo, somos uma família. A família Viver Mais Viver Bem!!

É extremamente gratificante ouvir, destas pessoas, o quanto estão se 
sentindo melhor, com mais disposição, menos dor, depois que entraram 
no projeto.
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E quando encontramos dificuldades para continuar, são eles que nos 
fortalecem e nos ajudam a lutar para que o projeto não pare... as dificul-
dades são muitas, mas a fé no projeto é maior e temos buscado de todas 
as maneiras possíveis que isso não seja interrompido por forças maiores...

Quando soubemos desta possibilidade de parceria com o Ministério da 
Saúde, nos pareceu a luz no fim do túnel, pois Pilar do Sul é um município 
de pequeno porte, com baixa arrecadação, e consequentemente recursos 
financeiros insuficientes...

Temos vídeos do projeto, muitas fotos e relatos que podem demonstrar 
o trabalho desenvolvido até hoje.

Além de indicadores de saúde que comprovam a melhora na qualidade 
de vida destas pessoas, como pode se observar na tabela abaixo:

Tabela 5

2008 2009 2010
Internação por AVC 29,92 6,5 3,74

Internação por diabetes mellitus 28,03 22,04 18,68
Fonte: SISPACTO/ Pilar do Sul

Realizamos uma avaliação do grupo (2010), em relação à capacidade 
física, e podemos concluir que, após 6 meses, a capacidade circulatória, 
ventilatória, de flexibilidade  de cada um, houve uma importante melhora, 
o que resulta em menores riscos cardíacos, metabólicos e circulatórios, re-
sultando assim em menos internações e complicações.

Figura 16. Avaliação da capacidade física do grupo (2010)
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CAPÍTuLo 15
GINÁSTICA LABORAL EM EMPRESAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS

Cristiana Marcélia Pera
Departamento de Fisioterapia – Cecom

Unicamp

Introdução

A busca emergente pela Qualidade de Vida nas empresas discute cons-
tantemente ações que promovam saúde e que desenvolvam dentro da 
empresa hábitos saudáveis gerando um bem-estar físico e emocional no 
ambiente de trabalho.

Há 16 anos com a missão de promover a saúde inserindo no dia a dia 
dos colaboradores, nas empresas privadas e públicas, a ginástica laboral que 
promove o movimento do corpo de forma harmônica buscando o melhor 
vigor físico e emocional dos grupos de trabalho.

Nestes anos vivenciei com o programa o comportamento de vários 
grupos laborais na Unicamp, com seus colaboradores e docentes que têm 
a missão de promover a saúde e o bem mais próspero do ser humano, a 
educação. Já nas diversas empresas que atuo, os diretores corporativos, 
atividades administrativas em vários segmentos, atividades técnicas, de 
laboratórios tanto da área biológica como analistas de matérias-primas 
na empresa e dentre todos estes queridos, os da produção que realizam o 
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sonho da confecção do produto nas diversas empresas que trabalho, que 
dentre elas produzem papel, caixas de papelão, turbos de caminhão, mo-
las, vasos sanitários e um dos maiores sonhos de consumo dos brasileiros, 
o automóvel. 

Este convívio demonstrou que o grau de educação e classe social não 
são indicativos para ter cuidados com o próprio corpo, cuidar-se mais, e 
aproveitar as atividades oferecidas verdadeiramente. Aqueles que compre-
endem o valor da saúde do corpo, e estes não irão participar pelo chefe, ou 
pela empresa e sim porque se surpreenderam com os benefícios adquiridos 
com as atividades dos exercícios da ginástica laboral, muitas vezes amplian-
do suas atividades físicas dele e de sua família. 

Visualizei empiricamente resultados positivos em diversos aspectos físicos 
e sociais, despertando o interesse em comprovar, de maneira cientifica, os re-
sultados positivos do programa de Ginástica, e há 12 anos desenvolvo 
pesquisa anual, através de questionário autoaplicado, para a maioria dos 
colaboradores participantes do programa sob minha coordenação, que são 
em média 8 mil colaboradores nas empresas privadas e 1.200 colaborado-
res na empresa pública até 2011.

O objetivo principal deste estudo foi entender as necessidades destes 
que participam do programa, e obter comprovação de quais são os resul-
tados positivos e provável eficácia em minimizar as ocorrências de queixas 
relacionadas ao sistema músculo esquelético com faixa etária de 16 a 60 
anos, se a atividade promove alguma alteração de comportamento indivi-
dual ou em grupo e principalmente sinalizar quais ações a serem tomadas 
para incrementar e melhorar o programa, pois a dificuldade maior de man-
ter um programa preventivo é que as pessoas começam muito animadas e 
depois acabam deixando de participar por vários motivos, mas principal-
mente pela monotonia. 

No decorrer das implantações dos programas de ginásticas laboral, demons-
traram que o melhor entendimento no aprendizado está ligado aos aspectos 
práticos que podem aumentar a compreensão das informações recebidas 
pelo sujeito. Estes aspectos incluem o uso de material audiovisual e informa-
ções orais, como um conjunto de recursos que, somados à habilidade do 
educador, permitem a aquisição de conhecimentos, resultando em maior 
participação. Acredito que quando se entende o porquê do exercício, de-
monstrando a ação do grupo muscular que o executa, as pessoas se com-
portam de maneira mais responsável com o corpo.
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Segundo Achour Junior (1999), o aquecimento contribui também 
para a redução da viscosidade intermuscular, o que diminui o tempo de 
tramitação das mensagens nervosas e aumenta a velocidade de contra-
ção muscular. Consequentemente, isso resulta em melhor capacidade de 
esforço físico. 

A experiência com Ginástica Laboral Preparatória, cuja origem é japo-
nesa, foi introduzida aqui no Brasil por executivos nipônicos, em 1969, 
nos estaleiros Ishikavajima, onde ainda hoje diretores e operários dedicam-
-se aos exercícios, visando primordialmente à prevenção de acidentes de 
trabalho (Pulcinelli, 1994, p. 37). Esta Ginástica Laboral Preparatória, que 
tem como objetivo principal o aquecimento, sempre foi a mais difundida 
entre as empresas.

Esta atividade preparatória é a que nas empresas é executada, pois mui-
tas empresas que têm seus ciclos de trabalho ininterruptos acabam optan-
do para a atividade do início do turno, no qual esta ajuda não só o corpo 
como a mente que, ao executar os exercícios, os colaboradores já estão 
preparando seus pensamentos para a execução do trabalho, minimizando 
assim os acidentes de trabalho por distração. Porém, muitas atividades com 
riscos ergonômicos, como o carregamento de cargas constantes, movimen-
tos de repetição com posturas ruins ou vibrações, são recomendadas as 
atividades da ginástica laboral compensatórias. 

A Ginástica Laboral Compensatória apresenta-se para quebrar os ciclos 
de movimento do trabalho, promovendo para os grupos do sistema mús-
culo esquelético mais acometidos exercícios específicos de alongamento 
que permitam relaxar e vascularizar os tecidos com maior intensidade bus-
cando assim maior equilíbrio laboral. 

A busca por soluções eficazes no controle e combate das doenças ocu-
pacionais e redução da dor e do desconforto do trabalhador tem sido um 
grande desafio para os empresários e profissionais de saúde que lidam com 
esta população (Moraes e Nascimento, 2001).        

Em relação ao conceito de saúde, percebe-se que estamos longe de esta-
belecer um consenso. Todavia, parece ser universal o entendimento de que 
saúde não se resume apenas à ausência de doença. Há uma tendência em se 
mudar de um paradigma biológico para ecológico, definindo saúde como 
uma condição multidimensional, avaliada numa escala contínua, resultan-
te de complexa interação de fatores hereditários, ambientais e do estilo de 
vida (Bouchard et al apud Nahas, 1997). Para Lima (2003), a Ginástica 
Laboral é um meio de valorizar e incentivar a prática de atividades físicas 
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como instrumento de promoção da saúde e do desempenho profissional. 
Assim, a partir da diminuição do sedentarismo, do controle do estresse e 
da melhoria da qualidade de vida, o aumento da performance profissional, 
pessoal e social ocorrerá naturalmente. 

1. Objetivos 

A promoção da saúde através da prática diária de exercícios físicos la-
borais eficazes, transcendendo o conhecimento e levando ao dia a dia na 
execução correta e eficaz do bem-estar de cada um dos colaboradores.

O desejo de que todos aprendam a executar corretamente os exercí-
cios e que levem este conhecimento não só para a vida laboral, mas para a 
preparação de outras atividades físicas como a caminhada, a corrida e os 
esportes em geral.

Demonstrar a eficácia mensurada através da pesquisa em 2010 com 
amostragem de 2.250 colaboradores que responderam a pesquisa de ques-
tionário auto, em empresas que coordeno o programa de ginástica laboral 
dos mais diversos segmentos laborais. Atualmente coordeno programas em 
diversas empresas somando 8 mil pessoas, porém dentre algumas não pos-
so divulgar os resultados.

2. Metodologia

Todos os grupos de colaboradores passaram pelo método de implan-
tação e manutenção do programa que defini o perfil dos colaboradores 
diante dos postos de trabalho, com intuito de avaliar as necessidades, para 
elaboração e manutenção do programa. Esta experiência é utilizada há 
quinze anos e demonstra ser eficaz pelo tempo que tenho os programas 
nas empresas, como exemplo atuou há 15 anos nos diversos setores da 
Unicamp, em empresas papeleira e autopeças há 16 anos e em montadora 
de automóveis, há 7 anos.

2.1 Metodologia Utilizada

1. Levantamento das características da organização do trabalho, tarefas 
desenvolvidas e condições físicas dos colaboradores.
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•	Condições de trabalho: avaliação do turno, da jornada, do ritmo, etc, 
para escolha do tipo da Ginástica Laboral (preparatória, compensatória 
ou corretiva).
•	Condições do ambiente de trabalho.
•	Relacionamento interpessoal entre os funcionários.
•	Escolha do local para a execução da Ginástica Laboral: o local deverá 
ser indicado pela administração, segurança e medicina do trabalho da 
empresa devendo ser um local com o máximo de ventilação, ilumina-
ção e fácil acesso aos funcionários.
•	Consulta de dados com a saúde ocupacional. 

3. Aplicação dos Instrumentos e Coleta de Dados

As distribuições e as orientações relacionadas aos instrumentos de co-
leta de dados serão realizadas em grupos, pela fisioterapeuta e professora 
de Educação Física responsável. A pesquisa consiste em levantar todos os 
dados importantes para elaboração do programa de ginástica laboral.

4. Método de Conscientização

Inicialmente consiste na sensibilização dos integrantes do programa, 
através de palestras educativas enfatizando os objetivos e os benefícios que 
a ginástica laboral pode proporcionar, com uma hora de duração, em gru-
pos com média de 25 pessoas, e posteriormente torna-se contínua a educa-
ção utilizando mensalmente temas do calendário da saúde.
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5. A Implantação e Manutenção da Ginástica Laboral

Atividades elaboradas para grupos de colaboradores que executem ati-
vidades laborais similares, em média de 30 pessoas, com exercícios físicos 
elaborados especificamente às atividades laborais e às questões levantadas 
pelo questionário autoaplicado anualmente, com tempo de duração em 
média de dez minutos diários.

Cabe salientar que a complexidade dos exercícios também colabora para 
o sucesso das atividades, sendo que, se estes são muito complexos ou se no 
início já são definidas regras muito rígidas de lateralidade, os colaboradores 
com maior necessidade estarão com maior dificuldade e pensando em desis-
tir. O sucesso está na atitude tomada pelo professor, sua função é perceber 
as adversidades do grupo e controlar para que todos se desenvolvam. 

6. Manutenção do Programa

Aprimorar a execução e o desenvolvimento dos exercícios nos grupos, 
estimulando a participação e visando à continuidade do programa, mas 
comumente encontramos experiências mal sucedidas nesta área, creio que 
pela falta de percepção do gerenciador do problema; a melhor forma de 
manter um programa destes é fazer os colaboradores acreditarem que a ati-
vidade vai fazer diferença na sua vida e principalmente surpreender cons-
tantemente com as novidades que podemos inventar como utilização de 
instrumentos novos, dinâmicas que agreguem alegria e a instrução teórica 
de tudo o que for passado.



Atividade Física e Saúde

163

Desta maneira, promovo saúde em uma mesma empresa há mais de 15 
anos, recomendo para manter o surpreender. 

7. Avaliação do Programa de GL nas Empresas

A atividade física, no contexto das redes multicausais, aparece como 
um dos fatores que poderia modificar o risco dos indivíduos para adoe-
cerem. A modernidade tem levado a maioria da população ao sedenta-
rismo, com pouca prática da atividade física, sendo esta necessária para a 
promoção da saúde e prevenção de doenças. Devido ao ritmo de trabalho 
acelerado nos dias de hoje, os trabalhadores não apresentam disponibili-
dade de tempo para realizarem exercícios físicos, assim ficam susceptíveis a 
patologias decorrentes do sedentarismo. 

Em geral, a atividade física é considerada benéfica à saúde mental e 
física. E esta pode e deve ser indicada a partir do trabalho, uma vez que 
esse canal atinge um grande número de indivíduos. Os programas im-
plantados pelas empresas apresentam-se como uma proposta interessante, 
podendo produzir efeitos positivos ao sedentarismo e suas consequências 
devassadoras à saúde pública, como o estresse. As mudanças de atitude e 
opinião relacionadas à saúde requerem paciência e um constante trabalho 
de conscientização.

Um dos fatores que pode diminuir a participação dos funcionários no 
programa de GL e até mesmo acabar com o programa é a falta de moti-
vação dos colaboradores. Para contornar esse aspecto, fazem-se necessárias 
reciclagens, posturas mais dinâmicas e divertidas.
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A avaliação do programa através de questionário autoaplicado para 
100% dos colaboradores que participaram do Programa de Ginástica La-
boral de cinco empresas que atuam no segmento da educação, autopeças e  
montadora de automóvel. 

A amostragem foi selecionada com 2.250 questionários  das diversas 
funções técnicas e administrativas dentre as empresas participantes, com 
colaboradores de faixa etária de 18 até 56 anos com tempo nas empresas 
de um ano até 32 anos.

Através de pesquisa de questionário autoaplicado identificou-se abaixo 
os seguintes registros:

Figura 17. A pesquisa foi referente a participação do programa da Ginás-
tica laboral de janeiro até dezembro de 2010
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Figura 18. Referente aos 2.250 colaboradores avaliados , 88,3% referiram 
algum tipo de melhora tanto no âmbito físico como emocional ou social

Figura 19. Referente aos 2.250 colaboradores avaliados,  88,3% referi-
ram algum tipo de melhora tanto no âmbito físico, emocional ou social

8. Resultados e Perspectivas

O programa de ginástica laboral é um importante instrumento pre-
ventivo e terapêutico em saúde, uma vez que proporciona redução das do-
res, fadiga, monotonia, estresse e doenças ocupacionais dos trabalhadores. 
Pode ser considerado um programa importante em qualquer local de tra-
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balho, porém, é de extrema importância que seja uma atividade contínua, 
inserido nas atividades do trabalho diário. 

A redução de queixas álgicas devido a um programa de prevenção 
com ênfase na ginástica laboral foi observada por Moreira, Cirelli e Santos 
(2005). Outros autores também verificaram que a implantação de um pro-
grama de ginástica laboral está associada com uma redução na frequência e 
severidade da dor no local de trabalho. 

Esta atividade promove mudanças significativas nos fatores psicoló-
gicos dos colaboradores e estes passam a ficar mais dispostos e animados. 
Leve e de curta duração, a ginástica laboral visa diminuir o número de aci-
dentes de trabalho, prevenir doenças originadas por traumas cumulativos, 
prevenir a fadiga muscular, corrigir vícios posturais, aumentar a disposi-
ção do funcionário e promover maior integração no ambiente de trabalho. 
Assim, programas de prevenção e promoção à saúde do trabalhador são 
de extrema importância e necessidade, não só a ginástica laboral, mas as 
orientações posturais e readequação ergonômica no ambiente de trabalho 
complementando a missão de prevenção no trabalho.
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CAPÍTuLo 16
CONSTRUINDO UM FUTURO SAUDÁ-
VEL ATRAVÉS DA PRÁTICA DA ATIVI-

DADE FÍSICA DIÁRIA

Nancy Ferreira da Silva Cunha
Regina Pozena

Taís Cristina Borges
Prefeitura de Lourdes/SP – Brasil

Introdução 

O sedentarismo pode ser considerado uma epidemia mundial, pois 
compromete cerca de 70% da população do planeta. É considerado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) o inimigo número um da saúde 
pública, associado a dois milhões de mortes ao ano globalmente, e por 
75% por mortes nas Américas.

É fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, obesidade, 
doenças cardiovasculares, osteoporose e algumas formas de câncer. Estima-
tivas econômicas de vários países consideram o sedentarismo responsável 
por 2 a 6% dos custos totais em saúde pública. No Brasil, não há dados 
sobre o custo do sedentarismo, mas recentemente relatório elaborado pelo 
Banco Mundial atribuiu 66% dos gastos em saúde às doenças crônicas não 
transmissíveis em todo o país.
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A partir destes dados, ressaltando a importância de se fortalecer po-
líticas públicas na promoção e prevenção em saúde, sem menosprezar as 
ações curativas, elaboramos o presente projeto e implantamos desde 2005, 
como estratégia de integração social e humanização dos atendimentos na 
saúde municipal.

Este projeto apresenta como foco principal a mudança de comporta-
mento nos hábitos  diários da prática de atividades físicas, como sendo a 
principal ferramenta de intervenção nas Doenças Crônicas Não Transmis-
síveis (DCNT). A alta prevalência da hipertensão arterial, diabetes e dores 
crônicas musculares e articulares na população em geral estimulou a equipe 
de saúde em 2005 a implantar o Programa “Agita Lourdes” como eixo nor-
teador da Política Pública Municipal de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Doenças.

1. Justificativa

O município de Lourdes, fundado em 1992, está localizado na região 
Noroeste do estado de São Paulo, a  52 quilômetros da cidade de Araçatu-
ba, município sede da Direção Regional de Saúde – DRS II, contando hoje 
com uma população de 2.128 habitantes. Possui cobertura de 100% da 
ESF; destes, 12% são hipertensos, 2,8%, diabéticos e 7,8% idosos. Apre-
senta um grande número de pessoas obesas e queixas graves relacionadas 
à dores crônicas. Com o objetivo de diminuir esses agravos e consequen-
temente as doenças associadas a eles, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Lourdes, apresentou esse projeto no intuito de desenvolver atividades per-
manentes de estímulo ao combate do sedentarismo, utilizando a Educação 
em Saúde e a oferta crescente de diversas modalidades de atividades físicas. 
O programa municipal de atividade física, inicialmente conhecido como 
“Lourdes em Movimento”, passa a ser no município o responsável pela ar-
ticulação intersetorial e multidisciplinar, o que foi enriquecendo o projeto 
e contribuindo para os resultados alcançados.

2. Objetivo Geral

Esse projeto teve como objetivo principal incutir, na população geral 
de Lourdes, a importância da mudança dos hábitos diários, inserindo a 
prática de atividade física regular, combatendo, assim, o sedentarismo.
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3. Objetivos específicos

•	Promover a saúde através da prática de atividade física diária;
•	Reduzir a taxa de incidência de doenças e agravos não transmissíveis 
na população a partir da realização de exercícios diários;
•	Estimular a população na realização de exercícios físicos de várias 
modalidades, atendendo as preferências e necessidades de cada grupo;
•	Diminuir intercorrências clínicas de doenças e agravos não transmis-
síveis a partir de exercícios físicos diários, especialmente os aeróbicos;
•	Diminuir gastos com medicamentos de efeito analgésico e preservar 
a saúde da população;
•	Promover atividades educativas na comunidade com periodicidade  
programadas no Calendário Oficial do município;
•	 Incentivar a população a valorizar o programa de promoção de ati-
vidades físicas, “Lourdes em Movimento”, através das diversas moda-
lidades oferecidas;
•	Desencadear uma rede de informações para a captação dos dados e o 
monitoramento dos resultados.

Plano de ação

O primeiro passo foi reunir e capacitar a equipe multidisciplinar da 
saúde e educação, envolvendo-os na elaboração das atividades/modalida-
des a serem oferecidas para a comunidade, e a divulgação feita através de 
uma gincana de envolvimento municipal para  apresentação do progra-
ma. O  programa “Lourdes em Movimento”, coordenado inicialmente por 
duas profissionais fisioterapeutas, contou como primeiros participantes os 
pacientes da clínica de fisioterapia da SMS de Lourdes. Posteriormente, a 
equipe foi sendo completada com os profissionais: T.O., nutricionista, psi-
cóloga, fonoaudióloga e enfermeira da rede municipal. Antes de iniciarem 
as atividades na modalidade escolhida, os participantes foram submetidos 
a uma avaliação médica e fisioterápica com uma anamnese detalhada, na 
qual as informações sobre as condições de saúde e hábitos precedentes de 
prática de atividade física foram registradas. 

Para este estudo, foram usados alguns dados obtidos a partir dessa ava-
liação, considerando sedentários aqueles indivíduos que responderam fazer 
alguma atividade física apenas uma vez por semana e aqueles que não pra-
ticavam nenhum tipo de atividade física. Os nomes dos participantes da 
amostra foram mantidos em sigilo. As primeiras modalidades de  atividades 
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físicas foram as de alongamento e exercícios aeróbicos que  acontecem três 
vezes por semana, no período da manhã, tarde e noite, com duração de 40 
minutos. São trabalhados exercícios de alongamento de cadeias muscula-
res, exercícios articulares, exercícios de propiocepção (percepção corporal), 
exercícios respiratórios, exercícios com ritmo, coordenação e equilíbrio, 
noções de ergonomia, exercícios para ganho muscular, alongamento e re-
laxamento. Estas atividades contam com toda a infraestrutura necessária: 
o espaço físico foi cedido inicialmente pelo Centro de Múltiplo Uso, e 
recentemente o Programa foi contemplado com a Academia da Saúde do 
M.S, sendo acompanhados por profissionais fisioterapeutas e educadores 
físicos. No intuito de atingir o maior número de pessoas, o programa fez 
algumas parcerias importantes, como por exemplo, com a Secretaria da 
Educação, Esporte e Turismo e Divisão Municipal de Assistência Social. 
A partir destas parcerias, foram introduzidas no programa “Lourdes em 
Movimento” as atividades de: 1 - futebol infantil (composto por quatro 
grupos com 15 crianças/adolescentes cada um, de 6 a 12 anos); 2 - hidro-
ginástica (aulas oferecidas à população em geral, com frequência de duas 
vezes por semana nos períodos matutino e noturno); 3 - judô/balé (aulas 
ministradas por  professores especializados, contando com dois grupos 
com 20 adolescentes cada um. Estas modalidades de atividade física tam-
bém ajudaram muito na socialização das crianças e adolescentes através 
dos campeonatos disputados na região.

A participação em alguma das modalidades do programa foi instituída 
como pré-requisito para o recebimento de benefícios que a SMS oferece 
aos usuários do SUS, como, por exemplo, a inscrição no Programa Muni-
cipal do Leite do Idoso, das Gestantes e pessoas portadoras de necessida-
des especiais. A abordagem em grupos/palestras com temas relacionados 
aos mecanismos da dor crônica, a importância da atividade física como 
prevenção de problemas da coluna e da saúde geral, obesidade e estresse 
como possíveis fatores causais e/ou agravantes da dor, bem como os demais 
benefícios da Atividade Física regular, foram introduzidas  e incorporadas 
no Calendário Oficial de eventos do município.

Atividades de mobilização comunitária são promovidas com perio-
dicidade pela equipe de saúde do município (caminhadas, campeonatos, 
gincanas, etc), com a finalidade de buscar a adesão de novos integrantes às 
modalidades ofertadas pelo programa “Lourdes em Movimento”.
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5. Monitoramento e Avaliação

O monitoramento do programa acontece através de relatórios mensais, 
constando informações como: atividade realizada, quantidade de partici-
pantes, verificação de pressão arterial, frequência cardíaca, peso, medica-
mentos utilizados para dor (frequência e quantidade) e identificação dos 
responsáveis por cada modalidade de atividade física.

As avaliações de processo têm como objetivo produzir conhecimen-
to sobre a qualidade do que está sendo oferecido à população. Os dados 
levantados são úteis para a retroalimentação do programa para as inter-
venções, permitindo a adaptação às necessidades da comunidade, e, conse-
quentemente, tornando mais provável o alcance dos resultados esperados.

É feito, também, a tabulação dos dados e, bimensalmente, apresentado 
para as equipes do programa, com a finalidade de nortear as decisões das 
mudanças no desenvolvimento das diversas modalidades oferecidas.

Resultados e Perspectivas

As principais conclusões a respeito do Lourdes em Movimento rati-
ficam que o controle e prevenção das DCNT é um processo lento, que 
requer trabalho firme e constante.

É necessário estimular a capacidade crítica e enfrentar os obstáculos de 
maneira segura, visando à qualificação das iniciativas municipais. O pro-
gresso do trabalho em prevenção ao sedentarismo está sendo visualizado 
em Lourdes, através do número sempre crescente de novos integrantes nas 
diversas modalidades oferecidas neste programa. Hoje já contabilizamos 
597 pessoas inscritas, o que representa 28% da população de Lourdes in-
serida em alguma prática regular de atividade física.

Os resultados efetivos são alcançados com a formação de redes de tra-
balho em atividade física, cujo fortalecimento foi um dos principais obje-
tivos discutidos aqui.

•	47% dos pacientes com tratamento prolongado na clínica de fisio-
terapia tiveram melhora do quadro de dor, inclusive recebendo alta do 
tratamento individual;
•	mudança do perfil epidemiológico dos usuários em tratamento pro-
longado na clínica de fisioterapia devido a dor,  passando de 40% para 
32% no espaço de tempo de seis meses;
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•	diminuição do consumo e analgésicos e anti inflamatórios em 30% 
dos atendimentos do dispensário  registrado  pelo setor de assistência 
farmacêutica da UBS da Família /SMS de Lourdes no período de um 
ano; 
•	melhor controle das complicações das doenças relacionadas à hiper-
tensão, diabetes e dislipidemia;
•	 relato pelos participantes do programa, de melhora na qualidade de 
vida, mais disposição para o trabalho e lazer, melhoria da autoestima, 
perda de peso, etc. Estes dados foram coletados através de relatórios da 
SMS-Lourdes.

O programa passou a contar com outras opções em 2011 e 2012, o que 
contribuiu para promover um estilo de vida mais saudável em Lourdes e 
também se efetivou como uma nova estratégia de tratamento para proble-
mas de saúde da população, promovendo uma recuperação mais rápida ou 
o controle de enfermidades de forma segura, eficaz e com menos despesas 
para o tratamento (o valor gasto com medicamentos e consultas médicas 
foi reduzido consideravelmente).

O programa tem sete anos de existência e, com ele, foi possível mudar 
o hábito de um grupo considerável de pessoas sedentárias e fez com que 
todos os profissionais de saúde e demais setores da prefeitura, aderissem ao 
programa, valorizando a prática de atividade física diária e regular como 
eixo norteador de seus tratamentos em saúde, tornando toda comunidade, 
mais consciente do processo saúde-doença.

Registramos muitas dificuldades, principalmente em trazer e manter 
progressivamente, as pessoas para o programa, pois é sabido que a  mu-
dança  de hábitos é uma tarefa árdua e difícil, e que os fatores culturais e 
a influência da vida moderna estão muito presentes no dia a dia dos brasi-
leiros, mas com a sensibilização e a participação dos profissionais da saúde 
e demais setores da administração pública, sabemos que é possível realizar 
grandes mudanças.
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Anexo

Questionário aplicado na inscrição do Programa

1. Por que você procurou este programa de atividade física?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
2. Você pratica esporte ou exercício físico em clubes, academias, sem 
ser neste programa?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
3. Qual esporte ou exercícios físicos você pratica mais frequentemente?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
4. Quantas horas por dia você pratica?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
5. Quantas vezes por semana você pratica?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
6. Você costuma ir de bicicleta ou a pé para fazer sua atividade do dia a dia?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
7. Quantos minutos por dia você gasta nessas atividades?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
8. Faz uso regular de algum medicamento?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.
9. Se usa, qual a frequência e a dose? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________.

Data: ___/___/_____
Assinatura: _______________________
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CAPÍTuLo 17
A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL 

NA UNILEVER

Márcia Inêz de O. Abreu
Tais de Moraes

Zélia M. Martini 
Unilever – Vinhedo

Introdução

A qualidade de vida no trabalho é abrangente, pois envolve aspectos de 
organização e bem-estar das pessoas.

O envolvimento com as tarefas e o enriquecimento do trabalho através 
de constantes feedbacks, grupos autônomos, melhoria nas condições sala-
riais e dos equipamentos, carreiras autogerenciáveis, estimulam o autode-
senvolvimento e têm proporcionado uma melhor condição e perspectiva 
no ambiente de trabalho. Rodrigues (1995) aborda o trabalho organiza-
cional como parte inseparável da vida humana, devido à grande influência 
nos hábitos e nas relações pessoais estabelecidas.

O mundo corporativo possui dois grandes desafios: primeiro manter as 
pessoas saudáveis, motivadas e produtivas diante da alta competitividade 
e segundo, manter a qualidade de vida de seus funcionários neste ciclo, 
de acordo com Silva e Marchi (1997), são estes fatores que estimulam as 
empresas a estabelecerem programas de qualidade de vida, dos quais a Gi-
nástica Laboral passou a ser parte fundamental destes programas.

A Ginástica Laboral foi inserida nas empresas como uma atividade pre-
ventiva dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort), 
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na promoção de saúde e bem-estar da organização, com consequente au-
mento de produtividade. 

A Unilever é uma das maiores empresas de bens de consumo do mun-
do, fabricante de produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos e sorve-
tes, com operações em mais de 180 países, em 2012 completou 83 anos de 
atuação no Brasil. Está presente em 100% dos lares brasileiros ao longo de 
um ano, seus produtos atingem, mensalmente, 46 milhões de domicílios, 
segundo pesquisas. 

Atualmente, a Unilever conta com nove fábricas e seis escritórios nos 
estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco, com cerca de 13 
mil funcionários. Por ano, lança cerca de 60 novos produtos e é líder de 
mercado em 10 das 13 categorias em que atua.

São 170 milhões de produtos vendidos diariamente em mais de 190 países.
E para isso, entende que é necessário agir de dentro para fora, levando 

seus valores e princípios diretamente para o coração da empresa. Assim, a 
saúde sempre foi um valor fundamental para a organização, pois é a base 
para que as pessoas se sintam cheias de vida em seu dia a dia.

Alinhado à sua estratégia maior, a empresa sempre buscou promover 
programas e atividades com foco em qualidade de vida, projetadas para 
ajudar os funcionários a cuidarem de si, incluindo alimentação saudável, 
acompanhamento nutricional e iniciativas que variam desde avaliações 
médicas e estímulo à prática de atividades físicas.

Diversas ações são realizadas com objetivo de manter um ambiente de 
trabalho revigorante para as pessoas, o que as ajuda a se sentirem energiza-
das e capazes de realizar suas tarefas da melhor maneira possível.

Acreditamos que estimular as pessoas a adotarem um estilo de vida 
mais equilibrado e saudável, por meio de um melhor conhecimento de seu 
potencial individual, ajuda no seu desenvolvimento físico e mental.

A Ginástica Laboral é uma destas atividades, implantada na empresa 
há 16 anos, com participação efetiva dos funcionários e que traz um bene-
fício socioeducativo, com os exercícios físicos realizados de forma sistemá-
tica, lúdica, voluntária e coletiva no local de trabalho. 

A busca por uma consciência corporal e noção espacial que o corpo 
ocupa são exercitadas na prática dos movimentos orientados pelo educador.

Também proporciona maior disposição para o trabalho, alívio das ten-
sões musculares, melhora a postura corporal e do relacionamento com os 
colegas, agilidade, coordenação motora e desperta nos funcionários o dese-
jo de mudança no estilo de vida através da atividade física.



Atividade Física e Saúde

179

Segundo Nahas e Fonseca (2004), o retorno do investimento da Ginás-
tica Laboral é garantido em médio e longo prazo, enfatiza que pessoas mais 
esclarecidas e conscientes sobre como agir para ter uma vida mais saudável 
e com menor risco de adoecer são, certamente, mais produtivas e felizes. 

1. Justificativa

A diversificação das atividades que a Ginástica Laboral naturalmente 
imprimiu na prática diária varia desde os movimentos do corpo que pro-
porcionam distencionamento e alongamento das estruturas músculo liga-
mentares, passando pelo lúdico até a reeducação. Este formato fez a pro-
posta cada vez mais atrativa, considerando os conceitos de ergonomia e de 
tempos e métodos, bem como os diversos fatores biomecânicos do trabalho.

Os benefícios tangíveis e intangíveis são claros de serem observados, 
tendo em vista que a Ginástica Laboral é uma pausa criada pelo emprega-
dor, que minimiza os riscos ocupacionais.

2. Objetivo Geral

Proporcionar bem-estar, interação entre os funcionários, promovendo 
adequado clima organizacional e prevenção de doenças ocupacionais.

3. Objetivos Específicos

Promover e manter o maior grau de bem-estar físico, mental e social 
dos trabalhadores em todas as suas ocupações.

Prevenir danos causados à saúde dos trabalhadores pelas condições de 
seu trabalho.

Trabalhar o antagonismo muscular visando ao equilíbrio músculo-
-esquelético para o exercício das atividades laborais. 

Relaxar e descontrair o trabalhador para que ele retorne a sua casa e possa 
aproveitar o convívio familiar ou participar de outras atividades com disposição

4. Método

O Programa de Ginástica Laboral tornou-se indispensável no dia a dia 
dos funcionários, que o veem como um benefício na promoção de sua saúde.
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A Ginástica Laboral na Unilever foi implantada em 1996 na fábrica de 
Anastácio (desativada) e replicada à implantação de forma gradativa para 
os demais sites de Manufatura e Escritórios (SP).

As aulas são ministradas por consultoria externa conduzidas por pro-
fessores de Educação Física, diariamente (segunda a sexta-feira), tempo de 
aula 10 minutos, em todos os turnos da fábrica (Primeiro, Segundo, Ter-
ceiro turno e Administrativo). Nos escritórios acontece somente no horário 
Administrativo e podem acontecer em três momentos diferentes de acordo 
com o horário, ou seja, podem ser no início da jornada, no meio e no final.

Em cada horário há uma especificidade no tipo da ginástica adotada.
A ginástica preparatória é realizada no início da jornada, e seu objetivo é 

preparar o funcionário mobilizando suas articulações e promovendo alonga-
mento das musculaturas que irão ser mais solicitadas na sua atividade laboral. 

Para quem faz no meio da jornada é realizada ginástica compensatória, 
com o objetivo de alongar e soltar os grupos musculares mais solicitados 
durante as atividades laborais. 

Para quem faz no final da jornada é realizada a ginástica de relaxamen-
to, que tem a intenção de relaxar e descontrair o funcionário para que ele 
retorne a sua casa bem e possa aproveitar o convívio familiar ou participar 
de outras atividades com disposição.

 As aulas de Ginástica Laboral são diversificadas e dinâmicas, com ativi-
dades de Mobilização Articular, Alongamentos, Fortalecimento Muscular, 
Atividades Lúdicas, Jogos Cooperativos, Discussões Temáticas, Atividades 
Rítmicas e Expressivas, Reeducação das atividades de vida diária. 

 As Atividades de Mobilização Articular consistem em realização de 
movimentos articulares, que visam liberar os líquidos das articulações pre-
parando o corpo para a realização de movimentos mais intensos.

As Atividades de Alongamento contemplam a realização e manutenção 
da maior amplitude articular por alguns segundos, de modo a resgatar o 
comprimento natural da fibra muscular, estimulando a reabsorção dos resí-
duos fisiológicos (lactato) decorrentes da repetição de movimentos e manu-
tenção de posturas corporais prolongadas evitando a dor muscular tardia.

Nas Atividades de Fortalecimento Muscular os exercícios físicos têm 
ênfase em resistência muscular localizada utilizando a própria carga corpo-
ral ou fazendo uso de equipamentos adaptáveis como banda de borracha, 
garrafinhas com areia ou água, ou outros materiais alternativos. 

O objetivo é melhorar a condição da força muscular para manutenção 
em especial de posturas corporais adotadas durante a jornada de trabalho.
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As Atividades Lúdicas estimulam o prazer e o riso durante o envolvi-
mento dos funcionários de modo a redirecionar a atenção para estratégias 
que envolvam o exercício da criatividade e espontaneidade, provocando 
uma diminuição da carga psicológica do trabalho.

Os Jogos Cooperativos buscam estimular a integração de equipes a 
partir de valores como cooperação, solidariedade, respeito à diversidade, 
inclusão e autoconhecimento. 

As Discussões Temáticas visam compartilhar temas que sejam de in-
teresse do grupo e que estejam relacionados com a promoção da saúde. 
Os temas são indicados pelos próprios trabalhadores e é estimulada sua 
contribuição no processo de discussão.

Atividades Rítmicas e Expressivas proporcionam a realização de movi-
mentos livres e espontâneos que explorem a desinibição e desenvoltura dos 
participantes em diferentes ritmos musicais.

Reeducação das atividades da vida diária proporciona vivências cor-
porais, onde os trabalhadores são orientados a tomarem consciência para 
perceberem os movimentos e posturas corporais que realizam durante as 
24 horas do dia e reorientar sua execução buscando um equilíbrio biome-
cânico adequado onde exista o menor esforço possível.

Todas estas atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades 
e a realidade dos funcionários conforme planejamento específico.

Todo processo de ensino-aprendizagem deve ser intencional, a ativida-
de proposta deve estar articulada de modo coerente alinhada aos objetivos 
do grupo e ser significativa, ou seja, fazer sentido para a pessoa.

Em todas as atividades oferecidas é possível estimular os participantes a 
redescobrirem seu corpo e o espaço que ocupam não só na dimensão física, 
mas também na dimensão social e cultural.

5. Resultados

A Eficiência do Programa é verificada através dos testes de Avaliação 
Física Específica, Teste de Força, Teste de Agilidade e Teste de Flexibilidade:

Descrição dos testes físicos adaptados para o ambiente de manufatura. 
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6. Testes de Força (Produtivo) 
Abdominal - 30 seg. 

O teste de força é realizado da seguinte forma: 
A pessoa colocada deitada em um colchonete em decúbito dorsal e 

perna flexionada é orientada para realizar repetições de flexão de tronco à 
frente num ângulo de no máximo 40 graus num tempo de 30 seg.

Braço - 30 seg. 

A pessoa é orientada para realizar, com um dos braços estendidos, fle-
xões empunhando um peso de um quilo, num tempo de 30 seg.

Quanto maior o número de repetições tanto no abdominal quan-
to nos braços, significa que os músculos envolvidos no exercício estão 
mais fortalecidos.

7. Teste de Agilidade (Produtivo e Administrativo)
Coordenação de Mãos

A pessoa é orientada para fixar uma das mãos no retângulo do painel 
e a outra bater nos círculos do painel, totalizando 25 repetições. O tem-
po de realização do exercício é cronometrado em cada uma das mãos, e 
quanto menor o tempo, significa uma maior agilidade e coordenação de 
membros superiores.

8. Testes de Flexibilidade (Produtivo e Administrativo) 
Flexibilidade de Tronco e Braços

É utilizada uma régua com medidas negativas, ponto zero e medidas 
positivas. No caso do teste de flexibilidade de braços, a régua é posicio-
nada nas costas e a pessoa a segura com uma das mãos no ponto zero, na 
altura da coluna lombar. A outra mão passa cima do ombro e toca a régua 
no ponto máximo que a sua flexibilidade permitir, se tocar na outra mão 
atingirá o ponto zero (ideal), se não conseguir será flexibilidade negativa e 
se ultrapassar a mão será flexibilidade positiva.

Na flexibilidade de tronco a pessoa é colocada sentada num colcho-
nete, com as pernas unidas, o ponto zero da régua é posicionado na 
ponta dos pés, a pessoa é orientada para fazer uma flexão de tronco à 
frente, se tocar os pés ponto zero (ideal), se não conseguir será negativa e 
se ultrapassar será positivo. 
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Apresentação gráfica de resultados

Figura 20. Eficiência X Frequência – Unilever Garanhuns

O gráfico acima mostra a eficiência do programa implantado em fe-
vereiro de 2010 na Fábrica Garanhuns, com base nos resultados de fle-
xibilidade. A evolução do resultado de flexibilidade de braços e tronco é 
diretamente relacionada com a adesão frequência (80%).

Conclusão

Observamos que a adesão à Ginástica Laboral se fortalece frente às 
ações de qualidade de vida no trabalho desenvolvidas na empresa. Rodízios 
nos postos e diversas ações de promoção de saúde são fatores que influen-
ciam de forma positiva no conjunto do processo, levando o funcionário 
para uma reflexão sobre seu estilo de vida e estimulando-o para atividade 
física fora da empresa.

Após anos da implantação do Programa de Ginástica Laboral com 
acompanhamento dos indicadores de saúde e ouvindo nossos funcioná-
rios, concluímos que esta ação é bem aceita por todos, quer seja em nível 
das manufaturas, ou no âmbito administrativo e que a mesma agrega valor 
para uma melhora na qualidade de vida laboral.

Sob o prisma da ergonomia, os benefícios da Ginástica Laboral são 
significativos por trabalharem os grupos musculares dos funcionários de 
acordo com a exposição de cada grupo homogêneo, estimulando o tônus 
e proporcionando o relaxamento muscular na medida certa e também por 
ser considerada uma pausa na jornada de trabalho.
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A manutenção do Programa de Ginástica Laboral faz parte dos objeti-
vos e metas de Saúde Ocupacional da Unilever.
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CAPÍTuLo 18
PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE 

DE VIDA ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA

Prof. Claudio A. Folegatti
Prefeitura Municipal de Paulínia

Introdução

Promoção de Atividade Física

A OMS estima que a inatividade física contribua para cerca de 2 
milhões de mortes anuais no mundo. Simultaneamente calcula também 
que 60% da população mundial não pratica atividade física suficiente 
(Who, 2006, Zamai, 2009).

Os estilos de vida sedentários constituem assim um dos maiores pro-
blemas de saúde pública com o qual as sociedades ocidentais se debatem. 
O sedentarismo contribui para a ocorrência de doenças crônicas, mortes 
prematuras e invalidez, o que leva a graves custos econômicos e sociais.

Por outro lado, o aumento da esperança de vida levou ao questiona-
mento dos nossos comportamentos atuais − “envelhecer e morrer com saú-
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de” é um desejo comum. De fato, a qualidade de vida é hoje um termo 
comum e uma preocupação que reside em todos nós.

Desta forma, a promoção de estilos de vida saudáveis revela-se como uma 
necessidade urgente e um dos maiores desafios para as sociedades ocidentais.

Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida – Definições: Atividade 
Física, define-se como qualquer movimento corporal produzido pelos mús-
culos esqueléticos que resulta em dispêndio energético. Qualquer atividade 
de lazer, ocupacional e doméstica poderá ser incluída nesta definição.

As atividades físicas de lazer são associadas a uma baixa competitivida-
de, e prendem-se com atividades como os passeios a pé, de bicicleta, cano-
agem, o jogging, entre outras atividades que são realizadas no tempo livre.

Atualmente é consensual que a prática de atividade física regular con-
tribui para a Saúde dos indivíduos e, consequentemente, para a nossa Qua-
lidade de Vida. Será por isso importante definir estes conceitos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, definiu saúde 
como um estado de bem-estar físico, mental e social, total, e não apenas a 
ausência de doença ou incapacidade, enfatizando a sua importância para 
a felicidade, a paz e a segurança. Mais recentemente, a OMS acrescenta 
uma perspectiva ecológica à saúde, referindo que é a “extensão em que 
individuo ou grupo é capaz, por um lado de realizar as suas aspirações e 
satisfazer as suas necessidades e, por outro, de modificar ou lidar com o 
meio envolvente” (Ribeiro, 2005, p. 75). 

A OMS considera ainda que a saúde é uma dimensão da nossa qua-
lidade de vida. A Qualidade de Vida é um conceito de difícil definição, 
pela sua abrangência e variação intercultural, de uma forma geral pode se 
definir como o “grau de coincidência entre a vida real e as expectativas do 
indivíduo, refletindo a satisfação de objetivos e sonhos próprios de cada 
indivíduo” (Calmeiro e Matos, 2004, p. 22).

1. Recomendações para a Prática de Atividade Física

Para que a prática de atividade física tenha efeitos benéficos na nossa 
saúde e bem-estar, é necessário que esta seja efetuada de forma regular. As 
recomendações atuais para esta prática, nos adultos, são: 

a) Prática de atividade física moderada, pelo menos cinco dias por se-
mana, num mínimo de 30 minutos.



Atividade Física e Saúde

187

Por atividade moderada entenda-se uma atividade que requer três a seis 
vezes mais energia que em repouso. Pode incluir atividades como andar a pé, 
dançar, subir escadas, fazer tarefas domésticas, brincar com as crianças, etc.

b) Prática de Atividade Física Vigorosa, pelo menos três dias por sema-
na, num mínimo de 60 minutos.

Por atividade vigorosa, entenda-se uma atividade que requer sete vezes mais 
energia que em repouso. São exemplo de atividades físicas de intensidade 
vigorosa o jogging, a canoagem, andar de bicicleta, a natação, etc.

Para que se possam potenciar os benefícios inerentes à prática de exer-
cício, deverão conjugar-se ambas as recomendações. Isto significa, portan-
to, que a uma preocupação de se realizar alguma forma de atividade física 
em quase todos os dias da semana, em três desses dias a atividade realizada 
deverá ser mais intensa.

2. Benefícios da Prática de Atividade Física

São vários os benefícios físicos e psicológicos para os quais existe sufi-
ciente comprovação empírica (Who, 2006; Berger et al, 2006).

Físicos:

a) Redução do risco de ocorrência de Doenças Coronárias;
b) Prevenção/Redução da Hipertensão;
c) Papel importante no controle do excesso de peso e prevenção da 
obesidade;
d) Prevenção da Diabetes do tipo II;
e) Papel importante nalguns tipos de cancro, nomeadamente do cólon;
f ) Saúde Muscular e Esquelética e redução do risco de ocorrência de 
Osteoporose.

Psicológicos:

a) Melhoria dos Estados de Humor: redução da tensão, depressão, raiva 
e confusão, acréscimo da vitalidade, vigor e clareza;
b) Técnica de Redução de estresse;
c) Oportunidade de experienciar prazer;
d) Reforço das autopercepções (autoestima e autoconceito);
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e) Benefícios Psicoterapêuticos, nomeadamente no tratamento da de-
pressão e ansiedade.

Outros benefícios associados à prática de exercício e de atividades físicas são:
Econômicos: Os custos para os governos dos países ocidentais, com as 

doenças crônicas, morte prematura e baixa qualidade de vida, assumem 
grandes proporções.

Aumentar os níveis de prática de atividade física das populações pode 
conduzir a uma redução destes custos, devido ao papel fundamental que 
esta prática tem na diminuição da ocorrência das doenças físicas e psicoló-
gicas já referidas.

Sociais: A prática de atividade física pode potencializar o contato en-
tre indivíduos, estabelecimento de relações de cooperação e até mesmo 
a redução de comportamentos antissociais e do isolamento, com alguma 
incidência em diversos grupos, nomeadamente jovens e idosos.

Ambientais: A prática de atividade física pode proporcionar uma maior 
utilização dos espaços exteriores, potencializando a utilização de certas 
áreas e reabilitação de outras (passeios marítimos, construção de espaços 
verdes, pistas para ciclistas), proteção do ambiente (zonas estritamente pe-
destres, uso de bicicleta e outros meios de transporte não poluentes) e o 
contato com a natureza (ex.: canoagem, trecking, etc).

3. Resultados encontrados

Percebeu-se que a prática regular de atividade física é considerada como 
sendo fator fundamental no que concerne aos aspectos positivos relaciona-
dos à saúde. Um baixo nível de atividade física pode desencadear alterações 
fisiológicas negativas no nosso organismo que, por conseguinte contribuirá 
na elevação das taxas de mortalidade, aumentar os riscos de hospitalização 
e de problemas psicossociais, o que pode resultar em custos elevados para 
a saúde pública (Fontes, 2009).

A prática regular de atividades físicas reflete-se na redução de diversos 
dos fatores de risco para inúmeras doenças, como, por exemplo, doenças 
cardiovasculares; têm efeitos positivos na qualidade de vida e se relaciona 
inversamente com o aparecimento de doenças crônico-degenerativas.

Sabe-se que diversos estudos epidemiológicos associam o aumento dos 
níveis de atividade física com a redução da mortalidade geral e por doenças 
cardiovasculares em indivíduos adultos e idosos. Portanto, são necessários 
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projetos e ações estruturadas e participativas entre os profissionais e a po-
pulação, promovendo a saúde desta no que se refere à prática de atividade 
física e a consequente diminuição do sedentarismo. Assim, esforços devem 
concentrar-se em conhecer as barreiras e fatores que facilitam e dificultam 
a adesão e manutenção dos indivíduos aos programas de exercício.

Os benefícios da atividade física não se resumem apenas à saúde física, 
abrange também a saúde mental, ajuda na regulação das substâncias rela-
cionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, 
bem como a capacidade de lidar com problemas e com o estresse, além de 
auxiliar a manutenção da abstinência de drogas e a recuperação da autoes-
tima e o tratamento da depressão (Zamai et al, 2009).

Conclusão

Diante do que foi exposto, enfatizamos que a atividade física regular 
e a adoção de um estilo de vida ativo são necessárias para a promoção 
da saúde e qualidade de vida. Entretanto, devido às questões da moder-
nidade, as pessoas não levam em consideração a relevância da temática. 
Com isso, práticas corporais devem ser estimuladas para todas as faixas 
etárias, desde os primeiros anos do indivíduo até as mais avançadas, 
através de campanhas de saúde voltadas para a educação da população 
sobre estas práticas, podendo observar isso nas atividades desenvolvidas 
no Programa implantado com o apoio da Prefeitura de Paulínia, nos 
grupos de idosos, hipertensos e diabéticos, o que é relevante e merece 
atenção para a sua continuidade.
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CAPÍTuLo 19
ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS:

UMA PROPOSTA DE QUALIDADE DE 
VIDA NA UNIVERSIDADE

Prof. Dr. José Antonio Strumendo Barbosa
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Universidade Paulista Campus Campinas e Sorocaba

A Educação Física precisa respeitar a individualidade do 
ser humano, e como prática deve ser oferecida a todos 
sem discriminação de potencial atlético ou não. É ne-
cessário modificar, formar para a prática adequada e re-
gulada da atividade física, para que o indivíduo a inter-
nalize dê valor com interesse na relação atividade física/
saúde, para poder distinguir entre uma vida fisicamente 
ativa e uma vida sedentária.  (José A. S. Barbosa)

Escrever em 2012 sobre esse projeto me traz muita alegria e satisfação, 
basta lembrar que o presente projeto foi proposto e colocado em prática 
no ano de 2000, época em que a Ginástica Laboral vivia seu auge nas em-
presas, mas, nas universidades, não posso dizer o mesmo. Portanto, esse 
projeto se apresentou como pioneiro, notadamente por se tratar de sua 
aplicação numa Instituição de Ensino Superior.

Fui professor da Faculdade de Educação Física da Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas no período de 1978 a 2011. Ao longo desse 
tempo sempre me preocupei em apresentar projetos voltados para os fun-
cionários e para os alunos da Universidade.

Nessa mesma época desenvolvia meus estudos de doutoramento na 
Faculdade de Educação Física-FEF, da Universidade Estadual de Campi-
nas-Unicamp, sob a privilegiada e competente orientação da profa. dra. 
Antonia Dalla Pria Bankoff. Minha pesquisa tinha como objeto de estudo 
a relação entre a atividade física e as doenças crônicas não transmissíveis. 
No decorrer dos meus estudos, me deparei com autores que apontavam 
favoravelmente para a implantação desse projeto, conforme Néri (1993). 
Em sua afirmação que envelhecer satisfatoriamente depende do delicado 
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equilíbrio entre as limitações e as potencialidades do indivíduo, equilí-
brio esse que lhe possibilitará lidar, em diferentes graus de eficácia, com 
as perdas inevitáveis do envelhecimento. Ao mesmo tempo aponta que a 
vida saudável tem íntima relação com as relações e o cotidiano das pesso-
as; portanto, hábitos saudáveis evidentemente geram um estado de saúde 
saudável. Fica evidente que a adesão a um programa de atividades físicas 
visando à melhoria da qualidade de vida e à saúde não demanda esforços 
ou investimentos, podendo ser realizadas de forma simples e prazerosa.

Ainda em 1998, Sharkey apontava que a vida ativa é o estilo de vida 
que quase todo mundo levava antes de as pessoas alcançarem os benefícios 
da modernização industrial. Mesmo coletivamente, é a nossa maior espe-
rança para a saúde pessoal e vitalidade, a falta de atividade física é agora 
considerada um fator de risco para doença do coração.

Ainda em 1999, Leite afirmava que: a atividade física bem estruturada 
e elaborada pode recuperar o ritmo e a expressividade do corpo, agilizar 
os reflexos e adequar os gestos a diferentes situações. Com os exercícios de 
alongamento e de flexibilidade, o uso de pequenos pesos e a caminhada 
podem evitar e prevenir a rigidez articular, a atrofia muscular e a baixa 
capacidade cardiorrespiratória observada.

Para Matsudo (2000), os principais benefícios da atividade física e do 
exercício na saúde e qualidade de vida são: Efeitos antropométricos e neu-
romusculares: em que se observam controle do peso corporal, diminuição 
da gordura corporal, incremento da massa muscular, fortalecimento do 
tecido conectivo e incrementos da força muscular, da densidade óssea e 
da flexibilidade; Efeitos metabólicos que se preocupam com aumento do 
volume sistólico, diminuição da frequência cardíaca em repouso e no tra-
balho submáximo, aumento da potência aeróbia e da ventilação pulmonar, 
diminuição da pressão arterial, melhora do perfil lipídico, melhora da sen-
sibilidade à insulina; Efeitos psicológicos visando à melhora do autocon-
ceito, da autoestima e da imagem corporal, diminuição do estresse e da 
ansiedade, melhora da tensão muscular e da insônia, diminuição do con-
sumo de medicamentos, melhora das funções cognitivas e da socialização.

Tive também a felicidade de contar com o apoio e interesse do dr. 
William Melanti de Lima, na época médico responsável pelo Departamen-
to de Medicina do Trabalho da PUC-Campinas, profissional que batalhou 
muito pela implantação desse projeto (existia na época certa resistência das 
chefias em relação à liberação dos funcionários para participar do projeto 
em seu horário de trabalho).
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Como projeto-piloto o projeto foi oportunizado aos funcionários do 
setor de serviços gerais e isso se explica pelo fato de que esses funcionários 
são os que menos têm privilégios no seu tempo de lazer na busca de um 
lazer físico esportivo.

Apresenta em seu título uma palavra (laborais) que merece uma jus-
tificativa: os exercícios e movimentos tinham por objetivo promover um 
fortalecimento da musculatura solicitada ao longo do trabalho e um traba-
lho compensatório aplicado à musculatura agonistíca àquele movimento.

1. Justificativa

Diferentemente de outros projetos de Ginástica Laboral, apresentamos 
o presente projeto de Atividades Físicas e Laborais – Uma nova proposta 
de Qualidade de Vida na Universidade, através da prática voluntária de 
atividades físicas realizadas pelos trabalhadores, dentro do próprio local de 
trabalho, durante sua jornada de trabalho, por entender que a atividade 
física, é de vital importância para o ser humano na busca de uma nova 
qualidade de vida. A relação atividade física e saúde se apresenta como 
preocupação dos homens e das culturas há muito tempo.

Na Idade Antiga, encontramos na China e na Índia preceitos sobre 
atividade física e saúde, Platão, filósofo grego, já defendia os efeitos dos 
exercícios físicos para a saúde, enaltecendo que a prática da ginástica deve-
ria ser uma constante. Na Idade Moderna, com o surgimento das escolas, 
das universidades, dos pedagogos, das correntes pedagógicas e dos métodos 
e sistemas de Educação Física a atividade física também se faz presente.

Nos últimos trinta anos, através de estudos, a atividade física tem se 
mostrado como fator importante no tocante à prevenção dos males da so-
ciedade moderna, existem evidências de que a inatividade física é um fator 
importante na prevalência da hipertensão e nas coronariopatias, segundo 
Carvalho, in Ministério da Educação e do Desporto (1995), “Acredita-se 
que no Brasil, a maior parte da população adulta dos dois sexos possa ser 
classificada como fisicamente inativa”, a preocupação dos que trabalham 
com a Educação Física passa a ser a qualidade de vida, a vida saudável tem 
íntima relação com o cotidiano das pessoas, portanto hábitos saudáveis evi-
dentemente geram um estado de saúde saudável. As atividades físicas aeró-
bias exercem influências positivas em diversas capacidades funcionais que 
têm relação com o transporte, a absorção e a utilização do oxigênio, o sis-
tema cardiorrespiratório tem íntima relação com as atividades aeróbias que 
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provocam alterações específicas funcionais e morfológicas no coração e nos 
pulmões, segundo Silva em Ministério da Educação e do Desporto (1995); 

As atividades físicas aeróbias se caracterizam pela utilização do meta-
bolismo predominantemente aeróbio, quando a intensidade do esforço 
e baixa frequência cardíaca não excedem 80 a 90% do seu máximo, 
caraterizam-se por serem cíclicas, permitindo manutenção do estado 
de equilíbrio entre gasto e suporte energético para sua manutenção.

O sistema locomotor também se beneficia no decorrer das atividades 
aeróbias, como por exemplo: a estabilidade da coluna vertebral, a estabi-
lidade das articulações e a estabilidade dos membros. A atividade física 
interfere na qualidade de vida dos indivíduos podendo modificar a saúde 
da população, aumentando a aptidão física e, em função das modificações 
que produz na evolução das diversas doenças, gera uma nova manutenção 
do estado de saúde.

Os males que interferem negativamente nas pessoas podem e devem 
ser protelados, a atividade física e a mudança de hábitos de vida se mos-
tram importantíssimos quando se busca uma vida melhor. Em tempo de 
globalização, nada é mais importante que a qualidade de vida, sendo que o 
ISO define qualidade como “... a totalidade de propriedades e característi-
cas de um produto ou serviço, que confere sua habilidade em satisfazer ne-
cessidade explicitas e implícitas dos clientes”, já de algum tempo empresas 
de pequeno, médio e grande porte mantém o hábito de realizar atividades 
físicas que visem à qualidade de vida, através: da ativação, do relaxamento e 
da integração dos funcionários. Ao se investir em uma ação dessa natureza, 
que prevê na sua operacionalização, pretende-se alcançar resultados posi-
tivos, além da melhoria geral do ambiente profissional, cabe aqui ressaltar 
outras importantes vantagens: a) a promoção da saúde e a diminuição de 
acidentes de trabalho e das doenças profissionais. 

A atividade física interfere na qualidade de vida dos indivíduos po-
dendo modificar a saúde da população, aumentando a aptidão física e, 
em função das modificações que produz na evolução das diversas doenças, 
gera uma nova manutenção do estado de saúde. Os males que interferem 
negativamente nas pessoas podem e devem ser protelados, a atividade física 
e a mudança de hábitos de vida se mostram importantíssimos quando se 
busca uma vida melhor com melhor qualidade, conforme Hayflick (1996, 
grifos nossos): “contudo, a despeito dos benefícios da prática de exercícios 



Atividade Física e Saúde

195

para a saúde, há bons indícios de que a expectativa de vida é maior nos 
indivíduos fisicamente ativos”.

Objetivos

Geral:

a) Levantamento do perfil sobre hábitos de vida nos funcionários do 
setor de Serviços Gerais;
b) Levantamento das doenças ocupacionais mais frequentes nos fun-
cionários do setor de Serviços Gerais.

Para a universidade:

a) Diminuição dos acidentes de trabalho, com a prevenção de doenças 
profissionais;
b) Reflexos na capacidade de produção e na produtividade;
c) Integração dos trabalhadores.

Para o trabalhador:

a) Conquista de momento destinado a ele;
b) Participação opcional;
c) Benefício da atividade física a quem pratica;
d) Participação ativa nas atividades.

Específicos:

a) Realizar medidas antropométricas antes da efetiva participação 
no programa;
b) Aferição da pressão arterial antes, durante e após a atividade 
física proposta;
c) Realizar o controle de pulsação antes, durante e após a atividade 
física proposta;
d) Elaborar e propor um Programa de Atividades Físicas para os fun-
cionários, para se contrapor às doenças ocupacionais.

Sujeitos do programa: funcionários dos Serviços Gerais da PUC-Campinas.
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3. Metodologia

Desenvolvimento do programa

1. Aplicação de atividades físicas numa frequência de quatro vezes 
por semana;
2. Duração de cada sessão 20 minutos;
3. Sessão composta de exercícios de alongamentos e relaxamento;
4. Sendo que a sessão será desenvolvida no horário a combinar;
5. Uma complementação no horário pós-almoço com atividades
recreativas;
6. A intensidade será ajustada às capacidades individuais dos participantes.

Procedimentos

1. Verificar medidas de peso e altura;
2. Aferir medidas de pressão arterial;
3. Verificar e controlar a pulsação;
4. Controle laboratorial.

Recursos Humanos

1. Quatro acadêmicos de Educação Física para a aplicação das ativi-
dades; com uma carga horária semanal para atender os horários de-
terminados e para participar de reuniões com o professor responsável 
pelo programa.
2. Um professor da Faculdade de Educação Física responsável pelo pro-
grama e pelas atividades, com uma carga horária semanal para atender 
os monitores e também elaborar as programações.

Custos

a) Quatro monitores com uma carga horária semanal de 12 horas cada um, 
b) remunerados através de bolsa de estudo;
c) Um professor com uma carga-horária semanal de 4 horas/aula, na 
sua categoria funcional.
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4. Protocolo para Avaliação sobre Qualidade de Vida

Para um maior conhecimento da clientela, foi criado um protocolo 
para com informações pessoais, hábitos de vida e avaliação sobre quali-
dade de vida.

1. O protocolo sobre qualidade de vida (anexo) será identificado;
2. Constando de questões abertas e fechadas sobre dados pessoais;
3. Informações sobre medidas antropométricas;
4. Informações socioculturais;
5. A respeito de hábitos alimentares;
6. Hábito de atividade física;
7. Hábitos de vida e informações a respeito do significado de uma 
qualidade de vida.

Considerações Finais

A avaliação dos efeitos desse projeto apontou, além dos efeitos fisioló-
gicos positivos sobre a clientela, também e principalmente efeitos positivos 
sobre o clima organizacional.

Como consequência a partir desse fato surge o projeto Atividades Físi-
cas e Laborais - Uma proposta de Qualidade de Vida na Universidade Fase 
II, a ser aplicado aos funcionários do setor administrativo da Universidade, 
gerando também o projeto Atividades Culturais, Esportivas e Físicas para 
o Menor Patrulheiro na PUC-Campinas.

A partir de 2006 esses três projetos foram unificados, dando origem ao 
atula projeto Pique na PUC, que envolve atividades culturais, esportivas e 
físicas para o atendimento aos professores e funcionários, existente até os 
dias atuais. 
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PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO 
SOBRE QUALIDADE DE VIDA

Prof. Dr. José Antonio Strumendo Barbosa

01) Nome: ____________________________________________

02) Gênero ( M ) - ( F ) Idade ______ Peso __________ Altura ___________

03) Pressão Arterial Sistólica ______________ Diastólica ________________

04) Nível de Escolaridade: 1º grau incompleto .............................(   )
1º grau completo ..........................................................................(   )
2º grau incompleto .......................................................................(   )
2º grau completo ..........................................................................(   )
3º grau incompleto .......................................................................(   )

05) Estado civil: solteiro(a) ............................................................(   )
casado(a) .......................................................................................(   )
viúvo(a) .........................................................................................(   )
desquitado(a).................................................................................(   )
separado(a) ...............................................................(   )
outros ....................................................................... (   )

06) Número de dependentes: filho(s) (   )
irmão(s) (   )
cônjuge (   )
outros (   )
Total de dependentes .................................................................. ____

07) Reside em apartamento (   )
casa (   )
chácara (   )
outros ........................................................................ (   )

Se respondeu outros, qual é esse tipo de residência _____________
________________________________________________________
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08) Reside sozinho(a) (   )
com cônjuge (   )
com filho(s) (   )
com irmã (ão)(s) (   )
com outros (   )

09) Tipo de alimentação que consome? massas (   )
verduras (   )
legumes (   )
frutas (   )
carnes bovina (   )
suína (   )
ave (   )
peixe (   )
outra (   )

Se respondeu outra, qual é esse tipo de alimentação ____________
________________________________________________________

10) Faz quantas refeições por dia? 04 (   )
03 (   )
02 (   )

11) Sente algum desconforto físico? não (   )                            sim (   )

Se respondeu sim, o que sente ______________________________
______________________________________________

E em qual (is) parte(s) do corpo _____________________________
_______________________________________________

12) Pratica algum tipo de atividade física? não (   )
sim (   )
Se respondeu sim? qual(is) ____________________________

Quantas vezes por semana 
todos os dias (   )
06 vezes por semana (   )
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05 vezes por semana (   )
04 vezes por semana (   )
03 vezes por semana (   )
02 vezes por semana (   )
01 vez por semana (   )

13) Pratica algum tipo de esporte? não (   )                              sim (   )

Se respondeu sim? qual ______________________________

Quantas vezes por semana todos os dias (   )
06 vezes por semana (   )
05 vezes por semana (   )
04 vezes por semana (   )
03 vezes por semana (   )
02 vezes por semana (   )
01 vez por semana (   )

Em qual local __________________________________________
_________________________________

Há quanto tempo pratica __________________________________
_________________________________

Duração do exercício em minutos, aproximadamente  

14) Toma bebida alcoólica? não (   )                                         sim (   )

Se respondeu sim? 
diariamente (   )
socialmente (   )

15) Fuma? não (   )                                                                  sim (   )

Se respondeu sim? Quantos cigarros por dia aproximadamente ______

16) Dorme geralmente quantas horas por noite?____________ 
Seu sono é leve (   )
Seu sono é pesado (   )
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17) Dorme durante o dia? Não (   )                                         Sim (   )
Se respondeu sim?
Por quanto tempo aproximadamente ____________
 
18) Tipo de condução que mais utiliza? 
Ônibus (   )
Carro particular (   )
Bicicleta (   )
Motocicleta (   )
Ando a pé (   )

19) É portador de alguma doença crônica degenerativa?
Não (   )                           Sim (   )

Se respondeu sim, qual é essa doença:
Diabetes (   )
Hipertensão (   )
Outra (   )
Se respondeu outra, qual é essa doença  _____________________

________________________________________________________

20) Atualmente consome algum medicamento
Não (   )                           Sim (   )
Se respondeu sim?
Que tipo de medicamento  ________________________________

_________________________________________________
Com qual frequência diária? 
de seis em seis horas (   )
de oito em oito horas (   )
de doze em doze horas (   )
outra frequência (   )

Se respondeu outra frequência, qual é essa frequência  ____________

21) O que você entende por Qualidade de Vida? ________________
________________________________________________________
________________________________________________________.

Data: ___/___/______
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CAPÍTuLo 20
A PRÁTICA DA DANÇA NA MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA E DO BEM-ESTAR

Aula prática de dança – Estação de Atividade Física I – Programa Mexa-se

Prof. Aldenir Antunes
Grupo de Dança

Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai
Programa Mexa-se Unicamp

Introdução

Atualmente, no cenário globalizado em que o mundo se encontra, as 
mudanças acontecem em alta velocidade e a qualidade de vida vem ga-
nhando cada vez mais destaque. As pessoas estão se preocupando mais com 
seu bem-estar físico, psicológico e social. Atividades físicas como alonga-
mentos, dança de salão, caminhadas, ginástica localizada praticadas regu-
larmente proporcionam aumento da autoestima, diminuição da depressão, 
redução do isolamento social, aumento do bem-estar e alívio do estresse 
e melhora a função cognitiva, diminuição da pressão arterial, melhora da 
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resistência física, aumento na densidade óssea e melhora a força muscular 
(Castro et al, 2008; Toneli, 2007; Zamai, 2009).

Apesar de ser uma atividade física extremamente leve, que na maio-
ria das vezes não alterará muito tanto o ganho aeróbio como de força do 
indivíduo, a dança de salão tem a vantagem de ser, antes de tudo, uma 
atividade social, ajudando principalmente na redução do isolamento social 
do individuo e servindo de porta de entrada para outras atividades físicas 
de maior impacto físico.

A dança de salão refere-se a diversos tipos de danças, executadas por 
um par de dançarinos, sendo que obrigatoriamente um dos dançarinos 
é o condutor e o outro é conduzido. As danças de salão são praticadas 
socialmente, como forma de entretenimento, integração social e competi-
tivamente como Desporto (Ried, 2003; Zamai et al, 2012; Gaion, 2013). 

Devido a suas dimensões continentais e influências das mais diversas 
culturas, diversos tipos de dança de salão foram desenvolvidas no Brasil, 
como, por exemplo: o forró, o samba de gafieira, o samba-rock, a lambada, 
o brega, o sertanejo, dentre outros.

No entanto, no Brasil, nas últimas décadas, a dança de salão passou por 
um processo segregador, no qual de um lado temos a maior parte das casas 
de dança do país, localizadas em bairros de periferia e com um número 
de praticantes extremamente elevados, e de outro, temos as academias de 
dança, que apresentam valores relativamente altos em suas mensalidades, 
que faz com que apenas uma minoria possa fazer seus cursos, além de pou-
cas casas de dança em bairros mais nobres, com valores mais elevados, que 
dificulta o acesso de pessoas menos abastadas em seus estabelecimentos.

A partir destes dados, elaboramos o presente projeto como estratégia 
de integração social e humanização, fazendo, junto com isso, um resgate 
cultural das atividades de dança de salão na região de Campinas e de outras 
partes do Brasil.

Partindo da demanda de atividades sociais de integração, o projeto 
de dança oGrupo, junto com a unidade Mexa-se da Unicamp e apoio do 
Cecom, começou a lecionar aulas de dança nas Estações de atividade físicas 
do Programa Mexa-se (tendas I) desde 2010 e tenda II na área da saúde a 
partir de 2012, que visam principalmente à interação social dos participan-
tes. Essas atividades são oferecidas de duas maneiras, uma delas de forma 
gratuita, três vezes por semana, aulas de 60 min. em horário normal de tra-
balho, visando principalmente funcionários da Unicamp e outra na forma 
extensão (paga), porém com valor bastante acessível, no formato de curso 
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de extensão em horários noturnos e aos sábados, de forma que qualquer 
pessoa da comunidade externa à Unicamp pode participar.

1. Justificativa

Na Unicamp, apesar de mais de sessenta mil pessoas transitarem por 
ela todos os dias, existe um distanciamento dessas pessoas devido à enorme 
setorização da universidade. Junto disso, também existe um abismo entre 
alunos, funcionários e docentes e no seu relacionamento social.

É para diminuir essas distâncias que o projeto o Grupo surgiu. Com 
isso, alunos, docentes e funcionários do campus podem participar e inte-
ragir mais socialmente entre eles e com a comunidade externa do campus.

2. Objetivo Geral

O objetivo principal do projeto é proporcionar uma interação social 
maior entre a comunidade da Unicamp e externa através de aulas de dança 
e eventos dançantes periódicos, promovendo a mudança comportamental 
dos participantes, mostrando a todos que existem outras opções de entre-
tenimento. Indiretamente, como as aulas de dança de salão também são 
consideradas uma atividade física, o projeto acaba por promover uma prá-
tica semanal de atividade física para os participantes no próprio ambiente 
de trabalho.

3. Objetivos Específicos

- Incentivar a população na interação social;
- Promover a saúde através da prática da atividade física (dança);
- Fazer um resgate cultural das atividades de dança de salão da região;
- Desenvolver uma rede de informações sobre diversas metodologias de 
aulas, para atingir melhor a população;
- Estimular a prática de hábitos de sair para dançar, como forma de 
entretenimento.

4. Plano de Ação

O projeto o Grupo já existia em paralelo ao programa Mexa-se Uni-
camp. No entanto, o projeto carecia de uma estabilidade física, pois depen-
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dia de diversos institutos para suas atividades, já que não tinha um espaço 
físico próprio. Ao mesmo tempo, o programa Mexa-se não tinha atividades 
noturnas em seu espaço físico. A junção das duas atividades resultou em 
um programa de dança de salão que pudesse atingir grande parte da comu-
nidade ao mesmo tempo em que dispunha de um espaço físico fixo.

Em um primeiro momento, a ideia do projeto o Grupo era apenas 
levar aulas de dança a preços acessíveis ou gratuitos à comunidade da Uni-
camp e do entorno. Para isso, contou com os esforços de quatro professores 
de dança que lecionavam na Unicamp, sob a supervisão de um docente do 
Instituto de Artes.

Depois dessa atividade mostrar-se estável com uma grande participa-
ção da população começa o segundo passo, que é criar formas de fazer com 
que o alunos ficassem o maior tempo possível no programa e, se saíssem, 
já tivessem o hábito de praticar dança de salão como um passatempo se-
manal. Para isso, fora desenvolvidas e testadas diversas metodologias de 
ensino com o objetivo principal de instigar o aluno a gostar de dançar, 
antes mesmo de ensinar técnicas de dança.

Em um terceiro momento, com a quantidade de alunos suficiente, o 
projeto começa a desenvolver e incentivar atividades recreativas de dança 
de salão no entorno da Unicamp a fim de dar um objetivo extra aos alunos 
e extrapolar a dança de salão para além do projeto e da sala de aula. Para 
isso, foi fechada parceria com espaços noturnos que vieram a apresentar 
bailes de dança de salão na região. Primeiro bimestralmente, depois men-
salmente e por fim semanalmente.

Por fim, o projeto começará um resgate da cultura de dança de salão da 
região, chamando professores da região para lecionarem no Mexa-se e estes 
contribuírem com sua vivência em dança de salão.

5. Monitoramento e Avaliação

O monitoramento do projeto acontece através de uma verificação de 
presença em cada uma das aulas e com isso a verificação da variação de 
alunos. É também feito um questionário para saber a origem do aluno, 
seja aluno da Unicamp, funcionário ou sem vínculo com a instituição. 
O mesmo é feito nas casas noturnas de dança de salão de Barão Geraldo, 
através da exigência de documentação para acessar as promoções que o 
Grupo mantém com os locais, assim pode ser verificado o aumento ou não 
da participação nas atividades culturais relativas à dança de salão na região 
e saber se isso tem ou não influência do programa.
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Além disso, para as aulas, o projeto entrega questionários de avaliação 
para os alunos a fim de verificar pontos positivos e negativos em aulas ou 
horários para saber se houve ou não melhora no projeto.

6. Resultados e Perspectivas

O principal resultado da parceria do Grupo de Dança com o programa 
Mexa-se Unicamp nota-se pelo número de pessoas que participam do pro-
jeto. Entre o segundo semestre de 2010 e o segundo semestre de 2012, num 
total de 2 anos e meio, passaram pelo projeto mais de três mil alunos, sendo 
que atualmente o projeto conta com mais de 500 alunos regularmente ma-
triculados durante o semestre (dados de 2012) e mais de 200 no programa 
de férias de verão. A taxa de presença dos alunos é na média de 60% das 
aulas e o índice de desistência próximo de 30%. Mesmo sem divulgação 
além do boca-a-boca, atualmente conseguir uma vaga nas turmas é difícil 
fora do prazo de matrícula, pois quase todos os horários são sempre lotados. 
A média de participação dos alunos em tempo de aula é de quase um ano 
e na maior parte das vezes, a bagagem cultural ganha pelo projeto dura a 
vida inteira, pois o conhecimento aprendido pode ser aplicado em qualquer 
lugar e aumenta suas opções de entretenimento saudável.

No final de 2012, eram quatro o número de locais que apresentam 
opções dançantes na noite de Barão Geraldo, sendo que duas delas estão 
em parceria com o programa ajudando no monitoramento. Esse é um 
número expressivo de como a comunidade mudou ao redor do projeto, 
já que no início da parceria, apenas um local apresentavam uma opção de 
noite dançante na região.

A grande maioria dos professores da região aderiu, a parceria e hoje, o 
projeto conta com a participação de grandes nomes da dança de salão da 
região que oferecem cursos similares aos seus no projeto, só que com um 
preço bem mais acessível.

A expectativa a partir de agora é ampliar o espaço físico para as aulas, 
pois a demanda por aulas é bem maior que o espaço atual. Além disso, é 
necessário analisar por que 30% dos alunos desistem das aulas e tentar di-
minuir esse número, além de incentivar os alunos a participarem mais das 
aulas, pois 60% de presença pode ser melhorado. Por fim, o projeto tende 
a ser expandido para outras regiões e as conversas para a viabilização já 
começam para implantações similares nas cidades de Limeira e São Carlos, 
juntos aos campi da Unicamp e da USP respectivamente.
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CAPÍTuLo 21
PROPOSTA DE EDUCAÇÃO E ATENÇÃO 

A PACIENTES PORTADORES DE ALTERA-
ÇÕES CRÔNICAS DA COLUNA VERTEBRAL

Prof. Dr. Marco Antonio A. de Moraes
Profa. Dra. Claudia Maria Peres

Prof. Esp. Fábio Martins
Programa Mexa-se Unicamp

Departamento de Fisioterapia – Cecom

Introdução

O Mexa-se é um programa que foi desenvolvido para orientar mu-
danças no estilo de vida das pessoas, visando à introdução de hábitos mais 
saudáveis em relação à realização de atividades físicas, estimulando práticas 
orientadas em grupos, o lazer ativo e a convivência.

Atua junto ao Centro de Saúde da Comunidade – Cecom/ Unicamp, 
de forma integrada aos programas de promoção de saúde e prevenção de 
doenças, como também na prevenção dos possíveis agravos ocasionados 
pela ocorrência de algumas patologias, para a população considerada sau-
dável, e para grupos de pessoas em diferentes situações de risco à saúde.

As propostas do programa vão desde a orientação individual da ati-
vidade física mais adequada ao perfil de cada um até ao oferecimento de 
algumas atividades em grupo, proporcionando à comunidade a oportuni-
dade de realizar atividades físicas próximas ao seu local de trabalho. Desta 
forma, o programa é desenvolvido de forma descentralizada do Cecom, 
atuando em estações de atividades físicas montadas dentro do campus.

A atividade física, se bem estruturada e orientada, pode ajudar atingir e 
manter o peso corporal apropriado e contribuir positivamente na mudança 
de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, a 
resistência à insulina e a hipertensão. Dessa forma, contribui no controle 
do diabetes, colesterol alto, hipertensão arterial e no controle do peso cor-
poral (Zamai, 2009).

Zamai (2009) ainda destaca outros benefícios proporcionados por um 
programa de atividade física, dentre eles estão:
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•	Aumento da resistência aeróbia no desempenho de tarefas específicas;
•	Melhora da capacidade funcional do sistema circulatório e respiratório;
•	Melhora da força e flexibilidade dos músculos e articulações;
•	Reduz os riscos de lesões na região lombar;
•	Desenvolve a força do sistema esquelético;
•	Controla o peso e reduz a gordura corporal;
•	Exerce ação positiva sobre os órgãos internos;
•	Retarda o processo fisiológico de envelhecimento;
•	Desenvolve as capacidades físicas;
•	Diminui o gasto energético e, consequentemente, a fadiga para ta-
refas específicas;
•	Alivia o estresse e a tensão;
•	Estimula a atividade mental; e
•	Reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis.

Tem-se neste programa objetivos como disseminar informações de ca-
ráter preventivo e promover a saúde através da prática de atividade física 
junto à comunidade da Unicamp; aumentar o nível de conhecimento e de 
práticas de atividades físicas regulares, bem como combater os fatores de 
riscos e as doenças crônicas não transmissíveis (grupos especiais), conscien-
tizando a população sobre os benefícios da atividade física na promoção da 
saúde e bem-estar, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida.

1. Justificativa

O crescimento relativo e absoluto das doenças crônicas não transmis-
síveis (DCNT), principalmente das doenças do aparelho circulatório, ne-
oplasias e diabetes, expressa as intensas mudanças ocorridas nos padrões 
de adoecimento globais na segunda metade do século XX (Barreto et al, 
2005). Aproximadamente 75% dos casos novos dessas doenças ocorridos 
nos países desenvolvidos, nas décadas de 1970 e 80, poderiam ser explica-
dos por dieta e atividade física inadequadas (Stamler et al, 1999).

A saúde e a qualidade de vida do homem podem ser preservadas e apri-
moradas pela prática regular de atividade física. O sedentarismo é condição 
indesejável e representa risco para a saúde (Carvalho et al, 1996).

A aprovação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) ratifi-
cou a institucionalização da promoção da saúde no Sistema Único de Saú-
de (SUS). Em atenção à ampliação do conceito de saúde e valorização da 
abordagem epidemiológica, foram eleitas áreas temáticas prioritárias para 
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a implementação da PNPS. Entre elas, destaca-se a indução de atividades 
física-práticas corporais, reflexo da importância conferida a um modo de 
viver ativo como fator de proteção da saúde. Em conformidade com a ten-
dência mundial, nos últimos 40 anos, tem se observado uma série de mu-
danças no processo saúde-doença na sociedade brasileira, com o aumento 
acelerado da morbidade e da mortalidade por doenças não transmissíveis, 
o envelhecimento da população (Malta et al, 2006).

As dores nas costas, em especial a dor lombar, é um mal recorrente 
na sociedade moderna predispondo a um custo social econômico e físico 
elevado para o seu tratamento, o que inclui consultas, medicamentos, ab-
senteísmo, afastamento e até cirurgias. Vícios posturais aliados à fraqueza 
muscular e patologias estão sendo apontados como principais fatores inter-
venientes para ocorrência de dores lombares. 

As causas mais comuns descritas na literatura são: posturas inadequa-
das, alterações do equilíbrio ósteo-ligamentar e força muscular que podem 
resultar em instabilidade do complexo lombo-pélvico, assim como inati-
vidade e/ou lesões (Malta et al, 2006; Stamler et al, 1999; VOGT, 2003).

A frequência de dores lombares é prevalente entre as queixas na coluna 
por suportar maior carga em relação ao próprio corpo e fatores adicionais 
como levantamento e transporte de peso, posturas consideradas inadequa-
das e alterações do alinhamento corporal (acentuação da lordose lombar e 
cifose dorsal) (Jesus e Marinho, 2006).

A prática de exercícios físicos e terapias vêm sendo indicadas como 
formas de intervenção e melhora significativa nessas alterações. A prática 
regular de exercícios físicos, associada a um programa educativo de temas 
pertinentes à coluna vertebral, tem se mostrado efetiva no gerenciamento 
das dores crônicas da coluna vertebral.  

Para Prentice e Voight (2003), os músculos que envolvem a coluna ver-
tebral são componentes importantes na proteção e estabilização, propor-
cionando o alinhamento corporal durante as atividades de vida diária. Pois, 
músculos com déficit de força podem provocar redução no fluxo sanguíneo 
e fadigar mais precocemente, provocando dor (Toscano e Egypto, 2001).

A atividade física contribui para melhorar as condições de fraqueza 
muscular, ganho de flexibilidade e desta forma permitir melhor adequação 
postural (Jesus e Marinho, 2006).

Alguns estudos referem que a prática de exercícios na estabilização da co-
luna vertebral deve envolver o fortalecimento e alongamento dos grupos mus-
culares responsáveis pela região pélvica e lombar (Akuthota e Nadler, 2004).



Carlos Aparecido Zamai
Antonia Dalla Pria Bankoff

(Orgs.)

212

Sculco et al (2001) verificaram o efeito também de um programa de 
exercícios aeróbicos, como caminhada e ciclismo sobre a dor lombar.

Conclui-se que a prática regular de exercícios globais para a região do 
cinturão pélvico tem importância fundamental tanto na prevenção como 
também na redução dos sintomas de dor lombar.

O objetivo deste programa é desenvolver uma ação educativa e tera-
pêutica através de exercícios em pacientes portadores de alterações crônicas 
da coluna vertebral para funcionários, alunos e docentes, sob a responsa-
bilidade do setor de Fisioterapia do Centro de Saúde da Comunidade da 
Unicamp em Campinas/SP. 

Como objetivos específicos, foram realizados:

 Ação educativa permitindo o conhecimento dos fatores anatômi-
cos, biomecânicos, ergonômicos e causais das alterações relacionadas à 
coluna vertebral;
 Intervenção através de exercícios físicos (calistênicos, alongamento e 
resistência muscular localizada) específicos para este perfil de pacientes;
 Proporcionar melhor condição física e funcional aos usuários par-
ticipantes do grupo,
 Reduzir o número e a recorrência de pacientes atendidos com este 
perfil diagnóstico no Cecom;
 Acompanhar os participantes, para avaliar o impacto da aborda-
gem na qualidade de vida do participante do grupo.

2. Metodologia

Campo de Trabalho: Tenda do programa Mexa-se, espaço com 60 m2 
e localizada dentro da universidade.

Sujeitos: Foi permitido o agrupamento de até 15 sujeitos, de ambos 
os sexos e funções desempenhadas na área da saúde da universidade e sem 
distinção de faixa etária.

Avaliação: O grupo será formado por usuários encaminhados pelo 
serviço médico e/ou fisioterapia do Cecom, serviços de saúde externos, 
munidos de encaminhamento médico, sendo selecionados através de uma 
prévia avaliação físico-funcional padronizada, realizada por um dos fisio-
terapeutas responsáveis pelo grupo de coluna com atendimento no serviço 
de fisioterapia do Cecom.

Critérios de Inclusão: Pacientes portadores de alterações crônicas da 
coluna vertebral.
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Critérios de Exclusão: Alterações significativas do alinhamento da 
coluna vertebral (escoliose, hiperlordose e/ou hipercifose), Hérnia de dis-
co extrusa ou sequestrada, Espondilolistese de grau II acima, Osteoporose 
avançada e condições que impeçam a realização das atividade propostas 
para o grupo.

3. Instrumentos

 EVA – instrumento que avalia a dor relatada pelo paciente de zero 
(ausência de dor) até 10 (dor considerada insuportável).
 Roland Moris – instrumento composto por 24 perguntas no qual 
é necessário pelo menos 14 afirmativas para se considerar uma lombal-
gia como crônica.
 Teste dedo-chão – avalia a flexibilidade do sujeito, partindo-se 
da posição bípede, joelhos estendidos, o paciente tenta atingir a extre-
midade do 3º dedo ao solo. Através de uma fita métrica, verifica-se a 
diferença existente em metro. 
 Cronograma e Atividades –  são realizados 16 encontros por uma 
hora às terças e quintas feiras, das 15 às 16 horas. Inicialmente, nos 
quatro primeiros encontros, durante 10 minutos, orienta-se os sujeitos 
quanto a parte educacional. Nos demais encontros, inicia-se por um 
breve período de respiração e descontração, seguida de uma sequência 
de alongamentos ativos, um período de tempo maior destinado aos 
exercícios de resistência localizada, finalizando com uma massagem 
com bolinhas de borracha e um relaxamento final.

Resultados Grupo 1

Distribuição por Sexo
Masculino

30%

Feminino

70%

Teste Dedo Chão (Média)
Antes

0,25

Após

0,09

Escala EVA
Antes

4,4

Após

1,2
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Roland Morris

por Sexo
Masculino

24%

Feminino

76%

Teste Dedo Chão(Média)
Antes

1,4

Após

0,5

Escala EVA
VARIÁVEIS

21. Por causa das dores em minhas costas, fico mais irritado e 
mal humorado com as pessoas do que o habitual
02. Mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas 
costas confortáveis
11. Por causa de minhas costas, evito me abaixar ou me ajoe-
lhar
18. Não durmo tão bem por causa de minhas costas
14. Tenho dificuldade em me virar na cama por causa das 
minhas costas
23. Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosa-
mente do que o habitual

ANTES - APÓS
21.      8      3

02.      7      2

11.      7      2
18.      7      1
14.      6      1

23.      6      1

Antes

4,1

Após

1,2

Roland Morris

VARIÁVEIS
02. Mudo de posição frequentemente tentando deixar 
minhas costas confortáveis
10. Eu somente fico em pé por períodos curtos de tempo 
por causa de minhas costas
11. Por causa de minhas costas, evito me abaixar ou me ajoelhar
21.  Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas
13. As minhas costas doem quase que o tempo todo
14. Tenho dificuldade em me virar na cama por causa das 
minhas costas

ANTES - APÓS
02.      9      3

10.      7      2

11.      7      2
21.      7      3
13.      6      1
14.      6      1    

Podemos observar que a grande maioria dos sujeitos é do sexo femini-
no, de encontro com a literatura mundial.
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O programa mostrou-se eficaz, tanto na redução do quadro doloroso 
quanto no ganho de flexibilidade. 

Tomando-se por base seis itens mais assinalados no questionário de 
Roland Morris, antes e após a execução do grupo, pudemos observar re-
dução importante nas principais queixas assinaladas pelos participantes.
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CAPÍTuLo 22
AVALIAÇÃO FÍSICA E ANAMNESE:

EXPERIÊNCIAS NO PROGRAMA MEXA-SE 
UNICAMP

Prof. Frederico Lochaidy de Lima
Prof. Dr. Carlos Aparecido Zamai

Programa Mexa-se Unicamp

Introdução

Para implantar um programa de atividade física em uma empresa, vi-
sando à melhoria da qualidade de vida, é de fundamental importância 
definir variáveis que possam ao longo do tempo estimar as melhoras indi-
viduais dos praticantes e ao mesmo tempo dar parâmetros para análise se o 
programa está mesmo sendo efetivo e eficaz em seus objetivos. 

A experiência apresentada neste momento faz parte da nossa práti-
ca e que nos dá embasamento prático para adotarmos alguns protocolos, 
observando principalmente praticidade, reprodutibilidade, consistência e 
significância de resultados além de viabilidade econômica. Mesmo dispon-
do de laboratórios, buscamos em nosso programa utilizar metodologias 
facilmente aplicáveis em qualquer programa ou projeto, sendo que os re-
sultados laboratoriais serviram apenas para dar fundamento e confiabilida-
de aos resultados encontrados.

O grupo de pessoas é caracterizado predominantemente por mulheres 
na faixa etária entre 20 e 60 anos, com uma idade média de 35 anos; sendo 
na sua maioria sedentárias e com atividades diárias ligadas ao ambiente 
acadêmico (serviços administrativos, laboratoriais, limpeza e telefonia) e 
muitas apresentam quadros de dores (tendinites) e dislipidemias.

Para desenvolvimento de um protocolo de avaliação física iniciou-se 
com o questionário PAR-Q-adaptado, ou seja, além das questões que nor-
malmente fazem parte dele para risco cardíaco, que identificam possíveis 
restrições, adicionaram-se outras pertinentes ao nosso grupo de pratican-
tes. Além de levarmos em consideração a possibilidade das doenças heredi-
tárias, incluímos os hábitos de vida que potencializam o desenvolvimento 
ou aparecimento de outras doenças.
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No decorrer de nossas atividades notamos que as pessoas que buscam 
uma atividade física possuem na maioria dos casos relatos de dor ou des-
conforto em seu corpo; para avaliarmos estas dores fizemos uso da escala 
EVA (Escala Visual Analógica de Dor) simplificada e ilustrada com o dia-
grama do corpo humano, isto nos permite identificar a região e a inten-
sidade da dor relatada como mostra a figura ao lado, pedindo para que 
os voluntários, ao identificarem a região em que sentem dor marquem e 
atribuam uma nota de 0 a 10, conforme a intensidade no momento.

Ao identificar o quadro geral de saúde do praticante indaga-se sobre 
seus objetivos com a prática de atividades físicas e de dança; assim procede-
-se a uma orientação de acordo com suas possibilidades sobre a prática 
mais indicada que pode ser: caminhada ou corrida leve para perder peso, 
ginástica localizada para fortalecimento muscular, alongamento para me-
lhoria da postura e alívio dos desconfortos físicos provocados pela atrofia 
em cadeias musculares, dança para a interatividade, entre outros benefí-
cios.
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Após a identificação do participante e uma breve entrevista sobre a qua-
lidade de vida e seus objetivos com a prática de atividade física, passa-se a 
aplicar uma avaliação quantitativa (antropométrica e de capacidades físicas).

A antropometria pertinente para quem busca uma atividade física mo-
derada pode ser resumida em peso, altura, a circunferência abdominal e de 
cintura e as dobras cutâneas. Já as capacidades físicas podem ser limitadas 
à flexibilidade, força e resistência cardiorrespiratória. 

Sabe-se que existem outras avaliações antropométricas e capacidades 
físicas que podem ser aferidas com os mais variados métodos, porém, após 
algumas experiências práticas, chegou-se à conclusão que as mais significa-
tivas, práticas e econômicas podem ser sintetizadas nas que foram citadas.

Quando se tem grupos grandes de pessoas para serem avaliadas de-
vemos levar em consideração o custo econômico e de tempo consumido, 
sem que os métodos utilizados deixem de seguir metodologias consagradas 
e reproduzíveis. 

Uma das variáveis que primeiramente levou-se em consideração foi 
a frequência cardíaca de repouso, pois esta quando alta pode ser um in-
dicativo de doenças cardíacas ou de baixo condicionamento físico; se ela 
for baixa, temos músculos cardíacos eficientes e apresentando um sinal de 
bom condicionamento físico. Deve-se perguntar sempre se a pessoa faz 
uso de algum medicamento para controle de ritmos cardíacos ou se já teve 
algum diagnóstico para doenças coronarianas. 

Uma das possíveis técnicas práticas de ser utilizada para se aferir a fre-
quência cardíaca é a seguinte: 

•	Unir a ponta dos dedos indicador e médio e levá-los ao pescoço pres-
sionando levemente junto a artéria carótida até sentir as pulsações;
•	Quando sentir as pulsações com o auxilio de um cronometro (relógio) 
conte o numero de pulsações durante um minuto; para agilizar poderá 
contar durante 15 segundos e multiplicar por 4, assim terá o número 
de batimentos por minuto, abaixo uma tabela com valores esperados.

IDADE 

EM ANOS
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

             
Gênero M F M F M F M F M F M F

Excelente
49-

55

54-

60

49-

54

54-

59

50-

56

54-

59

50-

57

54-

60

51-

56

54-

59

50-

55

54-

59

Bom
57-

61

61-

56

57-

61

60-

64

60-

62

62-

64

69-

63

61-

65

59-

61

61-

64

58-

61

60-

64
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Acima da 

Média

63-

65

66-

69

62-

65

66-

68

64-

66

66-

69

64-

67

66-

69

64-

67

67-

69

62-

65

66-

68

Média
67-

69

70-

73

66-

70

69-

71

68-

70

70-

72

68-

71

70-

73

68-

71

71-

73

66-

69

70-

72

Abaixo da 

Média

71-

73

74-

78

72-

74

75-

76

73-

76

74-

78

73-

76

74-

77

72-

75

75-

77

70-

73

73-

76

Ruim
76-

81

80-

84

77-

81

78-

82

77-

82

79-

82

79-

83

78-

84

76-

81

79-

81

75-

81

75-

79
Muito 

Ruim

84-

95

86-

100

84-

94

84-

94

86-

96

84-

92

85-

97

85-

96

84-

94

85-

96

83-

98

88-

96

Fonte: Manual do Profissional de Fitness Aquático (2008, p. 168)

A pressão arterial refere-se à pressão exercida pelo sangue nas paredes 
internas das artérias, nesta pressão tem-se duas fases bem definidas (sistóli-
ca e diastólica) que são utilizadas para definir patamares de normalidades, 
sendo, portanto, um forte indicativo do quadro geral de saúde de um indi-
víduo que, associado com outras variáveis, poderá diagnosticar a presença 
ou não de doenças.

CLASSIFICAÇÃO PRESSÃO SISTÓLICA
(mmHg)

PRESSÃO 
DIASTÓLICA 

(mmHg)
Ótima < 120 < 80
Normal < 130 < 85

Limítrofe 130 - 139 85 - 89
Hipertenso - Leve 140 – 159 90 – 99

Hipertenso - Moderado 160 – 179 100 – 109
Hipertenso - Grave ≥ 180 ≥ 110

Sistílica Isolada ≥ 140 < 90
Fonte: Simão (2008); Mcardle, et al. (2002)

Outra variável bastante utilizada para dar embasamento na qualidade 
de vida de uma sujeito é o índice de massa corporal (IMC) que é deter-
minado pela divisão da massa do sujeito (Kg) pelo quadrado de sua altura 
(metros), aplicando-se a fórmula IMC = massa / altura².

O resultado desta operação apresenta um índice que classifica o sujei-
to de acordo com a tabela abaixo, preconizada pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde).



Atividade Física e Saúde

221

IMC CLASSIFICAÇÃO

< 18,5 Abaixo do Peso

18,6 – 24,9 Saudável

25 – 29,9 Acima do Peso

30,0 – 34,9 Obesidade Grau I

35,0 – 39,9 Obesidade Grau II (Severa)

≥ 40 Obesidade Grau III (Mórbida)

Esta variável utilizada isoladamente apresenta suas limitações, pois 
uma pessoa que possui uma massa muscular desenvolvida ou uma massa 
óssea densa pode aparentar estar fora de seu peso ideal, porém ser uma pes-
soa saudável. No caso das crianças e dos idosos, as discrepâncias também 
são significativas existindo para tais públicos ferramentas específicas. Ainda 
deve-se levar em consideração as diferenças de biótipos raciais.

Apesar de suas falhas, é um método de fácil entendimento e aplicação 
com bom grau de acuidade que pode ser utilizado principalmente em po-
pulações para fazer triagens e classificações de grupos de risco. 

Para análise da composição corporal de um sujeito, é necessário se deter 
nos seus principais componentes estruturais (ossos, músculos e gordura), 
pois estes são os principais responsáveis pela variação da massa corporal; 
sendo também os grandes indicadores do estado geral de saúde. Quando os 
seus valores encontram-se dentro de uma margem de normalidade, pode-
-se pressupor que o sujeito é uma pessoa saudável. 

Composição corporal se refere aos diferentes tecidos que constituem o 
organismo (sais minerais, água, proteínas, massa óssea, tecidos em geral) 
que podem ser expresso em kilogramas ou em porcentagens (Heyward, 
1998a; Kiss, B’Ohme e Regazzini, 1999; Nieman, 1999). Estas variáveis 
possuem índices que indicam uma porcentagem ótima relativamente à 
massa corporal de cada sujeito.

Faz-se importante avaliar a composição dos sujeitos para poder iden-
tificar se os níveis de gordura corporal estão excessivos ou não, no caso de 
atletas para estabelecer se seu peso deve levar em consideração as naturais 
mudanças que ocorrem nesta composição ao longo da vida.

Os métodos de mensuração podem ser diretos (dissecação de cadá-
ver) e indiretos (físico-químicos, imagem e densiometria) ou duplamente 
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indiretos (bioimpedância, equações de regressão lineares a partir de do-
bras cutâneas). 

Os primeiros métodos, apesar de serem bastante fidedignos, são na 
prática inviáveis para a maioria das pessoas, pois necessitam da coleta de 
material orgânico (tecido muscular, sangue, ossos), além da questão ética, 
costuma ter um custo elevado; já os duplamente indiretos se tornam viá-
veis, porém deve-se considerar suas especificidades por grupos de sujeitos e 
utilizar os diversos fatores de correção.

1. Gordura corporal

Sendo o percentual de gordura equivalente ao que temos de gordura 
no corpo relativamente ao total de nossa massa; pode ser encontrado de 
diferentes modos, porém, em nosso grupo de sujeito, após diversos testes 
com a utilização de distintos protocolos, o que se apresentou mais adequa-
do quando comparado ao de bioimpedância tetrapolar foi o de Jackson et 
al (1980); Jackson e Pollock (1978). Então observem as equações abaixo:

G% (POLLOCK-5D) = [(4,95/DC) - 4,50] x100

MULHERES BRANCAS (18 – 55 ANOS) à DC = 1,0994921 - 
0,0009929*(X2) + 0,0000023*(X2)² - 0,0001392*(X3)

HOMENS BRANCOS (18 – 61 ANOS) à DC = 1,1093800 - 0,0008267*(X1) 
+ 0,0000016*(X1)² - 0,0002574*(X3)

X1= (PEITORAL + ABDOMEM + COXA) ; X2= (TRICIPTAL + SUPRA-
-ILÍACA + COXA); X3 = IDADE EM ANOS

Ilustração das dobras utilizadas no protocolo Pollco  de  cinco dobras (5d)

Fonte: http://trentinonline.blogspot.com.br/2010/06/conhecendo-as-dobras-cutaneas.html
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Este protocolo apresentou uma ótima correlação, quando comparados 
seus resultados com os obtidos pelo método da bioimpedância, mostran-
do-se assim coerente com os objetivos propostos no programa. 

Ele também tem a vantagem de ser prático na coleta das dobras (os 
locais de coleta das dobras são pouco invasivos e o número de dobras é 
escasso quando comparado com outros). 

Abaixo apresentamos uma classificação resumida de índices de gordura 
corporal:

CLASSIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL
Classificação Homens Mulheres
Muito Baixo 5% 8%

Abaixo da Média 6 - 14% 9 - 22%
Média 15% 23%

Acima Média 16 - 24% 24 - 31%
Muito Alto < 25% < 32%

Fonte:  Adaptado de Heyward e Stolarczyk (1996)

Saindo do ambiente de laboratório, onde não dispomos de equipa-
mentos sofisticados e na maioria das vezes poucos recursos financeiros, pre-
cisamos lidar com situações práticas para quantificar melhorias em grupos 
de pessoas submetidas a uma prática de atividade física regular.

Atualmente, com a evolução das tecnologias, pode se encontrar ba-
lanças e aparelhos no mercado a um baixo custo (Lukaski, 1988). Mesmo 
sendo discutível a precisão dos resultados destes aparelhos.

Mas se levar em conta que para obter a gordura corporal pelo método 
das dobras cutâneas tem que primeiramente ter uma pessoa treinada para 
operar o “compasso” e em seguida encontrar o melhor protocolo para o 
grupo especifico, o método de bioimpedância tem se tornado uma boa op-
ção. Apesar de que a maioria dos aparelhos de bioimpedância encontrados 
no mercado nos fornecem outras variáveis como: Índice de Massa Corpo-
ral, peso, estimativa da circunferência abdominal, quantidade de água no 
corpo, massa óssea, massa muscular, taxa metabólica basal e até mesmo 
níveis de proteínas e minerais no corpo, mas ainda é caro.

Outro cuidado é orientar a visita a um médico para um sujeito que 
busca participar de uma atividade física regular, mesmo que esta atividade 
seja moderada, mas além de pedir para atestá-la com informações baseadas 
em anamnese é interessante que peça um hemograma completo, teste de 
glicemia e um eletrocardiograma (se possível de esforço). Isto pode garan-
tir não apenas sua integridade ao participar de uma atividade física, mas 
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também fornece parâmetros fisiológicos para que ao longo do tempo possa 
observar mudanças em seu organismo, muitas delas não perceptíveis com 
uma abordagem antropométrica, mas que colaboram significativamente 
na melhoria da qualidade de vida.

2. Circunferência abdominal e relação cintura/quadril

A medida da circunferência abdominal reflete o conteúdo de gordura 
visceral acumulado na região da cintura. Este é um forte preditivo para de-
senvolvimento de doenças principalmente metabólicas e cardiovasculares 
quando atinge certos valores como mostrado na tabela abaixo:

AUMENTADO MUITO AUMENTADO
Homem > 94cm > 102cm
Mulher > 80cm >  88cm

Fonte: Han et al (1995)

Já a relação cintura quadril também pode ser utilizada, com ressalvas, 
para predizer se uma pessoa está ou não com acumulo de gordura na região 
do quadril. Para se obter as medidas das circunferências da cintura e qua-
dril, o sujeito deverá estar em posição ereta, com o abdômen relaxado, bra-
ços ao lado do corpo, com os pés unidos e seu peso igualmente distribuído.

O local das medidas da circunferência da cintura e do quadril encon-
tra-se ilustrado na figura abaixo:

Fonte: http://endocrinologia.med.br/calcular.php3
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O sujeito deverá respirar normalmente no momento da avaliação, para 
prevenir contração dos músculos pela respiração contida.

A relação cintura/quadril (RCQ) é estabelecida dividindo-se os valores 
encontrados para as referidas circunferências. Como regra geral, uma rela-
ção superior a 1,0 para homens e 0,85 para as mulheres pode ser conside-
rado como sujeitos em grupos de risco para desenvolvimento de doenças. 
Abaixo tabela detalhada para cada faixa etária.

H
om

en
s

Classificação FAIXAS  ETÁRIAS
20 -29 30 – 39 40 – 49 50 - 59 60 - 69

Baixo < 0,83 < 0,84 < 0,88 < 0,90 < 0,91

Moderado 0,83 – 
0,88

0,84 – 
0,91

0,88 – 
0,95

0,90 – 
0,96

0,91 – 
0,98

Alto > 0,89 >  0,92 > 0,96 > 0,97 > 0,99

M
ul

he
re

s

Classificação FAIXAS ETÁRIAS
20 -29 30 – 39 40 – 49 50 - 59 60 - 69

Baixo < 0,71 < 0,72 < 0,73 < 0,74 < 0,76

Moderado 0,71 – 
0,77

0,72 – 
0,78

0,73 – 
0,79

0,74 – 
0,81

0,76 – 
0,83

Alto > 0,78 > 0,79 > 0,80 > 0,82 > 0,84
Fonte: Applied Body Composition Assessment, (1996)

3. Flexibilidade

Sendo definida como a capacidade dos tecidos corporais de permiti-
rem a movimentação das articulações ou grupo delas com facilidades em 
amplitudes variadas (Junior, 2007). Esta flexibilidade não se apresenta de 
maneira uniforme na população, nem mesmo nas diversas articulações do 
corpo humano. Sendo, portanto, a capacidade de realizar movimentos em 
certas articulações com apropriadas amplitudes de movimento (Barbanti, 
1994). É a qualidade física funcional das articulações que podem ser con-
dicionadas a movimentar-se dentro de limites ideais de determinadas ações 
(Tubino, 1984).

Devido à sua plasticidade, os elementos articulares se distendem e não 
retornam à sua medida inicial, isto torna possível o ganho de flexibilidade 
em sujeitos submetidos a rotinas periódicas de alongamentos.

O ganho de flexibilidade ou até mesmo sua manutenção contribuem 
para a melhoria da qualidade de vida, melhorando a postura corporal, ali-
viando eventuais tensões musculares, dores, diminuindo o risco de lesões 
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nos esportes e até mesmo no dia a dia. Sendo considerada, portanto, um 
importante componente de aptidão física relacionada à saúde (Achor Jú-
nior, 1996; Nahas, 1989; Guedes e Guedes, 1995).

A flexibilidade pode ser limitada pelo tipo de articulação, a resistência 
interna da articulação, estrutura óssea, elasticidade do tecido muscular, dos 
ligamentos e dos tecidos, temperatura interna e externa, idade, sexo e ní-
vel de condicionamento físico. É consenso entre os cientistas de que existe 
uma perda natural da flexibilidade a partir dos 30 anos, devido ao natural 
processo de envelhecimento e que pode ser acentuada quando não nos exer-
citamos, limitando assim a qualidade de vida. Ainda deve-se considerar que 
existe uma flexibilidade ativa, sendo esta a maior amplitude que se obtêm 
quando acontece a contração dos músculos agonistas e sinergistas, enquan-
to que os antagonistas são relaxados. Já a flexibilidade passiva é conseguida 
quando se relaxa todos os músculos e uma força externa auxilia na movi-
mentação da articulação, conseguindo-se assim tirar o máximo da amplitu-
de, utilizando-se o que se convencionou chamar de reserva de movimento.

Existem diversos métodos e instrumentos para medida da flexibilidade de 
um sujeito, porém deve-se levar em consideração a praticidade, o custo dos 
aparelhos, o protocolo adequado para o publico em que está sendo aplicado.

Na experiência junto ao Programa Mexa-se Unicamp, depois de diver-
sas tentativas e experimentação de protocolos (7 anos), mostrou-se van-
tajoso o teste de sentar e alcançar Adaptado, segundo a padronização do 
Proesp-BR (Gaya e Silva, 2007), pois este não necessita de aparelhagem 
sofisticada, tem uma boa reprodutibilidade com parâmetros de referência 
na literatura e ainda é capaz de mostrar em que nível de flexibilidade está 
a cadeia muscular ligamentosa posterior do sujeito, algo que irá refletir 
diretamente em sua qualidade de vida.  

Para realizar a medida pede-se que o sujeito sente-se sobre a trena es-
tendida e fixada no chão, com o ponto zero entre as pernas e calcanhares 
imediatamente próximos à marca de 38 cm. Com os calcanhares afastados 
a 30 cm, joelhos estendidos, mãos sobrepostas e dedos médios alinhados, 
o voluntário deve flexionar o tronco à frente e alcançar com as pontas dos 
dedos a maior distância possível sobre a trena ou fita métrica. Anota-se o 
resultado medido a partir da posição mais distante que o aluno pode alcan-
çar na escala com as pontas dos dedos. Marca-se o melhor resultado entre 
as duas execuções com anotação em uma casa decimal. 
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Figura 21. Teste de sentar e alcançar adaptado sem banco

Fonte: Gaya e Silva (2007, p. 13)

Tabelas de referências para valores de flexibilidade no teste de sentar e 
alcançar-modificado.

TESTE: SENTAR E ALCANÇAR-MODIFICADO (SEM BANCO)
MASCULINO (MEDIDA EM CENTIMETROS)

Classificação 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 – 59 + 60

Alta 48 45.5 43 40.5 38

Média 33 – 45.5 30.5 – 43 28 – 40.5 25.5 – 38 23 – 35.5

Abaixo da Média 25.5 – 30.5 23 – 28 20 – 25.5 18 – 23 15 - 20

Baixa < 23 < 20 < 18 < 15 < 12.5

TESTE: SENTAR E ALCANÇAR-MODIFICADO (SEM BANCO)
FEMININO (MEDIDA EM CENTIMETROS)

Classificação 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 – 59 + 60
Alta 56 53.5 51 48.5 45.5

Média 40.5 – 53.5 38 – 51 35.5 – 48.5 33 – 45.5 30.5 - 43
Abaixo da Média 33 – 38 30.5 – 35.5 28 – 33 25.5 – 30.5 23 - 28

Baixa < 30.5 < 28 < 25.5 < 23 < 20

Fonte: ACMS (1999, p. 37)

4. Resistência Cardiorrespiratória

Esta diretamente ligada à função cardiorrespiratória máxima e à reserva 
funcional deste sistema, sendo, portanto, a capacidade de se exercitar (fazer 
esforço) continuamente sem que o coração e os pulmões falhem, por um 
certo período de tempo.
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Uma variável bastante utilizada para estimar a capacidade cardiorres-
piratória é o VO2máx. Além de ser um forte indicativo para analisar pneu-
monias em cardiopatas e até mesmo para predizer o desempenho de atletas 
(Mcardle, 2008). O VO2máx é a medida do metabolismo aeróbio, sendo, 
por isso, frequentemente referido como expressão da potência máxima ae-
róbica (Holly, 1993), e é considerado por alguns investigadores como o 
melhor indicador da capacidade cardiovascular, uma vez que está direta-
mente relacionado com o débito cardíaco, concentração de hemoglobina, 
atividade enzimática, densidade mitocondrial, quantidade de massa mus-
cular, frequência cardíaca e concentração de oxigênio arterial (Astrand e 
Rodahl, 1986; Brandon, 1995; Santos, 2004).

A determinação do VO2máx pode ser realizada através de métodos di-
retos e indiretos. A metodologia direta realiza a medida de consumo de 
oxigênio diretamente, através de métodos físico-químicos, a custo elevado, 
porém com maior precisão.

Nos métodos indiretos, o consumo máximo de oxigênio é determina-
do por regressões lineares entre o consumo de oxigênio e a FC, geralmente 
em testes físicos máximos ou submáximos, onde as requisições de pro-
dução energética tenham chegado ao equilíbrio (steady-state). Deve-se ter 
ressalvas também ao adotar-se FCmax como único parâmetro para estimar a 
intensidade de um exercício, pois ela nem sempre se comporta de maneira 
linear (Santos, 2004).

Os testes físicos indiretos máximos são indicados para atletas e pessoas 
jovens com ausência de doenças cardíacas, já os submáximos são indicados 
para pessoas sedentárias e que apresentam alguma complicação cardíaca 
leve; porém devem ser realizados com toda a segurança necessária. Um 
fator complicador nos testes físicos é a familiaridade com o teste, pois se 
o voluntário não conseguir otimizar seu desempenho teremos resultados 
incoerentes. Outro fator comum é a fadiga muscular localizada que cos-
tumeiramente acomete os voluntários, fazendo-os abortarem o teste antes 
mesmo de concluírem. 

Após termos observado estes problemas na nossa prática e vivências, 
buscou-se outro método para estimar a capacidade cardiorrespiratória dos 
sujeitos voluntários no programa e uma das soluções encontradas foi uti-
lizar o protocolo de Houston; este protocolo indiretamente nos dá uma 
estimativa bem aproximada da capacidade cardiorespiratória do individuo, 
com base na sua idade, sexo, gordura corporal ou índice de massa corporal 
e os seus hábitos de vida.
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P/ IMC: VO2MAX= 56,363 + 1,921*(NAF) – 0,381*(IDADE) – 0,754*(IMC) + 10,987*(S)

P/ %GC : VO2max= 50,513 + 1,589*(NAF) – 0,289*(IDADE) – 0,552*(%GC) + 5,863*(S)

(S) FEMININO = 0 
(S) MASCULINO = 1

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA (NAF): Não participa regular-
mente de programas de atividade física:

NAF  =  0  Evita caminhar ou fazer esforço; 
NAF =  1  Caminha por prazer, usa escadas ocasionalmente e se 

exercita suficientemente para ficar ofegante.

Participa regularmente de atividades recreacionistas ou trabalho que 
requeiram atividade física leve:

NAF  =  2  10 – 60 min./semana; 
NAF = 3    + de 60 min./semana. 

Participa regularmente de exercícios físicos pesados (corridas ou ativi-
dades parecidas): 

NAF = 4   Menos que 1,6 km/semana ou menos de 30 min.; 
NAF = 5   1,6km – 8 km/semana ou 30 a 60 min.;
NAF = 6   8km – 16 km/semana ou 1 - 3 hs;  
NAF = 7   + de 16 km/semana ou + de 3 hs.

Abaixo ilustra-se tabela modificada e resumida de VO2max em (ml 
kg.min)-1) baseada nos estudos de Cooper (1982), para se ter uma visão 
geral dos resultados obtidos e classificar os sujeitos em níveis de aptidão fí-
sica diferenciados. Isto irá nos facilitar na orientação das atividades a serem 
praticadas e para que seus objetivos sejam atingidos com mais facilidade. 
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Tabela de Classificação de VO2max  em (ml(kg.min)-1)
H

om
en

s Classificação FAIXAS ETÁRIAS (anos)
20 -29 30 – 39 40 – 49 50 - 59 + 60

Fraco < 36,4 < 35,4 < 33,5 < 30,9 < 26,0

Regular 36,5 – 42,4 35,5 – 40,9 33,6 – 38,9 31,0 – 35,7 26,1 – 32,2
Boa > 42,5 > 41,0 > 39,0 > 35,8 > 32,3

M
ul

he
re

s Classificação FAIXAS ETÁRIAS (anos)
20 -29 30 – 39 40 – 49 50 - 59 + 60

Fraco < 28,9 < 26,9 < 24,4 < 22,7 < 20,1

Regular 29,0 – 32,9 27,0 – 31,4 24,5 – 28,9 22,8 – 26,9 20,2 – 24,4
Boa  > 33,0 > 31,5 > 29,0 > 27,0 > 24,5

Fonte: Cooper (1982)
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