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INTRODUÇÃO 
 
 

A importância da realização de exercícios físicos com regularidade e orientação adequada para a 
manutenção ou promoção da saúde já é de conhecimento da grande maioria da população no país. Questões 
relacionadas à conscientização para adoção de estilos de vida mais saudáveis já foram amplamente discutidos, 
comprovados e disseminados. O que ainda não foi alcançado é um resultado satisfatório na mudança de estilo de 
vida da população. Os hábitos de vidas considerados nocivos a população ainda se fazem presentes colocando 
em risco em idade precoce o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, em especial aquele que possui 
história familiar (BANKOFF; ZAMAI; RODRIGUES, 2015). 

Embora, a população tenha acesso às informações e esteja ciente da importância de mudar seus hábitos de 
vida para viver o dia-a-dia com mais saúde, vitalidade, disposição e minimizar os riscos para o desenvolvimento de 
doenças decorrentes do atual modelo de vida moderno, não são registradas mudanças significativas em termos de 
atitude. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o sedentarismo é o quarto principal fator de 
risco de morte no mundo e aproximadamente 3,2 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência. O 
sedentarismo é o mal do século, é o grande motivo pela mudança de perfil da população mundial em número de 
obesos e pessoas com sobrepeso, além das doenças adquiridas principalmente por maus hábitos de vida. Um 
corpo sedentário funciona mal e sobrecarrega todos os órgãos. Por fim, pode-se dizer que atualmente o 
sedentarismo é uma das maiores causas de mortes prematuras no mundo (BANKOFF; ZAMAI; RODRIGUES, 
2015). 

O Ministério da Saúde desde 1986 têm se preocupado com as questões da prevenção de doenças através 
da prática de exercícios físicos e atividades físicas, o qual implantou o Programa de Educação e Saúde através do 
Exercício Físico e do Esporte em nível nacional em 1986 com os seguintes objetivos: Conscientizar a população 
em geral sobre a importância da prática contínua do exercício físico na promoção da saúde; Capacitar profissionais 
das áreas de educação e saúde para utilização do exercício físico como fator de saúde;Estimular a prática do 
exercício físico como fator de saúde, junto a grupos de riscos específicos. (BRASIL, 1997). Então, as 
preocupações e as discussões com a saúde da população e as práticas de exercícios físicos e atividades físicas já 
acontecem em torno de trinta anos, e a população continua com números elevados de mortalidade decorrentes do 
sedentarismo e das doenças crônicas não transmissíveis. A população  brasileira  desconhece os efeitos do 
sedentarismo, alerta os médicos e professores de educação física. O sedentarismo causa 13 de cada 100 mortes 
no Brasil entre obesos e cardíacos. (BANKOFF; ZAMAI; RODRIGUES, 2015). 

As razões para a não alteração desse quadro são muitas. Questões como a falta de tempo, o não acesso a 
recursos, espaços ou materiais necessários para a implementação de programas de exercícios normalmente estão 
presentes e são coadjuvantes diretos do problema. Bankoff e Bueno, 2007, pesquisando populações brasileiras 
demonstraram que a falta de tempo é a principal dificuldade que as pessoas encontram para a aderência à prática 
regular de atividades físicas e desportivas. Os seres humanos são essencialmente dinâmicos e estão sofrendo as 
consequências determinadas pelo sedentarismo decorrente da revolução industrial, da robótica, da rede telemática 
e, nos grandes centros urbanos, da falta de espaços físicos adequados para a prática de atividades físicas 
relacionadas à ludicidade e ao lazer. (ZAMAI, 1999, BANKOFF, ZAMAI, 2007). 

As universidades, por outro lado, continuam preocupadas com a produção do conhecimento e as 
descobertas geniosas que ainda não foram alcançadas. Quando grandes conquistas são atingidas, movimentos 
intensos são registrados nas páginas dos veículos de comunicação das mais diversas áreas do saber. Não 
obstante, a sociedade, de uma forma geral, permanece imóvel e inalterada, situação esta confirmada, por exemplo, 
pela Federação Internacional de Medicina do Esporte quando afirma que “mais da metade da população mundial é 
insuficientemente ativa". (Bulletin of the World Health Organization, 1995, p. 135). 

Urge, portanto, o momento no qual mudanças efetivas devem ser realizadas. Se o conhecimento já foi 
produzido, mas as dificuldades da população em absorvê-lo ou colocá-lo em prática estão tornando o próprio 
processo irracional, cabe às universidades fazer com que as mudanças sejam concretizadas. 
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Evidencia-se, portanto, a urgência do desenvolvimento de programas de educação para a saúde da 
população, cujas abordagens estejam voltadas para a orientação e adoção de um estilo de vida ativo durante o 
horário de trabalho ou após o mesmo, objetivando combater os fatores de risco como um todo e aumentar e 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. (ZAMAI et al., 2008; BANKOFF; ZAMAI, 2005). 

Nesse sentido e diante da necessidade da realização de exercícios físicos com regularidade, sistematização 
e considerando a questão da falta de tempo, sempre presente nas desculpas ou razões para a não implementação 
de um programa de exercícios fora do período de trabalho, a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 
implementou em junho de 2004, o Programa de Convivência e Atividade Física na Unicamp – “Mexa-se Unicamp”. 
O programa é desenvolvido pelo Laboratório de Avaliação Postural e Eletromiografia da Faculdade de Educação 
Física e Centro de Atendimento a Comunidade da Unicamp (CECOM), apoiado pela Reitoria da Universidade e 
Cecom - HC. 

Os trabalhos são realizados através da integração de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
abrangendo as áreas de  Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Dança, Música e  Artes, tendo 
subsídio do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE-Unicamp) através de bolsas trabalho e estágios, bem como do 
Santander. 

A razão da implementação desse programa que objetivou oferecer oportunidades para a prática de 
atividades físicas e adoção de estilos de vida mais saudáveis no próprio local de trabalho, é verdadeiramente uma 
questão de responsabilidade social. De nada adianta a produção de conhecimento se o mesmo não puder ser 
aplicado, não gerar mudanças no público alvo que originou todo o processo. 

Este livro é fruto dos resultados do Programa Mexa-se - Unicamp e só foi possível de ser elaborado, porque 
um grupo de pessoas acreditaram no referido Programa e também na adoção das práticas de atividades físicas e 
exercícios físicos para mudança no estilo de vida das pessoas, contribuindo para uma vida mais saudável. 
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O PROGRAMA 
 
 

O Programa Mexa-se-Unicamp foi implantado no dia 30 de maio de 2004. Há “15 anos” contribui para a 
melhora da saúde, bem estar e a qualidade de vida da população da Unicamp, oferecendo atividades como: 
condicionamento físico, caminhada, atividades funcionais, jogos e atividades recreativas e outras. 

 
Ao longo destes 15 anos através do Programa Mexa-se e do apoio da Universidade Estadual de Campinas 

e da Faculdade de Educação Física (Laboratório de Avaliação Postural) foram elaborados: 
 

04 fóruns; 03 livros; 02 teses de doutorado; 02 trabalhos de conclusão de curso; 03 semanas da atividade 
física; publicações de artigos científicos no período de 2005 a 2019; mais de 70 estagiários da Unicamp, PUCC, 
Unip, Metrocamp e Unasp e mais de 20 bolsistas do SAE-Unicamp. Além das visitas técnicas de outros alunos de 
graduação e pós-graduação de várias Unidades de Ensino de Campinas. 

 
Assim, fechamos este ciclo com chave de ouro. 

 
 
 

 
 

PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
“MEXA-SE UNICAMP” 

Exercício Físico – Atividade Física – Inclusão 
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CAPÍTULO 1 - EFEITOS DE UM PROGAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS SOBRE OS EVENTOS DO 
CICLO CARDÍACO EM SUJEITOS SEDENTÁRIOS 

 

 
Antonia Dalla Pria Bankoff; Carlos Aparecido Zamai 
Laboratório de Avaliação Postural  – FEF – Unicamp 

 
INTRODUÇÃO 

 

 
Atividade física 

 

 
A atividade física se bem estruturada e orientada pode ajudar atingir e manter o peso corporal apropriado e 

contribuem positivamente na mudança de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, a 
resistência a insulina e a hipertensão. Desta forma contribui no controle do Diabetes, colesterol alto, a hipertensão 
arterial e no controle do peso corporal. (ZAMAI et al., 2002; BARBOSA, 2003; BARBOSA e BANKOFF, 2008). 

Bankoff et al (2006) analisaram o nível de práticas de atividades físicas entre funcionários da Unicamp e 
verificaram que 70,6% dos funcionários apontam melhora na saúde, qualidade de vida, desempenho no trabalho e 
sua relação na equipe de trabalho. 

Salve e Bankoff (2004) relatam que a atividade física é um dos elementos fundamentais para a aquisição e 
manutenção de uma boa qualidade de vida. A suas práticas devem ser implantadas nas horas de lazer, em 
horários de trabalho através de programas específicos. O que contribui significativamente no estabelecimento do 
equilíbrio físico e mental. 

Barbosa (2003) ressalta que estudos recentes têm demonstrado que os benefícios da atividade física 
relacionada à promoção da saúde não dependem de horas de exercício. Os exercícios podem ser desenvolvidos 
de forma contínua ou cumulativa em sessões de trinta minutos por dia em intensidade moderada são suficientes. 

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 imunoreatividade das endorfinas, 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 atividade física para a saúde emocional das 
pessoas estão no reforço da auto-estima, relacionada a melhor imagem corporal e a autonomia devido a maior 
mobilidade física que os exercícios físicos proporcionam. 

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 conseqüentemente a fadiga para tarefas específicas; 
• Alivia o estresse e a tensão; 
• Estimula a atividade mental e; 
• Reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
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Na opinião de Maris (2004); Theobald; Diettrich (2007) os benefícios que a atividade física pode trazer para 
as pessoas são infinitos, podendo atuar diretamente no campo da saúde física onde se pode ter redução de peso 
e porcentagem de gordura; diminuição da pressão arterial em repouso; melhora do diabetes; redução do colesterol 
total; melhora; melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia. Portanto, pode-se também ter benefícios 
cardiorrespiratórios, melhora da força, tônus muscular, flexibilidade, fortalecimento de ossos e articulações e 
queima de calorias, além de auxiliar no desenvolvimento psicomotor no caso específico de crianças. 

 
Pressão arterial sistólica e diastólica 

 

 
A pressão arterial (PA) é a medida da força ou pressão exercida pelo sangue nas artérias. A mais alta 

(pressão arterial sistólica) reflete a pressão nas artérias durante a sístole do coração, quando a contração do 
miocárdio força grande volume de sangue no interior das artérias, a pressão cai na diástole, ou fase de enchimento 
do coração. A pressão arterial diastólica é mais baixa na artéria durante o ciclo cardíaco. A PA sistólica em 
repouso normalmente varia entre 110 e 140 mmHg; e a PA diastólica entre 60 e 80 mmHg. (HEYWARD, 2004). 

Pressão arterial sistólica: a pressão exercida pelo sangue durante a sístole do coração é chamada pressão 
arterial sistólica. Normal pressão arterial sistólica é de 120 mm de Hg. 

Pressão arterial diastólica: o sangue pressão exercida contra os vasos sanguíneos do coração durante a 
diástole é chamada pressão arterial diastólica. Pressão arterial diastólica normal é de 80 mm de Hg. 

Uma pressão arterial elevada do que o normal nível é chamado como pressão arterial elevada. Hipertensão 
é o termo médico utilizado para indicar a pressão arterial elevada. 

No Brasil, alguns estudos de base populacional estimaram a prevalência da HA entre 20,0% a 30,0% 
(FUCHS, 1995). Um estudo feito na região urbana de Porto Alegre/RS, para avaliar a prevalência de HA e sua 
associação com fatores biológicos, sócio-econômicos e de exposição ambiental encontrou uma prevalência de 
19,2% pelo critério de 160/95mmHg, incluindo os indivíduos que usavam medicamentos anti-hipertensivos, e, pelo 
critério de 140/90mmHg, a prevalência foi de 29,8%. Um outro trabalho feito no Rio de Janeiro, na Ilha do 
Governador, encontrou como resultado uma prevalência de 24,9% pelo critério de 160/95 mmHg (BLOCH, 1994). 

Atribuem-se como riscos ou causas para elevação da pressão arterial fatores constitucionais (idade, sexo, 
raça, obesidade); fatores ambientais (ingestão de sal, cálcio e potássio, álcool, gorduras e tabagismo); fatores 
ambientais ligados ao trabalho (estresse, agentes físicos e químicos) e fatores ligados à classe social a qual o 
indivíduo pertence. (FORD, 1991; LESSA, 1998). 

Dessa forma, para o seu tratamento, além da medicação prescrita, os profissionais de saúde recomendam 
a adoção de práticas que possam minimizar os fatores de risco acima citados. Assim sendo,  o  indivíduo 
hipertenso, para tratar ou prevenir-se das complicações da HA, deve, além de medicar-se, ter atitudes para mudar 
antigos comportamentos ou adotar novos hábitos. 

A importância da relação entre conhecimentos, atitudes e práticas para o planejamento e elaboração de 
intervenções educativas junto às pacientes portadores de doenças cardiovasculares é reconhecida por 
pesquisadores, porém os mesmos consideram a relação entre essas variáveis complexa porque envolve fatores 
sociais, ambientais e emocionais. (SILAGY et al., 1993; AUBERT et al., 1998; SUMINSKI et al., 1999; LIMA et al., 
2004). 

 
Freqüência cardíaca 

 

 
A variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) tem sido estudada em repouso, como meio não-invasivo para 

avaliação da regulação autonômica cardíaca, sendo que sua diminuição está relacionada a maior risco 
cardiovascular. Entretanto, durante o exercício, quando ocorrem importantes alterações neurais, seu 
comportamento deve ser mais bem documentado. Estudamos o comportamento da freqüência cardíaca (FC) e da 
sua variabilidade durante as diferentes fases metabólicas do exercício físico. (OLIVEIRA et al., 1998). 

Estudos têm demonstrado que o exercício físico progressivo, em indivíduos sedentários Yamamoto et al 
(1991); Breuer et al (1993), treinados Rimoldi et al (1992); Shin et al (1995) e cardiopatas Arai (1989); Bernardi 

8 

 



(1990) provoca uma diminuição no sistema nervoso parassimpático e um aumento no sistema nervoso simpático, 
que controlam a FC. Entretanto, em muitos desses estudos Yamamoto et al (1991); Nakamura (1993); Shin et al 
(1995), empregou-se um protocolo de incremento contínuo de potência (protocolo de rampa), o que não permite 
uma estabilização da FC em cada estágio do exercício - condição necessária para uma avaliação adequada da 
VFC. (COUMEL et al., 1995). Além disso, o estudo do comportamento da VFC, relacionando-o às diferentes 
intensidades e fases metabólicas do exercício físico progressivo, como a intensificação do metabolismo anaeróbio 
[limiar anaeróbio (LA)] e a descompensação da acidose metabólica [ponto de compensação respiratória (PCR)] 
ainda precisa ser mais bem documentada. (ALONSO et al., 1998). 

 
Sedentarismo 

 

 
No Brasil, os principais inimigos da saúde pública são o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, o 

tabagismo, o diabetes e o colesterol alto. O atual estilo de vida é responsável por 54% do risco de morte por infarto 
e por 50% do risco de morte por derrame cerebral, que constituem, hoje, as principais causas de morte no país. 
(AGITA SÃO PAULO, 1998; BANKOFF, 2002). 

A alta prevalência de sedentarismo na sociedade atual tem sido um problema recente para a civilização 
moderna e um dos principais desafios no campo da saúde pública, e, comprovando este fato, a predominância 
atual de esforço físico de muito leve intensidade na maioria das atividades humanas, o que demanda um gasto 
energético inferior a 500 kcal por dia, valor este 15 vezes menor se comparado ao de nossos ancestrais que 
viveram a 100 mil anos, que por serem nômades, andarilhos, caçadores e coletores de alimentos, necessitaram 
gastar em torno de oito mil kcal diárias com atividades de sobrevivência. Pelo menos 60% da população global não 
obedece a recomendação mínima de praticar 30 minutos diários de atividade física de intensidade moderada e 
ainda estima-se que uma faixa entre 31% e 51% das pessoas praticam exercícios de maneira insuficiente, menor 
do que duas horas e meia por semana de atividade de intensidade moderada (OPAS, 2003). 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005) e o IBGE (2006) apontam que 80% da população adulta é 
sedentária e que 52% dos adultos brasileiros estão acima do peso, sendo 11% obesos, o que explica o aumento 
da morbidade e mortalidade, já que a obesidade é fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis. 
As maiores proporções de excesso de peso e obesidade concentram-se na Região Sul do país, prevalecendo em 
89,6% e 25,2% da população, respectivamente. 

Nesse sentido Bankoff e Zamai (1999); Bankoff et al (2001) Bankoff (2002) comentam que estão 
acontecendo mudanças consideráveis em relação aos hábitos posturais, de alimentação e do estilo de vida das 
pessoas, pois estas gastam várias horas em atividades passivas como assistir TV, vídeo, computador, atividades 
administrativas nos escritórios, consultórios e outras, além da locomoção nos grandes centros, que traduz em 
gastos energéticos mínimos, contrapondo com a ingestão alimentar diária. 

De um lado um avanço tecnológico que possibilitou um aumento da longevidade da espécie humana, no 
tocante a evolução do tratamento e na prevenção de doenças infecto-contagiosas, principal causa de morbidade e 
mortalidade anterior a década de 30. De um outro, um avanço gradativo, comparando-se dados epidemiológicos 
atuais com os do século passado, do índice de morbidade e mortalidade decorrentes de doenças crônico 
degenerativas, que pode hoje ser considerado como epidemia de final de século (BANKOFF, 1996). 

Na opinião  de  Bankoff et al. (2000) o sedentarismo  é  um dos principais fatores de  risco  à  saúde. 
Associados a ele estão à obesidade, a hipertensão, as doenças crônico-degenerativas e outras. Nesta pesquisa os 
autores avaliaram o desempenho de motoristas sedentários e constataram que dos sujeitos analisados apenas 
12,5% chegaram ao 5º estágio, 75% atingiram o 4º estágio; 12,5% chegaram ao 2º estágio do Protocolo de 
Nalgthon. Dentre os sujeitos da pesquisa, 37,5% apresentaram % de gordura muito alta e 50% deles estão acima 
da média. 

Assim, os avanços tecnológicos permitiram a sociedade atual uma vida de relativo conforto. Os elevadores 
e as escadas rolantes diminuíram as caminhadas, assim como a ida ao mercado. Tudo se torna cada vez mais 
fácil do ponto de vista da conservação de esforços e energia. (POLLOCK; WILMORE, 1993). 

9 

 



Zamai et al., (2007) salientam que o sedentarismo não representa apenas um risco pessoal de 
enfermidades, mas tem um custo econômico alto para o indivíduo, para sua família e para os cofres públicos. 

O sedentarismo é uma condição indesejável e representa risco para a saúde. Diversos estudos já 
apontaram associação inversa entre estilo de vida mais ativo e menor probabilidade de óbito, assim como melhor 
qualidade de vida. (KAC et al., 2007). 

Os problemas de saúde decorrentes do sedentarismo e da obesidade naquela população são constantes e 
indicam índices alarmantes de crescimento nesses indicadores. (SHARKEY, 2002; (MARCHI NETTO; BANKOFF, 
2007). 

Durante os últimos 50 anos, foi realizada uma revisão de literatura que originou a conclusão de que o 
sedentarismo resulta inúmeros problemas que posteriormente evoluem para uma morte prematura. Essa condição 
leva a Síndrome da Morte Sedentária (SMSE). A pesquisa revela que: 

• A SMSE será responsável pela morte de 2,5 milhões de norte-americanos na próxima década; 
• A assistência médica custará 2,3 trilhões de dólares nos Estados Unidos na próxima década devido a 

SMSE. 
A inatividade física gerou um aumento das doenças crônicas. Os casos de diabetes tipo dois aumentam 

nove vezes desde 1958 e o de obesidade dobrou desde 1980 nos Estados Unidos. As cardiopatias continuam 
sendo as primeiras causas de morte. (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2003). 

 
OBJETIVO GERAL 

 

 
O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de um programa de atividades físicas sobre os eventos do 

ciclo cardíaco (pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) e a freqüência cardíaca (FC)) em sujeitos 
sedentários. 

 
MATERIAL E MÉTODO 

 

 
População estudada 

 

 
Participaram deste estudo 25 sujeitos sedentários, sendo n=09 masculinos, faixa etária de 34 a 50 anos de 

idade e n=16 do sexo feminino, faixa etária de 31 a 51 anos de idade, servidores da Universidade Estadual de 
Campinas e participantes do “Programa de Convivência e Atividade Física na Unicamp”. 

 
Procedimentos metodológicos 

 

 
Foi oferecido durante 06 meses (abril a setembro-2007), práticas de atividades físicas sendo elas: 

caminhada, ginástica localizada e dança de salão. As aulas foram oferecidas na estação de Atividades Física do 
Programa Mexa-se três vezes por semana, 60 minutos por aula no período da manhã. Cada aula foi dividida em 
três fases: aquecimento (10 minutos); a aula propriamente dita (45 minutos) e a última fase (05 minutos) exercícios 
de alongamento e relaxamento com música. Os sujeitos foram submetidos à avaliação e reavaliação. 

 
Protocolo de esforço em esteira ergométrica 

 

 
Para aquisição dos dados referente ao Protocolo de esforço, utilizou-se um Sistema Integrado APEX TEB 

2200, programado para 07 estágios, com velocidade inicial de 1,5 mph. Foi utilizado o protocolo de Naughton 
Modelo I, indicado para pacientes idosos e cardiopatas. De acordo com as especificidades do aparelho, foi 
necessário uma adequação no primeiro estágio do referido Protocolo referente a variável Mph (de 1,0 Mph para 
1,5 Mph). 
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Tabela 1. Protocolo de Naughton Modelo I Modificado de acordo com as especificidades do Sistema Integrado 
APEX TEB 2200. 

 
Estágios Mph % Inclinação Min. 

1º 1,5 0% 3 
2º 2,0 0% 3 
3º 2,0 3,5% 3 
4º 2,0 7,0% 3 
5º 2,0 10,5% 3 
6º 2,0 14,0% 3 
7º 2,0 17,5% 3 

 
A configuração gráfica utilizada foi de três derivações (MV5, D2M Ee V2M), perfeitamente adequada aos 

nossos objetivos. Quanto aos eletrodos, foram utilizados os da marca Carbo Cone®, com 55 mm de diâmetro, de 
tecido perspirante, ativado com NaCl a 10%, antialérgico e radiotransparente - 3M. 

 
Realização do Protocolo ergométrico 

 

 
Os sujeitos participantes foram orientados: 

• Chegar ao local 15 minutos antes do início do Protocolo; 
• Alimentar-se até duas horas antes do início do Protocolo; 
• Evitar qualquer tipo de atividade física no dia anterior do Protocolo; 
• Trazer trajes apropriados para a realização do Protocolo (bermuda, maiô de duas peças e tênis); 
• Evitar abusos e excessos na noite anterior; 
• Dormir de 6 a 8 horas da véspera para o dia do exame; 
• evitar o uso de sedativos; e comunicar qualquer alteração em seu estado de saúde nas últimas 24 

horas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Os resultados a seguir correspondem às avaliações e reavaliações dos testes de esforço utilizando o 

Protocolo de Naughton realizados nos meses de abril e setembro de 2007, após oferecimento de atividades físicas: 
caminhada monitorada (FC), dança de salão e ginástica localizada. 

Para efeitos de resultados foram analisadas estatisticamente através do Teste (t) em nível de p>0,05 a 
freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica em relação ao repouso, estágios do 1º ao 
4º referente ao teste de esforço em esteira ergométrica utilizando o protocolo de Naughton e período de 
recuperação na avaliação e reavaliação constantes no quadro 01. Também, apresentamos em forma de quadros 
(02 e 03) os resultados das médias gerais dos eventos dos ciclos cardíacos (FC, PAS e PAD) dos grupos feminino 
e masculino. 

 
Quadro 01- Resultados das análises estatística através do Teste (t) em nível de p>0,05 dos eventos dos ciclos 
cardíacos dos grupos feminino e masculino na avaliação (antes de iniciar as atividades físicas) e reavaliação 
(após seis meses de praticas de atividades físicas). 

 
Ciclos cardíacos Avaliação F Reavaliação F Avaliação M Reavaliação M 

FC-repouso Sem diferença Sem diferença Sem diferença Sem diferença 
PAS-repouso Sem diferença Sem diferença Diferente Diferente 
PAD-repouso Sem diferença Sem diferença Diferente Diferente 
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Estágio final Sem diferença Sem diferença Diferente Diferente 
FC-Rec-01 min Sem diferença Sem diferença Sem diferença Sem diferença 
FC-Rec-02 min Sem diferença Sem diferença Sem diferença Sem diferença 
FC-Rec-04 min Sem diferença Sem diferença Sem diferença Sem diferença 
FC-Rec-06 min Sem diferença Sem diferença Sem diferença Sem diferença 
PAS-Rec-01 min Sem diferença Sem diferença Diferente Sem diferença 
PAS-Rec-02 min Sem diferença Sem diferença Sem diferença Diferente 
PAS-Rec-04 min Sem diferença Sem diferença Diferente Diferente 
PAS-Rec-06 min Diferente Sem diferença Diferente Diferente 
PAD-Rec-01 min Sem diferença Sem diferença Sem diferença Sem diferença 
PAD-Rec-02 min Diferente Diferente Diferente Diferente 
PAD-Rec-04 min Sem diferença Sem diferença Diferente Diferente 
PAD-Rec-06min Diferente Sem diferença Diferente Diferente 

 

Quadro 02. Médias gerais de 16 sujeitos do sexo feminino referente aos eventos do ciclo cardíaco obtidos no 
Protocolo de esforço de Naughton na avaliação e reavaliação. 

 
Sexo Feminino Avaliação Reavaliação 
 FC PAS PAD FC PAS PAD 
Repouso 71,5 114,1 75,6 74,4 110 72,8 
       
Estágio 1 92,3 123,1 78,1 96,2 120,9 75 
Estágio 2 109,6 132,8 79,1 111,7 130,6 76,6 
Estágio 3 129,3 147,3 80,9 130 139,7 79,7 
Estágio 4 149,3 159,4 82,8 149 148,8 82,8 
Média 120,1 140,7 80,2 121,7 135,0 78,5 
Deavpad 24,6 16,0 2,1 22,8 12,0 3,5 
       
Recuperação 1 
min 

 
127,5 

 
153,3 

 
80,6 

 
109,6 

 
144,1 

 
79,1 

Recuperação 2 
min 

 
109,6 

 
144,1 

 
79,1 

 
110,9 

 
143,9 

 
78,4 

Recuperação 4 
min 

 
101,7 

 
131,6 

 
78,1 

 
101,5 

 
130 

 
74,7 

Recuperação 6 
min 

 
102,6 

 
122,2 

 
76,1 

 
105,3 

 
120,6 

 
73,4 

Média 110,4 137,8 78,5 106,8 134,7 76,4 
Deavpad 12,0 13,7 1,9 4,3 11,5 2,8 

 

As pesquisas e discussões sobre os benefícios dos exercícios físicos são antigas levando em consideração 
as publicações científicas de Cooper (1972) o qual descreve que os exercícios aeróbios (baixa intensidade e longa 
duração) são excelentes para a melhoria da aptidão física e redução de gordura corporal, diminuindo os riscos de 
doenças cardiovasculares. Também, Paffenbarger et al., (1986), Skinner (1991), Pollock et al.,. (1993), Guedes; 
Guedes (1995) e outros descreveram que os exercícios físicos e as atividades físicas da baixa intensidade e de 
longa duração para sedentários aumentam a resistência cardiovascular e redução de gordura corporal melhorando 
a qualidade de vida do homem. 

Através  de  um  programa de  atividades  físicas  oferecido  aos  participantes durante  seis  meses  e 
utilizando o teste ergométrico como parâmetro de avaliação e reavaliação para dois grupos (feminino e masculino) 
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observamos que o grupo feminino especificamente em relação à freqüência cardíaca os dados encontrados na 
reavaliação são maiores do que aqueles encontrados na avaliação inicial( em repouso nos estágios de 1º ao 4º do 
protocolo de Naugthon e na Recuperação) após seis meses de práticas de atividades físicas. Ressaltamos que 
apenas na recuperação de 1 min. o valor foi menor na reavaliação. Já, os ciclos cardíacos PAS e PAD mostraram 
valores menores durante os estágios e durante a recuperação na reavaliação, porém, não atingiu diferença 
significativa. 

Convém lembrar que a freqüência cardíaca (FC) é mediada primariamente pela atividade direta do 
sistema nervoso autônomo (SNA), através dos ramos simpáticos e parassimpáticos sobre à auto ritmicidade do 
nódulo sinusal com predominância da atividade vagal (parassimpática) em repouso e simpática durante  o 
exercício, Guyton; Hall (2006). Segundo Greenland et al., ( 1999), uma freqüência cardíaca de repouso baixa tende 
a representar um bom quadro de saúde, enquanto valores mais altos aparentemente estão relacionados a risco 
aumentado de mortalidade. Levando em consideração nossos resultados quanto a FC em repouso do grupo 
feminino estão dentro do padrão de normalidade, muito embora, após seis meses de práticas de atividades físicas 
moderadas a FC em repouso, no teste de esteira ergométrica e na recuperação os valores encontrados para o 
grupo feminino não diminuíram. 

 
Quadro 03. Médias gerais de 09 sujeitos do sexo masculino referentes aos eventos do ciclo cardíaco obtidos no 
Protocolo de esforço de Naughton modelo I na avaliação e reavaliação. 

 
Sexo Masculino Avaliação Reavaliação 

 FC PAS PAD FC PAS PAD 
Repouso 71,1 146,1 94,4 63,2 121,7 81,1 
       
Estágio 1 103,3 171,7 106,1 91,8 142,2 87,2 
Estágio 2 119,8 188,9 101,7 100,8 146,7 86,1 
Estágio 3 134,3 198,9 101,3 114,9 163,3 88,3 
Estágio 4 147,3 201,9 101,9 132,3 177,2 92,2 
Média 126,2 190,4 102,8 110,0 157,4 88,5 
Deavpad 18,9 13,6 2,2 17,7 16,0 2,7 
       
Recuperação 1 
min 

 
126,2 

 
206,7 

 
101,7 

 
135,6 

 
182,8 

 
92,8 

Recuperação 2 
min 

 
106,9 

 
201,1 

 
100 

 
121,1 

 
180,6 

 
90,6 

Recuperação 4 
min 

 
101,7 

 
131,6 

 
78,1 

 
101,5 

 
130 

 
74,7 

Recuperação 6 
min 

 
102,6 

 
122,2 

 
76,1 

 
105,3 

 
120,6 

 
73,4 

Média 109,4 165,4 89,0 115,9 153,5 82,9 
Deavpad 11,5 44,7 13,8 15,7 32,8 10,2 

 
O quadro 03 através de seus resultados referente ao grupo masculino mostra que o programa oferecido 

respondeu melhor quando comparado com o grupo  feminino. Podemos verificar que  os eventos dos ciclos 
cardíacos (FC, PAS e PAD) em repouso e nos estágios do teste ergométrico protocolo de Naugthon de 1º ao 4º , 
na reavaliação os resultados encontrados foram sempre valores menores. Na fase de recuperação de 1 min e de 2 
min os valores encontrados foram maiores para o ciclo FC na reavaliação. Segundo Guedes et al., (1995) a 
freqüência cardíaca de esforço deverá se apresentar dentro de um limite de 135 e 174 bpm, ou seja, os exercícios 
físicos deverão apresentar uma intensidade que possa elevar a FC acima de 135 bpm, porém, não exceder a 174 
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bpm. Considerando a literatura apresentada, ambos os grupos estão dentro dos limites preconizados. A freqüência 
cardíaca de repouso encontrada no grupo masculino na avaliação e reavaliação está dentro dos limites 
considerada normal conforme aponta a literatura. 

Se compararmos os valores encontrados nos quadros 02 (feminino) e 03 (masculino) o programa oferecido 
respondeu melhor ao grupo masculino, muito embora, a faixa etária entre os grupos que participaram deste estudo 
apresentam pequeno intervalo entre si (masculino 34 a 50 anos) e (feminino 31 a 51 anos) de idade. Considerando 
estes valores, há necessidade de outros estudos com maior acompanhamento em relação aos gêneros. 

Em relação ao protocolo utilizado, conforme mostra a literatura, o Protocolo de Naughton é um dos mais 
conhecidos, principalmente pela sua utilização em pacientes idosos e cardiopatas. Neste trabalho optamos por 
usar Naughton Modelo I devido ao grupo ser sedentário e declararem nunca ter feito Protocolo de esforço em 
esteira ergométrica. Por outro lado, o protocolo utilizado talvez não tenha sido adequado para o grupo, ou seja, ele 
é mais recomendado para idosos e cardiopatas, não sendo as características dos grupos feminino e 
masculino(idosos e cardiopatas) os quais são sedentários e apenas com alguns níveis dos eventos dos ciclos 
cardíacos elevados. 

Uma análise geral dos resultados, podemos verificar que o programa de atividades físicas oferecido pelo 
período de seis meses os ciclos cardíacos PAS e PAD responderam mais do que o ciclo cardíaco FC. 

Também, vale ressaltar que na avaliação ambos os grupos concluíram o Protocolo no 4° estágio e na 
reavaliação 37,5% do grupo feminino e 33,3% do grupo masculino concluíram o Protocolo no 5° e 6° estágios. 
Para tratamento estatístico consideramos apenas até o 4º estágio na reavaliação, o qual mostrou diferença 
significativa para o grupo masculino o que não aconteceu para o grupo feminino. Através dos resultados 
apresentados observamos que os efeitos do programa de atividades físicas sobre os eventos do ciclo cardíaco se 
mostraram eficientes. 

 
CONCLUSÕES 

 

 
• Os níveis dos eventos dos ciclos cardíacos para o grupo feminino (PAS E PAD) os valores encontrados 

na avaliação e reavaliação foram menores quando comparados com o grupo masculino; 
• A freqüência Cardíaca de repouso os valores encontrados tanto na avaliação e reavaliação está dentro 

dos padrões de normalidade; 
• A freqüência Cardíaca nos estágios de 1º ao 4º para o grupo feminino os valores apresentados 

sofreram poucas alterações entre a avaliação e reavaliação. O grupo masculino apresentou valores 
menores nos estágios de 1º ao 4º e na recuperação de 02 min. e de 06 min. na reavaliação os valores 
encontrados foram maiores quando comparados com a avaliação; 

• Os eventos dos ciclos cardíacos PAS e PAD para o  grupo  feminino  os valores encontrados na 
reavaliação foram menores quando comparados com a avaliação. Para o grupo masculino os valores 
encontrados (PAS e PAD) na reavaliação também foram menores quando comparados com a 
avaliação. 

• As atividades físicas oferecidas (caminhada monitorada de FC, dança de salão e ginástica localizada) 
responderam melhor aos eventos dos ciclos cardíacos (PAS e PAD) do que ao evento do ciclo cardíaco 
FC. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O Ministério da Saúde (2005) recomendou aos brasileiros, mudanças de hábitos e estilo de vida 

diferenciada. As ações são uma resposta ao aumento contínuo de casos de doenças que poderiam ser evitadas 
com a mudança de hábitos. Somente a diabetes atingiu naquele ano 11% da população com 40 anos ou mais. Isso 
representou cerca de 5,3 milhões de brasileiros. Estudos comprovaram que existirão no país, 250 mil novos casos 
por ano. A maior incidência ocorre entre os obesos e sedentários. Hábitos considerados inadequados à saúde 
como, por exemplo, aumento de consumo de bebida alcoólica, tabagismo, consumo elevado de carne vermelha, 
sedentarismo, estresses e intolerâncias proporcionam o aparecimento precoce das doenças crônicas não 
transmissíveis. 

Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde em 2005 apontavam que através do projeto Brasil Saudável 
recomendou-se que os brasileiros precisavam adotar hábitos saudáveis. Anualmente, mais de 40% das mortes 
registradas no país ocorrem por causa de doenças não transmissíveis, como infarto, derrame cerebral, enfisema 
pulmonar, câncer e diabetes. Essas são as principais causas de internação e óbito. Custam ao Brasil cerca de R$ 
15 bilhões por ano em consultas, internações e cirurgias, incluindo transplantes. Essas doenças, no entanto, 
podem ser evitadas com uma simples mudança de hábitos e estilos de vida. É por isso que o Ministério da Saúde 
lançou o Projeto Brasil Saudável, para estimular a população a adotar hábitos de vida diferente, com ênfase na 
atividade física, na reeducação alimentar e no controle do tabagismo. 

A prática de atividade física tem se mostrado benéfica na redução de diversos fatores de risco, propiciando, 
por exemplo, melhora no metabolismo das gorduras e carboidratos, controle de peso corporal e, muitas vezes, 
controle da hipertensão. Essa prática contribui também para a manutenção de ossos, músculos e articulações mais 
saudáveis, diminui os sintomas de depressão e ansiedade, estando, ainda, associada à prevenção de 
enfermidades como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, osteoporose e alguns tipos de câncer, como os 
de cólon e mama. Dessa forma, a atividade física, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos, gera economia de recursos financeiros com tratamentos médicos (Schmidt et al 2010). No Brasil, a 
inatividade física, considerada nos momentos de lazer, é mais prevalente entre mulheres, idosos e indivíduos de 
baixo nível socioeconômico, porém pesquisas de base populacional regionais ainda são escassas em nosso país 
(BARETA; BARETA; PERES, 2007, CHRESTAN; SANTOS; MATIJASEVICH, 2009). 

No Brasil, os níveis de atividade física no lazer da população adulta são baixos (15%) e apenas 18,2% 
consomem cinco porções de frutas e hortaliças em cinco ou mais dias por semana. Enquanto, 34% consomem 
alimentos com elevado teor de gordura e 28% consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana, o que contribui 
para o aumento  da prevalência de excesso de peso e obesidade, com taxas de  48% e  14% dos adultos, 
respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte em mulheres e homens no Brasil. 
São responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indivíduos acima de 30 anos. Segundo o Ministério da 
Saúde, ocorreram 962.931 mortes em indivíduos com mais de 30 anos no ano 2009. As doenças isquêmicas do 
coração (DIC) foram responsáveis por 95.449 mortes e as doenças cerebrovasculares (DCbV) por 97.860 mortes. 
As causas cardiovasculares atribuíveis à aterosclerose foram responsáveis por 193.309 mortes, às neoplasias por 
166.36 mortes, as causas respiratórias responderam por 106.927 mortes, as causas externas por 77.503, as 
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doenças do aparelho digestivo por 53.754 mortes e as do aparelho geniturinário por 21.527 mortes (MANSUR; 
FAVARATO, 2011). 

As doenças cardiovasculares degenerativas podem ter suas causas associadas ao aumento da expectativa 
de vida populacional que gera alterações degenerativas naturais e progressivas como também devido às 
alterações dos hábitos de vida de um modo em geral. Elas são as principais causas de morte e incapacidade no 
mundo e são responsáveis por 59% dos 56,5 milhões de óbitos no mundo (OPAS, 2007). 

Os indivíduos nas profissões fisicamente ativas correm um risco 2 a 3 vezes menor de ataques cardíacos 
do que os indivíduos que trabalham em atividades sedentárias. A atividade física modifica também favoravelmente 
alguns dos mais importantes fatores de risco para a Doença Cardíaca Coronária- DCC(Zamai et al, 2008). O 
exercício aeróbico regular faz baixar a pressão arterial elevada, reduz a gordura corporal excessiva e aprimora o 
perfil dos lipídios sanguíneos. O mecanismo da coagulação sanguínea pode ser normalizado pelo treinamento com 
exercícios físicos sobre a superfície áspera de uma artéria coronária. O exercício físico regular pode aprimorar 
também o fluxo sanguíneo miocárdico e retardar a progressão da doença cardíaca, ou pelo menos manter um 
suprimento sanguíneo adequado para o músculo cardíaco de forma a compensar as artérias coronárias estreitadas 
por depósitos adiposos dentro de suas paredes. A literatura retrata haver dependência entre os estilos de vida e 
hábitos alimentares com as doenças cardíacas e outras crônicas não degenerativas (BANKOFF et al., 2013; 
BANKOFF; ZAMAI, 2012). 

A hipertensão é o principal fator de risco para morte precoce passível de prevenção em todo o mundo. A 
Organização Mundial de Saúde coloca a hipertensão acima do próprio tabagismo como fator de risco 
cardiovascular evitável e estima que 25% da população mundial adulta, ou seja, cerca de 1,25 bilhão de pessoas, 
vai apresentar hipertensão em 2025, que será responsável por, aproximadamente, 13% da mortalidade global 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A hipertensão arterial atinge 22,7% da população adulta brasileira. O diagnóstico em mulheres (25,4%) é 
mais comum do que entre os homens (19,5%). A freqüência da doença avança com o passar dos anos. Se entre 
18 e 24 anos, apenas 5,4% da população relatou ter sido diagnosticada hipertensa, aos 55 anos a proporção é 10 
vezes maior, atingindo mais da metade da população (50,5%) estudada. A partir dos 65 anos, a mesma condição é 
observada em 59,7% dos brasileiros. A maior freqüência de diagnóstico em mulheres ocorre em todas as faixas 
etárias. A pesquisa também aponta que o nível de escolaridade tem forte influência no diagnóstico da doença entre 
a população feminina. Enquanto 34,4% das mulheres com até oito anos de escolaridade afirmaram ter diagnóstico 
médico de hipertensão arterial, o percentual é menor - 14,2 % - entre mulheres com nível superior de educação 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

O comportamento da freqüência cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA) de repouso tem sido alvo de 
inúmeros estudos nos últimos anos (LOGAN et al., 2000; CHOBANIAN et al., 2003), denotando a relevância de 
sua interpretação clínica e fisiológica. Uma FC de repouso elevada e/ou o aumento dos níveis pressóricos basais 
associam-se ao desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas e a elevação do risco de mortalidade tanto por 
causas cardiovasculares como por todas as causas (CHOW et al., 2000; VERDECCHIA et al., 1994). A importância 
epidemiológica dessas medidas em repouso foi demonstrada em vários estudos. Por exemplo, em pacientes com 
doença arterial coronariana, uma FC de repouso superior a 82bpm está associada a um aumento no risco de 
mortes (DIAZ et al., 2005), independentemente dos demais fatores de risco cardiovascular, demonstrando o valor 
prognóstico desta variável. De forma semelhante, em pacientes idosos, com hipertensão sistólica isolada, a 
redução da pressão arterial sistólica (PAS) em 10mmHg e da pressão arterial diastólica (PAD) em 4mmHg reduz o 
risco de acidente vascular encefálico (AVE) e de infarto agudo do miocárdio (IAM) em 30% e 23%, 
respectivamente (STAESSEN; WANG; THIJS, 2001) 
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MATERIAL E MÉTODO 
 

 
População 

 

 
Foram avaliados 37 sujeitos do sexo masculino com idades entre 29 a 53 anos, através de um questionário 

desenvolvido pelo laboratório de avaliação postural e eletromiografia para a pesquisa em questão contendo nome, 
idade, hábitos de vida, alimentação e sedentarismo. Além do questionário, foi aplicado teste ergométrico utilizando 
o protocolo de Bruce (Quadro1).O trabalho foi desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas junto ao 
Programa Mexa-se Unicamp- Desenvolvimento de Políticas Públicas de Promoção a Saúde pela Universidade 
Estadual de Campinas. O projeto em questão foi aprovado pelo Comitê de ética da Unicamp sob o parecer de 
número 431/2011. 

 
Quadro 1.  Modelo representativo do Protocolo de Bruce. 

 
 

Estágios Mph %inclination VO2max METs mim 
1 1,7 10 15 4 1 
2 2,5 12 25 7 3 
3 3,4 14 35 10 3 
4 4,2 16 45 13 3 
5 5,0 18 55 16 3 
6 5,5 20 65 19 3 
7 6,0 22 75 22 3 

Fonte: Araújo (1986). 
 
Material Utilizado para o teste ergométrico 

 

 
Utilizou-se o Sistema de Ergometria-TEB, o qual é formado por uma Esteira Ergométrica Apex 2200, dois 

monitores, com configuração para 06 protocolos e outros que atendem os limites de velocidade e de inclinação do 
referido sistema. O sistema está preparado para atuar nos modos automático, semi-automático e parada de 
emergência. É um sistema formado por 13 canais simultâneos e permite a realização de testes ergométricos com a 
configuração clássica das três derivações MV5, D2M e V2M, sendo esta a configuração utilizada. Este sistema 
inicia com a velocidade de 1,5 mphcontendo07 estágios. 

 
Desenvolvimento do Trabalho 

 

 
Os trinta e sete sujeitos inscritos para iniciar frequência junto ao Programa Mexa-se Unicamp, foram 

convidados a comparecer junto do Laboratório de Avaliação Postural e Eletromiografia da Faculdade de Educação 
Física da Universidade Estadual de Campinas para participarem da pesquisa. Todos assinaram Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e em seguida a coordenadora do Projeto de Pesquisa realizou a apresentação 
do questionário através do Power point explicando as questões. Após a apresentação e explicações, os 
questionários foram distribuídos individualmente para o preenchimento. 

 
Aquisição de dados 

 

 
Durante a avaliação ergométrica os homens apresentavam-se vestindo short, para facilitar a colocação dos 

eletrodos de acordo com a derivação selecionada. Os eletrodos utilizados foram da marca 3M (Eletrodo para 
monitorização cardíaca) Ag/AgCL, com gel adesivo. Todos os participantes assinaram o Termo de Compromisso 
Livre e Esclarecido, anterior ao início das avaliações. 
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Figura 1 - Modelo representando a colocação dos eletrodos. 
 

 
Os homens foram orientados a comparecer no local das avaliações (Laboratório de Avaliação Postural e 

Eletromiografia da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas) uma hora antes do 
início das avaliações. Também, receberam através de folder do laboratório com uma semana de antecedência as 
seguintes orientações: 

a) Alimentar-se até duas horas antes do início do Protocolo; 
b) Evitar qualquer tipo de atividade física no dia anterior do Protocolo; 
c) Trazer trajes apropriados para a realização do Protocolo (bermuda e tênis); 
d) Evitar abusos e excessos na noite anterior; 
e) Dormir de 6 a 8 horas da véspera para o dia do exame; 
f) Evitar o uso de sedativos; e comunicar qualquer alteração em seu estado de saúde nas últimas 24 

horas. 
 
RESULTADOS 

 

 
Para efeito de cálculos estatísticos de resultados nos teste de esteira ergométrica utilizando o protocolo de 

Bruce em relação à frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, foram considerados 
os estágios em que foi possível obter dados de todos os indivíduos o que ocorreu na fase de repouso, estágio 1, 
estágio 2, recuperação 3 e recuperação 4. As questões do questionário consideradas neste trabalho foram: idade, 
hábitos alimentares, hábitos de vida e sedentarismo. 

O modelo estatístico utilizado foi a técnica multivariada de Análise de Componentes Principais que tem por 
objetivo tomar p variáveis X1, X2 ........ Xp e encontrar combinações lineares destas para produzir os chamados 
componentes principais, não correlacionados e que possam descrever fielmente a variância dos dados originais. A 
análise estatística dos dados foi desenvolvida usando-se o software R Core Team (2013). Na matriz de correlações 
entre as dezesseis variáveis, conforme Tabela 01, mostra que há correlações relativamente altas entre as variáveis 
indicando assim a adequação da aplicação do método de Componentes Principais ao conjunto de dados. 

 
Tabela 01 - Matriz de correlação para os dados de idade, frequência cardíaca-FC, pressão arterial sistólica-PS e 
pressão arterial diastólica-PD de trinta e sete sujeitos na fase de repouso-R, nos estágios 1 e 2, fases de 
recuperação-R 3 e 4, pertencente ao Programa Mexa-se Unicamp. 

 
 Idade 

X1 
FCR 
X2 

PSR PDR FC1 PS1 PD1 FC2 PS2 PD2 FCR3 PSR3 PDR3 FCR4 PSR4 
X3 X4 X5 X6 X7  X8  X9 X10 X11  X12 X13  X14 X15 

PDR4 
X16 

X1 1    
X2 0,46 1   
X3 0,39 0,50 1  
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X4 0,43 0,60 0,88 1             
X5 0,33 0,70 0,44 0,36 1            
X6 0,54 0,65 0,81 0,74 0,63 1           
X7 0,35 0,35 0,79 0,76 0,42 0,81 1          
X8 0,26 0,72 0,43 0,41 0,91 0,61 0,43 1         
X9 0,45 0,62 0,76 0,69 0,62 0,95 0,77 0,62 1        
X10 0,39 0,37 0,73 0,77 0,33 0,78 0,92 0,40 0,74 1       
X11 0,12 0,48 0,02 0,11 0,35 0,18 - 

0,04 
0,49 0,11 0,07 1      

X12 0,34 0,41 0,76 0,72 0,40 0,83 0,78 0,44 0,82 0,79 0,10 1     
X13 0,32 0,33 0,77 0,81 0,32 0,71 0,87 0,36 0,67 0,91 0,02 0,76 1    
X14 0,15 0,44 - 

0,03 
0,04 0,38 0,16 - 

0,11 
0,53 0,13 0,03 0,88 0,11 -0,07 1   

X15 0,33 0,44 0,78 0,71 0,46 0,80 0,82 0,47 0,83 0,76 -0,01 0,91 0,78 0,03 1  
X16 0,22 0,26 0,71 0,74 0,30 0,65 0,85 0,35 0,65 0,88 -0,11 0,73 0,93 -0,07 0,81 1 

 

A Tabela 01 mostra a matriz simétrica das correlações entre as variáveis X1, X2, ..., X16 dos dados 
numéricos. Os valores da diagonal principal são sempre iguais a um (1) porque corresponde a correlação da 
variável da linha i com ela mesma na coluna i, i= 1,2,...,16.Valores maiores ou iguais a 0,50 indicam que a 
correlação entre as variáveis envolvidas é alta e se encontram em negrito na Tabela 01 para facilitar a 
visualização. 

A partir das informações da matriz de correlações, tabela 1, foram obtidos os 16 autovalores e os 16 
autovalores correspondentes. Os coeficientes da combinação linear das variáveis X1, X2,..., X16 que produzem os 
componentes principais CP1, CP2,..., CP16 são os valores obtidos nos autovalores. Observou-se que as duas 
primeiras componentes explicam aproximadamente 76% da variabilidade dos dados. Neste caso, foi possível 
reduzir as 16 variáveis originais de difícil análise por apenas duas componentes principais. Os valores destas duas 
componentes servem como índices para cada indivíduo (total de 37). A CP1 atribuiu o menor índice ao sujeito de 
número 5 (-5,655) e o maior índice ao sujeito de número 28 (7,123) e CP2 atribuiu o menor índice ao sujeito de 
número 13 (-6,6) e o maior índice ao sujeito de número 36 (3,08). Para efetuarmos as análises das variáveis sobre 
os hábitos de vida foram considerados para a CP1 os seguintes intervalos de classe: [5,65; -1,39]; [-1,39; 2,86]; 
[2,86; 7,12], tabela 2, números grifados. Para representar os dados de uma variável contínua numa tabela de 
contingência é preciso criar os intervalos de classe. Primeiro se define o número de classes que se deseja (foram 
testados vários números e o que apresentou melhor as informações foi o de três classes). Para este trabalho foi 
definido o número de três classes sendo: (maior valor - menor valor) dividido pelo número de classes, obtendo 
assim os intervalos acima citados. 

Um dos desafios na análise dos componentes principais é dar uma interpretação adequada aos resultados. 
Em função desse objetivo, construiu-se a Tabela 02 de contingências entre as classes da Componente Principal 
um com as variáveis relacionadas aos hábitos de vida, alimentação e sedentarismo. Os índices obtidos para os 
indivíduos nas componentes principais um e dois estão dispostos na Tabela 02. Para nossas análises de 
correlações utilizamos apenas a Componente Principal um. 

 
Tabela 02 - Índices para os indivíduos da amostra obtidos pelos componentes principais um e dois. 

 
 

Indivíduos CP1 CP2 Indivíduos CP1 CP2 
1 -4.1743594 -0.81752437 20 -1.5022933 1.21109167 
2 -3.3891938 0.33155208 21 -1.0296628 1.16509703 
3 -3.2786643 -0.43319992 22 1.9763045 0.66819656 
4 -3.5302261 2.25487005 23 -1.9058799 0.29824582 
5 -5.6545855 -1.17933212 24 -3.2932433 -0.01592697 
6 3.3471496 1.49692831 25 -0.2761525 -0.95346975 
7 1.2904537 -0.38273235 26 -2.6314124 -0.47044201 
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8 3.2907630 -0.34335352 27 1.4902682 1.99127322 
9 -0.0109199 -0.76987049 28 7.1234351 1.43634187 

10 -2.3328172 -1.48790409 29 -0.6360935 2.47553350 
11 -0.4747830 1.82581327 30 -3.3997007 0.56789451 
12 -0.4531032 -1.49583315 31 3.2422033 0.85962134 
13 5.7106057 -6.59954092 32 6.4992169 2.05699468 
14 -1.2869006 1.15973857 33 2.7513826 -1.31015025 
15 -2.8288125 -0.39510213 34 1.8535475 -1.14350930 
16 0.4663726 -1.49611161 35 1.2889295 -0.92856115 
17 -2.2335694 -1.12907600 36 2.4791423 3.08023699 
18 -0.5746598 -0.56052759 37 2.5497031 0.17336478 
19 -0.4624441 -1.14062658    

CP1: Componente Principal um 
CP2: Componente Principal dois 

 

 
O questionário elaborado com a finalidade de analisar o perfil de cada indivíduo produziu as seguintes 

variáveis: consumo de carne vermelha; quantos dias por semana; quantas vezes por dia; estresse; intolerância; 
consumo de álcool; quantos dias consomem álcool na semana; quantas vezes consomem álcool por dia; consome 
medicamentos; consome medicamentos para hipertensão; consome outros medicamentos; pratica atividade física; 
faz uso do tabaco; quantas vezes por dia faz uso do tabaco. 

 
Tabela 03 - Tabela de contingências entre a componente principal 1 e as variáveis sobre os hábitos de vida. 

 
 

 
Classes da 
Componente Principal 1 

Número de dias por semana que consome 
carne vermelha 

Quantas vezes ao 
dia consomem carne 
vermelha 

 4 5 6 7 1 2 
[-5,6545855; -1,395245] 0 1 7 5 3 10 
[-1,395245; 2,864095] 2 0 3 13 2 16 
[2,864095; 7,123435] 0 0 0 6 0 6 

 Passa por situações 
de stress 

Considera-se 
intolerante Consome álcool 

 Não Sim Não Sim Não Sim 
[-5,6545855; -1,395245] 4 9 12 1 12 1 
[-1,395245; 2,864095] 3 15 8 10 8 10 
[2,864095; 7,123435] 0 6 0 6 0 6 

 Quantas vezes na semana consomem 
álcool Usa tabaco  

 1 2 3 4 ou mais Não Sim 
[-5,6545855; -1,395245] 4 4 2 3 9 4 
[-1,395245; 2,864095] 3 2 1 12 4 14 
[2,864095; 7,123435] 0 0 0 6 0 6 

  
Fuma quantos cigarros por dia 

 Quantas vezes ao 
dia  consomem 
álcool 

 0 10 12 14 ou 
mais 1 2 ou mais 

[-5,6545855; -1,395245] 9 1 2 1 9 4 
[-1,395245; 2,864095] 4 2 2 10 16 2 
[2,864095; 7,123435] 0 0 0 6 6 0 
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Faz atividades físicas 
 2 vez 

semana 
3 vezes 
semana 

Joga 
futebol Não 

[-5,6545855; -1,395245] 5 3 2 3 
[-1,395245; 2,864095] 2 1 2 13 
[2,864095; 7,123435] 0 0 0 6 

 

Na Tabela 03 pode-se observar que os indivíduos classificados no segundo e no terceiro intervalo de 
classe da componente principal responderam as alternativas das questões de hábitos de vida que predispõe estes 
indivíduos as doenças crônicas não transmissíveis mais cedo em relação à idade, hábitos, que não são 
aconselháveis para uma boa saúde. Portanto, índices positivos para esta componente principal indicam que os 
indivíduos não apresentam hábitos de vida adequados. A maioria consome carne vermelha todos os dias da 
semana e duas vezes ao dia, faz uso do tabaco e bebidas alcoólicas e são sedentários, constituindo assim, um 
grupo com altas correlações de fatores de risco. Esta mesma observação foi verificada para a análise dos índices 
da componente principal dois. Na classe dois encontramos para todas as variáveis a maior concentração de 
indivíduos e menor concentração na classe três, constituindo assim, indivíduos com altas correlações de fatores 
de risco. Quanto ao sedentarismo também houve maior concentração de indivíduos nas classes dois e três. 

 
Tabela  04  -  Tabela  de contingências  entre  a  Componente  Principal  1  e  variáveis sobre medicamento  para 
hipertensão, idade, freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. 

 
 
Classes da 
Componente Principal 1 

Idade (em anos) 
 
 

[29,34] [35, 40] 

 
 
 

[41, 46] 

 
 
 

Maior 
que 46 

Toma medicamento 
para hipertensão 

 
Não Sim 

[-5,6545855; -1,395245] 5 1 6 1 13 0 
[-1,395245; 2,864095] 0 3 8 5 14 4 
[2,864095; 7,123435] 0 2 1 3 2 4 

FCR – Frequência Cardíaca em Repouso 
[47, 57] [58, 68] [69, 79] Maior 

que 80 
[-5,6545855; -1,395245] 5 6 2 0 
[-1,395245; 2,864095] 4 6 6 2 
[2,864095; 7,123435] 1 0 2 3 

PASR  –  Pressão  Arterial  Sistólica  em 
Repouso 
[100, 
118] 

[119, 
137] 

[138, 
156] 

[157, 
175] 

[-5,6545855; -1,395245] 9 4 0 0 
[-1,395245; 2,864095] 3 10 5 0 
[2,864095; 7,123435] 0 1 3 2 

PADR  –  Pressão  Arterial  Diastólica  em 
Repouso 
[64, 74] [75, 84] [85, 94] [95, 105] 

[-5,6545855; -1,395245] 4 9 0 0 
[-1,395245; 2,864095] 1 4 9 4 
[2,864095; 7,123435] 0 0 1 5 
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Na Tabela 04 Observamos que oito deles já fazem uso de medicamento anti-hipertensivo. Ainda nesta 
tabela, pode-se observar que os indivíduos pertencentes a segunda e terceira classe do componente principal 1 
apresentam freqüência cardíaca em repouso entre 69 e maior de 80bpm, pressão arterial sistólica em repouso 
superior a 137 até 175 mmHg e pressão diastólica em repouso superior a 84 até 105 mmHg, considerada níveis 
pressóricos altos. Os indivíduos pertencentes à segunda classe apresentam uma distribuição próxima à simetria 
nas variáveis, idade, Frequência Cardíaca de Repouso (FCR), Pressão Arterial Sistólica de Repouso (PASR) e 
Pressão Arterial Diastólica de Repouso (PADR) indicando um alerta quanto a saúde do coração. Os indivíduos 
pertencentes à primeira classe da componente principal são classificados nas variáveis FCR, PASR e PADR com 
valores menos preocupantes do ponto de vista da saúde do coração. Os indivíduos pertencentes à terceira classe 
demonstram preocupação em relação às doenças cardíacas. Nos resultados obtidos para a componente principal 
número dois não foi possível observar com clareza, pois, a distribuição dos dados em relação às variáveis idade, 
FCR, PASR, PADR e a componente principal dois não apresentou uma relação de dependência que pudesse ser 
observada com evidência. 

Convém lembrar que a freqüência cardíaca (FC) é mediada primariamente pela atividade direta do sistema 
nervoso autônomo (SNA), através dos ramos simpáticos e parassimpáticos sobre à auto ritmicidade do nódulo 
sinusal com predominância da atividade vagal (parassimpática) em repouso e simpática durante o exercício 
(GUYTON; HALL, 2006; GREENLAND et al., 1999). Uma freqüência cardíaca de repouso baixa tende a 
representar um bom quadro de saúde, enquanto valores mais altos aparentemente estão relacionados a risco 
aumentado de mortalidade. A PA sistólica em repouso normalmente varia entre 110 e 120 mmHg e a PA diastólica 
entre 60 e 80 mmHg (LESSA, 1998; LIMA; BUCHER; LIMA, 2004). Analisando as tabelas acima se chega a 
compreensão de valores maiores para a componente principal 1, assim, maiores os problemas dos indivíduos 
quanto a predisposição para doenças cardíacas. 

A segunda componente principal contribui menos na informação da variabilidade dos dados, mas os 
resultados estão indicando que pessoas com problemas cardíacos tendem a ter um índice maior na segunda 
componente, dessa maneira, indivíduos com índice alto na primeira e na segunda componente podem apresentar 
problemas cardíacos. 

 
DISCUSSÃO 

 

 
As repercussões do desenvolvimento científico e tecnológico nas condições de vida da população têm 

levado ao aumento da expectativa de vida, expondo a população a um maior risco de desenvolver doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT). Tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, estas 
doenças ocupam as primeiras posições nas estatísticas de mortalidade mundiais (LOPEZ, 2005; WILSON; 
SATTERFIELD 2007). Projeções para o ano de 2020 revelam que a mortalidade por doenças crônico- 
degenerativas representará 73% dos óbitos no mundo (MATHERS; LONCAR, 2006). 

No Brasil, além do aumento da prevalência por doenças crônicas, há o desafio da coexistência de novos e 
velhos agravos, uma vez que continua elevada a magnitude das doenças infecto-parasitárias e desigualdades 
regionais proporcionadas pelas diferenças na distribuição de renda, escolaridade e políticas públicas ( MALTA et 
al., 2006). Há importantes estudos populacionais brasileiros sobre aspectos socioeconômicos e prevalência dos 
fatores de risco para a DCNT (MARCOPITO et al., 2005; CASTRO; MONCAU; MARCOPITO, 2007). Entretanto, 
em estudos nacionais e internacionais, pouco se sabe sobre o impacto desses fatores de risco para as DCNT na 
QV da população em geral. Sabe-se que para as doenças crônicas não transmissíveis temos os fatores de riscos 
não modificáveis e os modificáveis. Não modificáveis são: idade, sexo e raça e os modificáveis são aqueles que 
fazem parte do estilo de vida do sujeito, o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a obesidade, as 
dislipidemias, o consumo excessivo de sal, a ingestão insuficiente de frutas e verduras, estresse a inatividade física 
(BANKOFF et al., 2001). 

Bankoff et al., (2013) Estudaram os eventos dos ciclos cardíacos (pressão arterial sistólica/diastólica e 
freqüência cardíaca) em mulheres sedentárias e nos resultados encontraram forte associação entre hábitos de vida 
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e relações com as doenças crônicas não transmissíveis, especificamente em relação aos altos níveis de pressão 
arterial sistólica, pressão arterial diastólica e freqüência cardíaca. 

Este estudo verificou que fatores de risco, níveis pressóricos alterados, consumo excessivo de álcool, 
consumo de tabagismo, consumo excessivo de carne, sedentarismo entre outros estão associados a uma pior 
Qualidade de Vida e também, altas correlações com as doenças cardíacas. Estudos realizados nos Estados 
Unidos da América apontam que o risco relativo de uma pessoa ter a co-morbidade é bem maior se ela apresentar 
baixa  capacidade  física  (LEE;  HSICH;  PAFFENBARGER,  1995;  BLAIR;  GOODYEAR;  GIBSONS,  1984)  A 
hipertensão talvez possa resultar em uma limitação nas atividades diárias individuais. Embora a hipertensão 
arterial seja caracterizada como uma doença assintomática, indivíduos com níveis pressóricos alterados têm maior 
freqüência de sintomas de cefaléia, ansiedade, astenia, distúrbios do sono, que os normotensos (CUTLER et al., 
2008). Estudos mostram uma associação entre um bom controle da Hipertensão arterial sistólica com tratamento e 
uma melhora da Qualidade de vida (ERICKSON; WILLIAMS; GRUPPEN, 2001; WIKLUND et al., 1997). O controle 
dos níveis pressóricos e a educação em saúde têm sido apontados como uma das formas para estimular a adesão 
ao tratamento e melhora da Qualidade de vida. 

Neste estudo na tabela 1,(números em negrito significa altas correlações) verificamos os resultados os 
quais mostram os níveis de correlações entre as variáveis. A variável idade que é uma variável não modificada, 
mostrou correlação com a pressão arterial sistólica no repouso e no estágio 1; diastólica de repouso e freqüência 
cardíaca nos estágio 1. Neste estudo a idade mostrou ser fator dependente para os níveis de pressão. A variável 
freqüência cardíaca mostrou correlação com a pressão arterial sistólica no repouso, no estágio 1 e no estágio 2 e 
com a pressão arterial diastólica nos estágios 1 e 2. Bankoff; Zamai (2012) em estudos sobre os eventos dos ciclos 
cardíacos em sedentários encontraram correlação entre o fator idade e ciclos cardíacos, bem como, freqüência 
cardíaca com os níveis de pressão arterial. 

Na tabela 3 encontramos as contingências entre a Componente Principal 1 e as variáveis sobre os hábitos 
de vida considerados nocivos a saúde. Verificamos que a alocação de sujeitos nos intervalos 2 e 3 são maiores, 
isso significa que eles estão muito próximos dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, 
especificamente as cardiovasculares. Nesta tabela, estão os hábitos sobre consumo de carne, álcool, tabaco, 
estresse, intolerância e sedentarismo, hábitos que levam o aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis 
mais cedo, lembrando que são fatores modificáveis e dependem diretamente da mudança de estilo de vida do 
sujeito. 

Na tabela 4 acham-se as contingências entre a Componente Principal 1 e variáveis sobre medicamento 
para hipertensão, idade, freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Quanto ao 
consumo de medicamentos anti-hipertensivos, encontramos 08 sujeitos que fazem uso do referido medicamento, 
lembrando que os indivíduos encontram-se na faixa etária considerada jovem para este uso. Quanto aos níveis 
pressóricos, dois indivíduos encontram-se na terceira classe com níveis pressóricos (PAS-R) entre 157-175 mmHg 
e (PAD-R) quatro indivíduos na classe dois e cinco na classe três com níveis pressóricos entre 95-105 mmHg. 
Com os resultados apresentados considerando as variáveis estudadas a Qualidade de Vida dos sujeitos 
participantes da pesquisa está bastante comprometida do ponto de vista de saúde e estresse. 

 
CONCLUSÃO 

 

 
Os hábitos alimentares de cada indivíduo desde a nascença  se  constituem em uma  cultura  familiar 

passando de geração em geração, e muitas vezes estes hábitos podem causar problemas para a saúde no futuro 
ou não. Outros hábitos de vida (bons ou nocivos à saúde) também podem ser constituídos a partir do meio 
ambiente familiar. Já, o estilo de vida de cada um é uma escolha individual. “Estilo de vida é a forma pela qual uma 
pessoa ou um grupo de pessoas vivenciam o mundo e, em consequência, se comportam e fazem escolhas. Mas 
isso é só uma parte do que define um estilo de vida”. O consumo excessivo de carne vermelha, tabaco, álcool, o 
sedentarismo, o estresse, a intolerância são fatores que devemos ficar alerto em relação a nossa saúde e o 
aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis em idade precoce, especificamente, a hipertensão  e 
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doenças cardiovasculares, constituindo assim, uma população de pessoas jovens com pré-disposição para DCNT. 
Os resultados mostraram altas correlações entre as variáveis estudadas. 
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São comuns nos grandes centros urbanos pessoas praticando atividades físicas e ou exercícios físicos em 

grandes avenidas e ou ruas movimentadas com tráfego intenso de veículos, como conseqüência a ingestão de 
grandes quantidades de monóxido de carbono, constituindo assim um grande perigo aos atletas e para as pessoas 
que assim se utilizam desta prática (BANKOFF, 1999). 

O monóxido de carbono é uma molécula com propriedades tóxicas conhecidas há séculos. Pertencente ao 
grupo de poluentes gasosos, o monóxido de carbono (CO) é um gás inodoro, incolor e insípido. Tal poluente é 
produzido tanto por processos naturais quanto por processos provocados pelo ser humano. Tem-se como 
exemplos de fontes de emissão naturais, as queimadas florestais espontâneas, as erupções vulcânicas e a 
decomposição de clorofila. Em relação às fontes de emissão de caráter antropogênico, são exemplos, a produção 
de energia por usinas termelétricas, as indústrias químicas, as de refino de petróleo e, principalmente, os veículos 
automotores (WHO, 1999; BÖHM, 1996). 

A atmosfera de grandes centros comerciais e industriais recebe diariamente toneladas de monóxidos de 
carbono provenientes de reações de combustão incompletas que  se  processam em motores de  veículos e 
caldeiras de indústrias. O maior problema do monóxido de carbono reside no fato de ser um gás extremamente 
venoso, que interfere no processo respiratório. O processo respiratório dos vertebrados está relacionado com a 
hemoglobina, substância presente nos glóbulos vermelhos do sangue. A hemoglobina tem massa molecular da 
ordem de 66 000 unidades, o que indica ser constituída por moléculas grandes. Entra em sua composição átomos 
de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, além de quatro íons Fe2+ por molécula (ZEMKE, 1986). 

Quando respiramos, as moléculas de oxigênio (O2) formam ligações com os íons de ferro das moléculas de 
hemoglobina (Hb). O produto dessa reação é a oxi-hemoglobina (HbO2). 

Hb + O2  ⇒  HbO2 

A oxi-hemaglobina, levada pela corrente sangüínea, entra em contato com todas as células do corpo. O 
oxigênio então se desprende e entra nas células para participar de reações químicas que nelas ocorrem. A 
hemoglobina fica novamente livre, podendo assim ligar-se a outras moléculas de oxigênio. Essa substância é, 
portanto, uma transportadora de oxigênio no organismo dos vertebrados. O monóxido de carbono, por processo 
semelhante, também reage com a hemoglobina, formando carboxi-hemoglobina: 

Hb + CO ⇒ HbCO 
Existindo monóxido de carbono no ar inspirado, haverá no sangue uma “competição” entre CO e O2 pelas 

moléculas de hemoglobina. O problema causado por essa competição é o fato dos íons Fe2+ ligarem-se mais 
fortemente ao CO do que ao O2. Com isso, as moléculas de hemoglobina que reagem com CO, dificilmente 
tornam-se livres, perdendo assim sua função transportadora de oxigênio – costuma-se dizer que a hemoglobina 
fica desativada (ZEMKE, 1986). 

Quando maior a concentração de CO no ar inspirado, maior a quantidade de hemoglobina desativada e, 
como conseqüência, mais grave os danos causados à saúde. A porcentagem de hemoglobina desativada cresce 
com o aumento da concentração de CO; uma concentração de 50 ppm (partes por milhão) de CO desativa 7% de 
hemoglobina e ocasiona problemas visuais. No entanto, as tabelas não permitem saber quanto de hemoglobina é 
desativada quando há no ar, por exemplo, 70 ppm (partes por milhão) de CO (ZEMKE, 1986). 

O papel prejudicial do monóxido de carbono (CO) é conhecido há centenas de anos e a idéia dominante é a 
de que apenas representa um tóxico, um poluente ou um resíduo.Durante mais de um século, foram extensamente 
estudados os efeitos de elevadas concentrações de CO e foi constatado que a intoxicação pode ser fatal, razão 
pela qual foi denominado de “silent killer” (WU, WANG, 2005; OTTERBEIN, 2009).  Porém, os organismos vivos 
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geram CO como parte das funções celulares normais e a sua produção parece aumentar durante condições 
patológicas . Será o CO um mero tóxico ou simples resíduo da atividade celular. (OTTERBEIN, 2009). 

Os gases considerados poluentes são aqueles emitidos na combustão incompleta de materiais que contêm 
carbono, como os derivados do petróleo e do carvão. No dia a dia, os veículos movidos à gasolina, diesel e álcool 
são os maiores agentes poluidores do ar. Um desses gases é o monóxido de carbono (CO). É interessante notar 
que o CO é altamente nocivo à saúde humana, pois possui uma afinidade 250 vezes maior que o O2 de se ligar a 
hemoglobina, responsável pelo transporte do oxigênio para os tecidos. Quando esse “encontro” acontece, forma-se 
um composto chamado de carboxiemoglobina (COHb), que impede a fixação do O2 e prejudica o transporte para 
as células do organismo. (SAÚTIL, 2014). 

Portanto, é na hora do exercício que o corpo mais precisa do oxigênio e, se nesse momento for inalado ar 
com presença do monóxido de carbono, haverá um comprometimento da capacidade de transporte do oxigênio, o 
que afeta diretamente o desempenho físico, a respiração, entre outras funções. Outro gás poluente que se forma a 
partir dos veículos automotores é o dióxido de enxofre (SO2), emitido principalmente por veículos pesados, 
movidos a diesel, como caminhões e ônibus. (SAÚTIL,2014). 

 
Dicas Saútil (2014): 

 

 
- Não programe atividades nos horários em que os níveis dos poluentes são maiores; (7h-10h e 16h-19h) 

em decorrência do tráfego; 
- Pela regra geral, os melhores horários para a prática de exercícios ao ar livre são antes das 7h e após às 

20h; 
 
 
 
ônibus; 

 

 
- Lembre-se que o pico do ozônio ocorre entre as 11h e às 17h, em áreas arborizadas como parques; 
- Escolha ruas mais distantes do tráfego, principalmente fique longe de vias onde circulam caminhões e 
 

 
- Se estiver se exercitando em locais com grande emissão de poluentes, não faça muito esforço e respire 

pelo nariz, soltando pela boca, para diminuir a contaminação; 
- No calor, evite os horários entre 10h e 16h e no inverno fique de olho na inversão térmica. A regra é não 

se exercitar quando a umidade do ar estiver muito baixa, nos dias de inverno que costumam ficar mais secos. 
- Se tiver que optar pela avenida ou pelo parque, escolha o parque; 
- Tenha sempre uma garrafa de água por perto. 

 

 
Outro fator importante para a prática de exercícios físicos é a termo regulação. A temperatura corporal 

normal flutua em vários graus durante o dia em resposta a atividade física, às emoções e às variações na 
temperatura ambiente. A termo regulação desempenha um papel tão importante no equilíbrio homeostático do 
corpo que o preço de uma alguma falha pode ser a morte. Um a pessoa consegue tolerar uma queda na 
temperatura corpora profunda de 10ºC, porém, uma elevação de apenas 5ºC. No transcorrer dos últimos 20 anos, 
jogadores de futebol americano morreram de estresse térmico durante o treinamento ou a competição (BANKOFF, 
1999; McARDLE; KATCH; KATCH, 2006). 

Tendo em vista que o CO, enquanto poluente do ar, é um interveniente primordial na qualidade do ar dos 
grandes centros urbanos, este trabalho pretende abordar, a partir da literatura científica especializada, a influência 
de tal poluente na atividade física, já que este interfere, direta e indiretamente, nos parâmetros fisiológicos dos 
sistemas do organismo humano (WHO, 1999). Afinal, no exercício, o volume de ar inalado por minuto, também 
conhecido como volume minuto respiratório (VE), pode ser aumentado em 15,7 vezes2 em uma pessoa sedentária 
ao realizar exercício, elevando, assim, a quantidade de ar, bem como a de poluente inalado (WILMORE; COSTILL, 
1994). 

Também, sob uma variedade de condições físicas e ambientais, o equilíbrio entre a produção e a perda do 
calor, que é resultante da ação dos centros termorreguladores que mantém a temperatura corporal em níveis 
estáveis, ou seja, em torno dos 37ºC. Na maioria dessas situações, o organismo não precisa acionar ações 
termorreguladoras excepcionais para manter em equilíbrio sua temperatura central. Entretanto, quando o corpo é 
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exposto a situações térmicas excedentes de calor ou de frio, que ultrapassam os limites de conforto térmico, essas 
ações são acionadas para que se mantenha o calor interno estável, evitando alterações funcionais prejudiciais ao 
organismo (GALLOIS, 2002; GUYTON; HALL, 2006). 

Neste contexto, os objetivos delineadores deste trabalho são: (a) investigar as mudanças fisiológicas 
causadas pelo CO e (b) analisar como as alterações fisiológicas ocasionadas pelo CO que influenciam a saúde e o 
desempenho. 

 
MATERIAL E MÉTODO 

 

 
Foram estudadas literaturas que realizaram pesquisa sobre exercícios físicos e funcionamento de poluentes 

locais considerados impróprios para o exercício físico e outros. Para isso, foi utilizada base de dados Scielo com a 
verificação dos trabalhos desenvolvidos nesta temática. 

A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às terminologias cadastradas nos Descritores em 
Ciências da Saúde criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do Medical Subject Headings da 
U.S. National Library of Medicine, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. 

RESULTADOS 

As pesquisas mostraram que a corrida em quente, úmido e poluído por ozônio piora trouxe atletas de 
tempo - uma média de 10% em comparação com aqueles que fizeram o exercício em condições ideais. O 
batimento cardíaco também aumentou sob a influência da poluição. Além disso, exames de sangue e testes em 
secreções nasais dos participantes mostraram danos inflamatória no revestimento dos marcadores respiratórios e 
estresse oxidativo. Para hipertensão , os gases na poluição competir com o oxigênio no sangue . Isso faz com que 
o atleta mais propensas a hipertensão, a ataques cardíacos e acidente vascular cerebral (AVC) . Alguns estudos 
também avaliaram a possibilidade de ozônio piorar o depósito de colesterol nas artérias , comprometendo ainda 
mais a saúde cardíaca. A poluição também aumenta o risco de problemas pulmonares e também afirma que o 
maior problema com a corrida em ambientes poluídos não é o efeito agudo em um único dia , mas a repetição de 
práticas que podem tornar o atleta mais suscetível a problemas respiratórios , principalmente por causa do 
ressecamento das vias aéreas. 

 
DISCUSSÃO 

 

 
Nos organismos terrestres, o calor do meio externo, assim como o calor gerado pelas suas funções vitais, 

causa um inevitável aumento de temperatura. Temperaturas elevadas causam a desnaturação de enzimas e 
proteínas vitais para o metabolismo, e a transpiração é o meio pelo qual alguns destes seres eliminam parte deste 
calor. A água presente em seu meio interno se aquece e a flora para a superfície dos seres vivos (atrav és de 
glândulas em vertebrados, ou estômatos e poros em plantas, ou mesmo pela urina e por outras estruturas 
especializadas), carregando consigo o calor interno para fora do corpo. Animais incapazes de realizar transpiração 
têm problemas para manter seu metabolismo em altas taxas, assim como em sobreviver sob  temperaturas 
extremas, conservando movimentos lentos e precisos durante as horas mais frescas do dia, ou mesmo adotando 
um meio de vida aquático. Em alguns mamíferos, como o ser humano, a transpiração ocorre na forma de suor 
sobre a pele, que além de eliminar o calor em excesso de dentro do corpo, ainda resfria a superfície ao entrar em 
contato com correntes de ar. O suor em humanos é promovido por glândulas sudoríparas, e, além da água, 
eliminam minerais e outros compostos nocivos ou desnecessários presentes no sangue, como o ácido úrico 
(GUYTON; HALL, 2006). O suor excessivo é denominado de hiperidrose. 

Em outras espécies, como cães e alguns felinos, a transpiração ocorre pela língua e pelo nariz. As baleias, 
assim como outros mamíferos aquáticos, têm um mecanismo de regulação da transpiração muito rudimentar que 
se mostra ineficiente em ambiente seco, onde estes animais podem morrer ou por desidratação ou por 
superaquecimento de seu meio interno. 
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Os autores estudados são unânimes em relatar que há redução no desempenho físico em altas 
temperaturas e ambientes poluídos. A saúde dos praticantes fica mais vulnerável a problemas respiratórios 
influenciando assim nas propriedades fisiológicas importantes para o desempenho físico exigido nas práticas de 
atividades físicas e no esporte. Também relatam que o monóxido de carbono (CO) pode causar hipóxia tecidual e 
conseqüente redução das reações oxidativas. 

 
CONCLUSÃO 

 

 
O exercício físico e correr em lugares poluídos na literatura compilada mostra: 
• Redução de desempenho; 
• O  CO  (  monóxido  de  carbono)  influencia  negativamente  o  desempenho  ,  uma  vez  que  tem 

propriedades que alteram aspectos fisiológicos; 
• Os principais efeitos do CO ( monóxido de carbono) a exposição são devido ao seu grande potencial de 

mudar o transporte de oxigênio, isto é na hemoglobina, mioglobina e mitocôndrias , causando hipóxia 
tecidual e conseqüente redução de reações oxidativas; 

• Sudorese excessiva; 
• Mudanças cíclicas prolongadas ou não nos níveis pressóricos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Atividade física 

 

 
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 a insulina e a hipertensão. Desta forma, contribui no controle do diabetes, colesterol alto, da 
hipertensão arterial e no controle do peso corporal. (ZAMAI; BANKOFF, 2007; BARBOSA, 2003; BARBOSA; 
BANKOFF, 2008). 

Bankoff et al., (2006) analisaram o nível de práticas de atividades físicas entre funcionários da Unicamp e 
verificaram que 70,6% dos funcionários apontam melhora na saúde, qualidade de vida, desempenho no trabalho e 
sua relação na equipe de trabalho. 

Salve e Bankoff (2004) relatam que a atividade física é um dos elementos fundamentais para a aquisição 
e manutenção de uma boa qualidade de vida. A suas práticas devem ser implantadas nas horas de lazer, em 
horários de trabalho através de programas específicos. O que contribui significativamente no estabelecimento do 
equilíbrio físico e mental. 

Barbosa (2003); Agita São Paulo (1998) ressalta que estudos têm demonstrado que os benefícios da 
atividade física relacionada à promoção da saúde não dependem de horas de exercício. Os exercícios podem ser 
desenvolvidos de forma contínua ou cumulativa em sessões de trinta minutos por dia em intensidade moderada 
são suficientes. 

Ghorayeb; 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 endorfinas, 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. 

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 o crescimento oposicional 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 conseqüentemente a fadiga para tarefas específicas; 
• Alivia o estresse e a tensão; 
• Estimula a atividade mental e; 
• Reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
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Na opinião de Maris (2007); Theobald; Diettrich (2007) os benefícios que a atividade física pode trazer 
para as pessoas são infinitos, podendo atuar diretamente no campo da saúde física onde se pode ter: redução de 
peso e porcentagem de gordura; diminuição da pressão arterial em repouso; melhora do diabetes; redução do 
colesterol total; melhora; melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia. Portanto, pode-se também ter benefícios 
cardiorrespiratórios, melhora da força, tônus muscular, flexibilidade, fortalecimento de ossos e articulações e 
queima de calorias, além de auxiliar no desenvolvimento psicomotor no caso específico de crianças. (AGITA SÃO 
PAULO, 1998) 

 
Pressão arterial sistólica e diastólica 

 

 
A pressão arterial (PA) é a medida da força ou pressão exercida pelo sangue nas artérias. A mais alta 

(pressão arterial sistólica) reflete a pressão nas artérias durante a sístole do coração, quando a contração do 
miocárdio força grande volume de sangue no interior das artérias, a pressão cai na diástole, ou fase de enchimento 
do coração. A pressão arterial diastólica é mais baixa na artéria durante o ciclo cardíaco. A pressão arterial 
sistólica em repouso normalmente varia entre 110 e 140 mmHg e a pressão arterial diastólica entre 60 e 80 
mmHg. (HEYWARD, 2004) 

Níveis de pressão arterial acima de 140 por 90 mmHg ou 14 x 9, durante seguidos exames de acordo 
com o protocolo médico é chamada de Hipertensão Arterial. No Brasil, alguns estudos de base populacional 
estimaram a prevalência da HA entre 20,0% a 30,0%. Um estudo feito na região urbana de Porto Alegre/RS, para 
avaliar a prevalência de HA e sua associação com fatores biológicos, sócio-econômicos e de exposição ambiental 
encontrou uma prevalência de 19,2% pelo critério de 160/95mmHg, incluindo os indivíduos que usavam 
medicamentos anti-hipertensivos, e, pelo critério de 140/90mmHg, a prevalência foi de 29,8%. Outro trabalho feito 
no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, encontrou como resultado uma prevalência de 24,9% pelo critério de 
160/95 mmHg. (BLOCH et al., 1994). 

Atribuem-se como riscos ou causas para elevação da pressão arterial fatores constitucionais (idade, sexo, 
raça, obesidade); fatores ambientais (ingestão de sal, cálcio e potássio, álcool, gorduras e tabagismo); fatores 
ambientais ligados ao trabalho (estresse, agentes físicos e químicos) e fatores ligados à classe social a qual o 
indivíduo pertence. Dessa forma, para o seu tratamento, além da medicação prescrita, os profissionais de saúde 
recomendam a adoção de práticas que possam minimizar os fatores de risco acima citados. Assim sendo, o 
indivíduo hipertenso, para tratar ou prevenir-se das complicações da HA, deve, além de medicar-se, ter atitudes 
para mudar antigos comportamentos ou adotar novos hábitos. (FORD; COOPER, 1991; LESSA, 1998). 

A importância da relação entre conhecimentos, atitudes e práticas para o planejamento e elaboração de 
intervenções educativas junto à pacientes portadores de doenças cardiovasculares é reconhecida por 
pesquisadores, porém os mesmos consideram a relação entre essas variáveis complexa porque envolve fatores 
sociais, ambientais e emocionais. (AUBERT et al., 1998; THEOBALD; DIETRIXH, 2007; LIMA; BUCHER; LIMA, 
2004). 

 
Freqüência cardíaca 

 

 
A variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) tem sido estudada em repouso, como meio não-invasivo 

para avaliação da regulação autonômica cardíaca, sendo que sua diminuição está relacionada à maior risco 
cardiovascular. Entretanto, durante o exercício, quando ocorrem importantes alterações neurais, seu 
comportamento deve ser melhor  documentado. (ALONSO et al., 1998). 

Estudos têm demonstrado que o exercício físico progressivo, em indivíduos sedentários Yamamoto et al 
1991); Breuer et al (1993), treinados Rimoldi et al (1992); Shiner et al (1991) e cardiopatas Arai et al (1989); 
Bernardi et al., (1990) provoca uma diminuição no sistema nervoso parassimpático e um aumento no sistema 
nervoso simpático, que controlam a FC. Entretanto, em muitos estudos Yamamoto et al., (1991); Nakamura (1993); 
Shinner et al., (1991), empregou-se um protocolo de incremento contínuo de potência (protocolo de rampa), o que 
não permite uma estabilização da FC em cada estágio do exercício - condição necessária para uma avaliação 
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adequada da Variabilidade da Freqüência Cardíaca (VFC) (COUMEI; CATULI, 1995). Além disso, o estudo do 
comportamento da VFC, relacionando-o às diferentes intensidades e fases metabólicas do exercício físico 
progressivo, como a intensificação do metabolismo anaeróbio [limiar anaeróbio (LA)] e a descompensação da 
acidose metabólica [ponto de compensação respiratória (PCR)] ainda precisa ser melhor documentado. (ALONSO 
et al., 1998). 

 
Sedentarismo 

 

 
No Brasil, os principais inimigos da saúde pública são o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, o 

tabagismo, o diabetes e o colesterol alto. O atual estilo de vida é responsável por 54% do risco de morte por infarto 
e por 50% do risco de morte por derrame cerebral, que constituem, hoje, as principais causas de morte no país. 
(BANKOFF, 2002). 

A alta prevalência de sedentarismo na sociedade atual tem sido um problema recente para a civilização 
moderna e um dos principais desafios no campo da saúde pública. 

Comprovando este fato, a predominância atual de esforço físico de muito leve intensidade na maioria das 
atividades humanas, o que demanda um gasto energético inferior a 500 kcal por dia, valor este 15 vezes menor se 
comparado ao de nossos ancestrais que viveram a 100 mil anos, que por serem nômades, andarilhos, caçadores e 
coletores de alimentos, necessitaram gastar em torno de oito mil kcal diárias com atividades de sobrevivência. Pelo 
menos 60% da população global não obedecem à recomendação mínima de praticar 30 minutos diários de 
atividade física de intensidade moderada e ainda estima-se que uma faixa entre 31% e 51% das pessoas praticam 
exercícios de maneira insuficiente, menor do que duas horas e meia por semana de atividade de intensidade 
moderada. (OPAS, 2003). 

Em 2005 a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o IBGE em 2006 apontaram que 80% da população 
adulta é sedentária e que 52% dos adultos brasileiros estão acima do peso, sendo 11% obesos, o que explica o 
aumento da morbidade e mortalidade, já que a obesidade é fator de risco para várias doenças crônicas não 
transmissíveis. As maiores proporções de excesso de peso e obesidade concentram -se na Região Sul do país, 
prevalecendo em 89,6% e 25,2% da população, respectivamente. 

Nesse sentido  Bankoff; Zamai (1999); Bankoff et al., (2001); Bankoff (2002) comentam que estão 
acontecendo mudanças consideráveis em relação aos hábitos posturais, de alimentação e do estilo de vida das 
pessoas, pois estas gastam várias horas em atividades passivas como assistir TV, vídeo, computador, atividades 
administrativas nos escritórios, consultórios e outras, além da locomoção nos grandes centros, que traduz em 
gastos energéticos mínimos, contrapondo com a ingestão alimentar diária. 

De um lado um avanço tecnológico que possibilitou um aumento da longevidade da espécie humana, no 
tocante a evolução do tratamento e na prevenção de doenças infecto-contagiosas, principal causa de morbidade e 
mortalidade anterior a década de 30. De outro, um avanço gradativo, comparando-se dados epidemiológicos atuais 
com os do século passado, do índice de morbidade e mortalidade decorrentes de doenças crônicos degenerativas, 
que pode hoje ser considerado como epidemia de final de século. (BANKOFF, 1996). 

Na opinião de Bankoff et al., (2000) o sedentarismo é um dos principais fatores de risco à saúde. 
Associados a ele estão à obesidade, a hipertensão, as doenças crônico-degenerativas e outras. Nesta pesquisa os 
autores avaliaram o desempenho de motoristas sedentários e constataram que dos sujeitos analisados apenas 
12,5% chegaram ao 5º estágio, 75% atingiram o 4º estágio; 12,5% chegaram ao 2º estágio do Protocolo de 
Nalgthon. Dentre os sujeitos da pesquisa, 37,5% apresentaram porcentagem de gordura muito alta e 50% deles 
estão acima da média. 

Assim, os avanços tecnológicos permitiram a sociedade atual uma vida de relativo conforto. Com os 
elevadores e as escadas rolantes diminuíram as caminhadas, assim como a ida ao mercado. Tudo se torna cada 
vez mais fácil do ponto de vista da conservação de esforços e energia. (POLLOCK; WILMORE, 1993). 

Zamai et al., (2008) salientam que o sedentarismo não representa apenas um risco pessoal de 
enfermidades, mas tem um custo econômico alto para o indivíduo, para sua família e para os cofres públicos. 
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O sedentarismo é uma condição indesejável e representa risco para a saúde. Diversos estudos já 
apontaram associação inversa entre estilo de vida mais ativo e menor probabilidade de óbito, assim como melhor 
qualidade de vida. (KAC et al., 2007). Os problemas de saúde decorrentes do sedentarismo e da obesidade na 
população indígena também são constantes e indicam índices alarmantes de crescimento nesses indicadores. 
(MARCHI NETTO; BANKOFF, 2007). 

Durante os últimos 50 anos, foi realizada uma revisão de literatura que originou a conclusão de que o 
sedentarismo resulta inúmeros problemas que posteriormente evoluem para uma morte prematura. Essa condição 
leva a Síndrome da Morte Sedentária (SMSE). A pesquisa revela que: 

• A SMSE será responsável pela morte de 2,5 milhões de norte-americanos na próxima década; 
• A assistência médica custará 2,3 trilhões de dólares nos Estados Unidos na próxima década devido 

a SMSE. 
A inatividade física gerou um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Os casos de diabetes 

tipo II aumentam nove vezes desde 1958 e o de obesidade dobrou desde 1980 nos Estados Unidos. As 
cardiopatias continuam sendo as primeiras causas de morte. (McARDLE; KATCH; KATCH, 2003). 

 
OBJETIVO GERAL 

 

 
O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de um programa de atividades físicas sobre as variáveis 

freqüência cardíaca (FC), a pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) em sujeitos 
sedentários. 

 
MATERIAL E MÉTODO 

 

 
População estudada 

 

 
Participaram deste estudo 25 sujeitos sedentários, sendo n=09 masculino, faixa etária de 34 a 50 anos de 

idade e n=16 do sexo feminino, faixa etária de 31 a 51 anos de idade, servidores da Universidade Estadual de 
Campinas, inscritos para participarem do “Programa de Convivência e Atividade Física na Unicamp”. O Projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Campinas em 28/08/2007 número 431/07. 

 
Procedimentos metodológicos 

 

 
Foi oferecido durante 06 meses (abril a setembro-2007), práticas de  atividades físicas sendo  elas: 

caminhada, ginástica localizada e dança de salão. As aulas foram oferecidas na estação de Atividades Física do 
Programa Mexa-se três vezes por semana, 60 minutos por aula no período da manhã. Cada aula foi dividida em 
três fases: aquecimento (10 minutos); a aula propriamente dita (45 minutos) e a última fase (05 minutos) exercícios 
de alongamento e relaxamento com música. Os sujeitos foram submetidos à avaliação no mês de março e no mês 
de abril iniciaram as práticas das atividades físicas três vezes por semana e em setembro foram encaminhados 
para a reavaliação. 

 
Protocolo de esforço em esteira ergométrica 

 

 
Para aquisição dos dados, utilizou-se um Sistema  Integrado APEX TEB 2200, programado para 07 

estágios, com velocidade inicial de 1,5 mph. Foi utilizado o protocolo de Naughton Modelo I. Este tipo de protocolo 
é indicado para a realização de teste ergométrico ou simplesmente teste de esforço em pacientes sedentários, 
idosos e cardiopatas. De acordo com as especificidades do aparelho, foi necessária uma adequação no primeiro 
estágio do referido Protocolo referente à variável Mph (de 1,0 Mph para 1,5 Mph). 
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Quadro 1. Protocolo de Naughton Modelo I Modificado de acordo com as especificidades do Sistema Integrado 
APEX TEB 2200. 

 
Estágios Mph % Inclinação Min. 

1º 1,5 0% 3 
2º 2,0 0% 3 
3º 2,0 3,5% 3 
4º 2,0 7,0% 3 
5º 2,0 10,5% 3 
6º 2,0 14,0% 3 
7º 2,0 17,5% 3 

 
A configuração gráfica utilizada foi de três derivações (MV5, D2M Ee V2M), perfeitamente adequada aos 

nossos objetivos. Quanto aos eletrodos, foram utilizados os da marca Carbo Cone®, com 55 mm de diâmetro, de 
tecido perspirante, ativado com NaCl a 10%, antialérgico e radiotransparente - 3M. 

 
Realização do Protocolo ergométrico 

 

 
Os sujeitos participantes foram orientados: 

• Chegar ao local 15 minutos antes do início do Protocolo; 
• Alimentar-se até duas horas antes do início do Protocolo; 
• Evitar qualquer tipo de atividade física no dia anterior do Protocolo; 
• Trazer trajes apropriados para a realização do Protocolo (bermuda, maiô de duas peças e tênis); 
• Evitar abusos e excessos na noite anterior; 
• Dormir de 6 a 8 horas da véspera para o dia do exame; 
• Evitar o uso de sedativos; e comunicar qualquer alteração em seu estado de saúde nas últimas 24 

horas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Os resultados a seguir correspondem às avaliações e reavaliações dos testes de esforço utilizando o 

Protocolo de Naughton Modelo I realizados nos meses de março (avaliação) e outubro (reavaliação) de 2007, 
após oferecimento de atividades físicas ( caminhada monitorada (FC), dança de salão e ginástica localizada) p or 
um período de seis meses (abril a setembro de 2007) . 

Para efeitos de resultados foram analisadas estatisticamente através do Teste (t) em nível de p>0,05 a 
freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica em relação ao repouso, estágios do 1º ao 
4º referente ao teste de esforço em esteira ergométrica utilizando o protocolo de Naughton Modelo I e período de 
recuperação na avaliação e reavaliação constantes na Tabela 01. Também, apresentamos em forma de tabelas (2 
e 3) os resultados das médias gerais da freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica 
dos grupos feminino e masculino. 
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Tabela 1. Resultados das análises estatística através do Teste (t) em nível de p>0,05 da Pressão Arterial Sistólic a, 
Pressão Arterial Diastólica e Freqüência Cardíaca dos grupos feminino e masculino na avaliação (antes 
de iniciar as atividades físicas) e reavaliação (após seis meses de praticas de atividades físicas). 

 

 
FC- Freqüência  Cardíaca,  PAS-  Pressão  Arterial  Sistólica,  PAD-  Pressão  Arterial  Diastólica,  F-Feminino,  M- 
Masculino, NS- não significativo e S-significativo. 

 
Tabela 2. Médias gerais de 16 sujeitos do sexo feminino referente à Freqüência Cardíaca, Pressão Arterial 

Sistólica e Pressão Arterial Diastólica obtida no Protocolo de esforço de Naughton na avaliação e 
reavaliação. 

 

 
Sexo Feminino Avaliação Reavaliação 

 
Repouso 

FC 
71,5 

PAS 
114,1 

PAD 
75,6 

FC 
74,4 

PAS 
110 

PAD 
72,8 

Estágio 1 92,3 123,1 78,1 96,2 120,9 75 
Estágio 2 109,6 132,8 79,1 111,7 130,6 76,6 
Estágio 3 129,3 147,3 80,9 130 139,7 79,7 
Estágio 4 149,3 159,4 82,8 149 148,8 82,8 
Média 120,1 140,7 80,2 121,7 135,0 78,5 
Deavpad 24,6 16,0 2,1 22,8 12,0 3,5 

Recuperação 1 min 127,5 153,3 80,6 109,6 144,1 79,1 
Recuperação 2 min 109,6 144,1 79,1 110,9 143,9 78,4 
Recuperação 4 min 101,7 131,6 78,1 101,5 130 74,7 
Recuperação 6 min 102,6 122,2 76,1 105,3 120,6 73,4 
Média 110,4 137,8 78,5 106,8 134,7 76,4 
Desvpad 12,0 13,7 1,9 4,3 11,5 2,8 

FC- Freqüência Cardíaca, PAS- Pressão Arterial Sistólica, PAD- Pressão Arterial Diastólica. 
 

 
As pesquisas e discussões sobre os benefícios dos exercícios físicos são antigas levando em 

consideração as publicações científicas de Cooper (1972) o qual descreve que os exercícios aeróbios (baixa 
intensidade e longa duração) são excelentes para a melhoria da aptidão física e redução de gordura corporal, 
diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares. Também, Paffenbarger et al., (1986); Skinner (1991); Pollock; 
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Wilmore (1993); Guedes; Guedes (1995) e outros descreveram que os exercícios físicos e as atividades físicas de 
baixa intensidade e de longa duração para sedentários aumentam a resistência cardiovascular e redução de 
gordura corporal melhorando a qualidade de vida do homem. 

Através de um programa de atividades físicas oferecido  aos participantes durante  seis meses e 
utilizando o teste  ergométrico como parâmetro de avaliação  e  reavaliação  para  os dois grupos (feminino  e 
masculino), observamos que o grupo feminino especificamente em relação à freqüência cardíaca os dados 
encontrados na reavaliação (média geral tabela 2) são maiores do que aqueles encontrados na avaliação inicial 
(em repouso e nos estágios de 1º ao 4º do protocolo de Naugthon Modelo I). Na fase de recuperação (média geral 
tabela 2) os valores mostrados são menores na reavaliação, após seis meses de práticas de atividades físicas. Já, 
as variáveis PAS e PAD mostraram valores menores durante os estágios e durante a recuperação na reavaliação. 

Convém lembrar que a freqüência cardíaca (FC) é mediada primariamente pela atividade direta do 
sistema nervoso autônomo (SNA), através dos ramos simpáticos e parassimpáticos sobre à auto ritmicidade do 
nódulo sinusal com predominância da atividade vagal (parassimpática) em repouso e simpática durante  o 
exercício. (GUYTON; HALL, 2006). Segundo Greenland et al., (1990), uma freqüência cardíaca baixa de repouso 
tende a representar um bom quadro de saúde, enquanto valores mais altos aparentemente estão relacionados a 
risco aumentado de mortalidade. Levando em consideração nossos resultados quanto a FC em repouso do grupo 
feminino, eles estão  dentro do padrão de normalidade. Após seis meses de práticas de atividades físicas 
moderadas a FC em repouso e na fase de recuperação os valores encontrados para o grupo feminino não 
diminuíram. 

 
Tabela 3. Médias gerais de 09 sujeitos do sexo masculino referente às variáveis Freqüência Cardíaca, Pressão 
Arterial Sistólica e Pressão Arterial Diastólica obtidas no Protocolo de esforço de Naughton Modelo I na avaliação e 
reavaliação. 

 

 
Sexo Masculino Avaliação Reavaliação 

 
Repouso 

FC 
71,1 

PAS 
146,1 

PAD 
94,4 

FC 
63,2 

PAS 
121,7 

PAD 
81,1 

Estágio 1 103,3 171,7 106,1 91,8 142,2 87,2 
Estágio 2 119,8 188,9 101,7 100,8 146,7 86,1 
Estágio 3 134,3 198,9 101,3 114,9 163,3 88,3 
Estágio 4 147,3 201,9 101,9 132,3 177,2 92,2 
Média 126,2 190,4 102,8 110,0 157,4 88,5 
Deavpad 18,9 13,6 2,2 17,7 16,0 2,7 

Recuperação 1 min 126,2 206,7 101,7 135,6 182,8 92,8 
Recuperação 2 min 106,9 201,1 100 121,1 180,6 90,6 
Recuperação 4 min 101,7 131,6 78,1 101,5 130 74,7 
Recuperação 6 min 102,6 122,2 76,1 105,3 120,6 73,4 
Média 109,4 165,4 89,0 115,9 153,5 82,9 
Deavpad 11,5 44,7 13,8 15,7 32,8 10,2 

FC- Freqüência Cardíaca, PAS- Pressão Arterial Sistólica, PAD- Pressão Arterial Diastólica. 
 

 
A tabela 3 através de seus resultados pode verificar que a freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica 

e pressão arterial diastólica em repouso e nos estágios de 1º ao 4º, na reavaliação os resultados encontrados 
foram sempre valores menores (média geral tabela 3). Na fase de recuperação de 1 minuto e de 2 minutos os 
valores encontrados foram maiores para a FC na reavaliação. Segundo Guedes; Guedes (1995) a frequência 
cardíaca de esforço deverá se apresentar dentro de um limite de 135 e 174 bpm, ou seja, os exercícios físicos 
deverão apresentar uma intensidade que possa elevar a FC acima de 135 bpm, porém, não exceder a 174 bpm. 
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Considerando a literatura apresentada, ambos os grupos estão dentro dos limites preconizados. A freqüência 
cardíaca de repouso encontrada no grupo masculino na avaliação e reavaliação está dentro dos limites 
considerados normal conforme aponta a literatura. Se  compararmos os valores encontrados nas tabelas 02 
(feminino) e 03 (masculino) o programa oferecido respondeu melhor ao grupo masculino. 

Em relação ao protocolo utilizado conforme mostra a literatura, o Protocolo de Naughton é um dos mais 
conhecidos, principalmente pela sua utilização em pacientes idosos e cardiopatas. Neste trabalho optamos por 
usar Naughton Modelo I devido ao grupo ser sedentário e declararem nunca ter feito protocolo de esforço em 
esteira ergométrica. O protocolo utilizado talvez não tenha sido adequado para o grupo, ou seja, ele é mais 
recomendado para idosos e cardiopatas, não sendo as características dos grupos feminino e masculino 
participantes desta pesquisa, os quais são sedentários. 

Em uma análise geral dos resultados encontrados, pode-se verificar que o programa de atividades 
físicas oferecido pelo período de seis meses respondeu mais para as variáveis pressão arterial sistólica e diastólica 
do que para a Freqüência Cardíaca. É interessante observar que os resultados mostrados neste trabalho por 
ambos os grupos, corroboram com os relatos de Maris (2007); Theobald; Diettrich (2007) sobre os benefícios da 
atividade física em relação a diminuição dos valores da pressão arterial sistólica e diastólica em repouso. 

Quanto aos resultados estatísticos através do Teste (t) em nível de p>0,05 o grupo feminino (tabela 1) 
mostrou ser significativo para a  pressão arterial sistólica 06 minutos, na pressão arterial diastólica 02 e 06 minutos 
na fase de recuperação na avaliação. Na reavaliação apenas para pressão arterial diastólica na fase de 
recuperação 02 minutos. O grupo masculino mostrou ser significativo para as variáveis PAS, PAD de repouso, 
estágio final, PAS de recuperação 04 e 06 minutos e PAD de recuperação de 02 a 06 minutos, na avaliação e 
reavaliação. A PAS na fase de recuperação 01 minuto mostrou ser significativo na avaliação. Com base nestes 
resultados (estatísticos) julgamos que as atividades físicas praticadas por um período de seis meses respondeu 
melhor para o grupo masculino. 

Também, vale ressaltar que na avaliação ambos os grupos concluíram o Protocolo no 4° estágio e na 
reavaliação 37,5% do grupo feminino e 33,3% do grupo masculino concluíram o Protocolo no 5° e 6° estágios. 
Para tratamento estatístico consideramos apenas até o 4º estágio na reavaliação, o qual mostrou diferença 
significativa para  o  grupo masculino o que não aconteceu  para  o  grupo  feminino. Através dos resultados 
apresentados observamos que os efeitos do programa de atividades físicas sobre as variáveis freqüência cardíaca 
e pressão arterial sistólica e diastólica se mostraram eficientes. 

 
CONCLUSÕES 

 

 
• Os níveis pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica para ambos os grupos os valores 

encontrados na reavaliação foram menores; 
• A freqüência cardíaca de repouso os valores encontrados tanto na avaliação e reavaliação está 

dentro dos padrões de normalidade; 
• A freqüência Cardíaca nos estágios de 1º ao 4º e na fase de recuperação para o grupo feminino os 

valores apresentados sofreram poucas alterações entre a avaliação e reavaliação. O grupo 
masculino apresentou valores menores nos estágios de 1º ao 4º na reavaliação. Na fase de 
recuperação na reavaliação os valores foram maiores; 

• A pressão arterial sistólica e diastólica para o grupo feminino  os valores encontrados na 
reavaliação foram menores quando comparados com a avaliação. Para o grupo masculino os 
valores encontrados (PAS e PAD) na reavaliação também foram menores quando comparados com 
a avaliação; 

• As atividades físicas oferecidas (caminhada monitorada de FC, dança de salão e ginástica 
localizada) responderam melhor para a pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica do que 
para a freqüência cardíaca; 

• Considerando os resultados estatísticos, o programa de atividades físicas oferecido por seis meses 
respondeu melhor para o grupo masculino. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 

 

 
A prática da atividade física contribui para a melhora da qualidade de vida, proporcionando bem-estar, 

mudanças comportamentais e também nos aspectos morfofisiológicos. Segundo Bankoff et al (2006), novos 
tempos, novas tendências, a Qualidade de Vida invade o mercado e com isso há um acelerado processo de 
mudanças, em que: pessoas, instituições, organizações e empresas estão passando por verdadeiras inovações. Já 
Leite (1999) afirma que, o declínio das funções orgânicas e mentais com o avançar da idade se deve a uma 
hipocinesia motora comum nos indivíduos, provocando subestímulos ao sistema bioenergético, ao  sistema 
músculo esquelético, ao sistema cardiorrespiratório, ao sistema nervoso central. Na realidade, não se espera 
reverter o processo de envelhecimento, mas sim retardá-lo, prevenindo o indivíduo de distúrbios metabólicos e/ou 
degenerativos. Salienta ainda que a atividade física estruturada e elaborada possa recuperar o ritmo e a 
expressividade do corpo, melhorar 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, pode-se prevenir a rigidez articular, a 
atrofia muscular, e a baixa capacidade cardiorrespiratória. 

Na opinião de Nahas (2003), a atividade física regular é importante na prevenção de diversas doenças, 
uma vez que os esportes, os exercícios, as tarefas domésticas, o caminhar para o trabalho e a própria atividade 
laboral pode ser útil, pois também promovem um gasto calórico determinado. A prática de atividade física requer a 
adequação de um conjunto de fatores tais como as características pessoais como: peso, idade, sexo, nível de 
saúde, habilidades pessoais, estado de humor, as características ambientais como: acesso a locais que facilitam a 
atividade, influência familiar, influência dos amigos, clima, suporte social, mudança de rotina, percepção do tempo 
livre, as características ligadas à própria atividade física como: intensidade da atividade e a percepção do esforço. 

Segundo Matsudo (1997); Matsudo et al., (2002), a atividade física é muito importante, por ser capaz de 
irrigar mais ativamente o cérebro, possibilitando uma vida mais ativa. Devemos, também, considerar uma variação 
de pessoa para pessoa, isso em função do peso corporal e da aptidão física de cada uma. Guedes; Guedes (1998) 
classificam o gasto energético das atividades físicas de nosso cotidiano basicamente em cinco categorias: I - a 
demanda energética proveniente do tempo dedicado ao descanso e às necessidades vitais, como horas de sono, 
refeições, higiene e outras; II - a demanda energética provocada pelas atividades no  desempenho de  uma 
ocupação profissional; III - a demanda energética necessária à realização das tarefas domésticas; IV - a demanda 
energética voltada a atender às atividades de lazer e de tempo livre; V - a demanda energética induzida pelo 
envolvimento em atividades esportivas e em programas de condicionamento físico. 

Existe uma relação entre a prática regular da atividade física, da aptidão física e do estado de saúde das 
pessoas, podendo-se concluir que os índices da aptidão físicos têm relação com a saúde geral da pessoa. 
Conforme Guedes (1995) é necessário considerar que a aptidão física envolve a participação de variados 
componentes motores, cada um recebendo diferentes estímulos mediante a realização de tipos particulares de 
exercício físico, e que a aptidão física relacionada à saúde contempla aqueles componentes motores cujo aspecto 
fisiológico pode oferecer alguma proteção aos distúrbios orgânicos provocados por um estilo de vida sedentário. 

Para Matsudo (2000) a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 
esqueléticos que resultam em gasto calórico, e que resulta na melhora ou na manutenção de uma ou mais 
variáveis da aptidão física e o esporte um tipo de atividade física que envolve competição e o sob o controle de 
determinadas regras. Na opinião de Guedes; Guedes (1998) considerando a multidimensionalidade que envolve a 
atividade física em relação aos esforços físicos, os componentes da aptidão física necessariamente deverão ser 
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considerados em duas vertentes; aqueles voltados à aptidão física relacionada à saúde e aqueles que  se 
identificam com a aptidão física relacionada ao desempenho atlético, enfatizam, ainda, que a  aptidão física 
relacionada à saúde abriga aqueles atributos biológicos que oferecem alguma proteção ao aparecimento de 
distúrbios orgânicos provocados pelo estilo de vida sedentário que se torna, portanto, extremamente sensível ao 
nível de prática da atividade física. 

Segundo Manidi et al., (2001); Barbosa (2003); Barbosa; Bankoff (2008) as pessoas também poderão 
beneficiar-se dos exercícios relativos às funções perceptivas, respiratórias e digestivas, explicando que: para a 
função perceptiva: o programa de exercícios ressalta as ligações existentes entre as sensações, a percepção e 
sua função de informação sensorial, para a função respiratória: A respiração não é somente regeneradora, mas 
permite um relaxamento geral. Quando a respiração é bem feita, permite uma boa oxigenação e uma contração 
muscular mais eficaz, contribui também para se tomar consciência do corpo e conhecer melhor as sensações 
corporais. 

 
Atividade física e as doenças crônicas não transmissíveis 

 

 
A atividade física se bem estruturada e orientada pode ajudar atingir e manter o peso corporal apropriado 

e contribuem positivamente na mudança de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, 
a resistência a insulina e a hipertensão. Desta forma contribui no controle do diabetes, colesterol alto,  a 
hipertensão arterial e no controle do peso corporal. (BARBOSA et al., 2002; BARBOSA, 2003; BARBOSA e 
BANKOFF, 2008; ZAMAI; BANKOFF, 2010). 

Zamai (2009) estudou os eventos do ciclo cardíaco (pressão arterial e freqüência cardíaca) em um grupo 
de sujeitos sedentários de ambos os sexos com o objetivo de verificar a influência de atividades físicas oferecidas 
através do Programa Mexa-se Unicamp e relata em seus resultados que as atividades físicas oferecidas pelo 
período de seis meses influenciou na melhora dos eventos do ciclo cardíacos (PAS e PAD) mais do que na 
freqüência cardíaca. 

A atividade física é hoje considerada, como um dos principais componentes na obtenção da qualidade de 
vida das pessoas e, em particular, dos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, a prática da atividade 
física regular provoca alterações fisiológicas que são desenvolvidas através da resistência cardiorrespiratória, 
também conhecida como resistência aeróbia e conforme define Guedes (1995), a capacidade do organismo em se 
adaptar a esforços físicos moderados, envolvendo a participação dos grandes grupos musculares, por períodos de 
tempo relativamente longo. A atividade física indicada para os hipertensos tem por base os exercícios dinâmicos 
baseados nos movimentos, tendo que ser também aeróbio com baixa ou média intensidade e com longa duração. 

Fox (1991) coloca que a diminuição na freqüência cardíaca em repouso ocorre devido a uma redução da 
atividade simpática, havendo um aumento da atividade parassimpática no coração. Outra alteração cardiovascular 
citada, e a ocorrência de uma hipertrofia do músculo esquelético e uma maior densidade capilar, o que facilita a 
perfusão cardíaca. 

Conforme dizem Mcmahon; Palmer (1985), há diferenças entre os efeitos hemodinâmicos dos exercícios 
dinâmicos e estáticos, citam que durante a realização dos exercícios dinâmicos, os músculos ativos necessitam de 
mais 02, levando a uma elevação da ventilação minuto do débito cardíaco e do fluxo sangüíneo para tais músculos, 
ocorrendo uma elevação da pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica permanece inalterada. Segundo 
Guedes (1995) os mecanismos responsáveis pela redução de pressão arterial através do exercício ainda não 
estão totalmente esclarecidos, no entanto, acredita-se que a diminuição do tônus simpático e do débito cardíaco 
em condições de repouso, associada á diminuição da sensibilidade barorreceptora, seja mais significativa. Negrão 
et al., (1994), coloca que uma única série de exercícios físicos, contínua e moderada pode provocar a redução da 
pressão arterial em hipertensos durante a fase de recuperação. Em relação aos benefícios da atividade física 
aeróbia, pode-se afirmar que além dos benefícios cardiovasculares ocorridos na população em geral que pratica tal 
atividade, encontra-se a redução da freqüência cardíaca e, segundo Waib; Burini (1995), uma outra alteração que 
pode influenciar na redução de pressão arterial, é pela ocorrência de uma maior densidade capilar. Enfim, é a 
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atividade física se contrapondo às doenças crônicas não transmissíveis, na redução dos fatores de risco, gerando 
conseqüentemente uma melhor qualidade de vida. 

Conforme Hayflick (1996), contudo, a despeito dos benefícios da prática de exercícios para a saúde, há 
bons indícios de que a expectativa de vida seja maior nos idosos fisicamente ativos. Assim, Pollock; Wilmore 
(1993) dizem que: um programa de atividade física  bem elaborado  deve incluir atividades aeróbias para  o 
desenvolvimento e manutenção do condicionamento cardiorrespiratório, controle adequado do peso, atividades 
para desenvolvimento da força e endurance muscular, além de exercícios de flexibilidade. A especificidade do 
treinamento físico representa um importante conceito a ser considerado na prescrição do exercício. Segundo Shoji; 
Forjaz (2000) quanto  ao  efeito do treinamento físico em indivíduos hipertensos, a  maioria dos estudos tem 
demonstrado que o treinamento físico diminui significativamente a pressão arterial de repouso, instituições como o 
American College of Sports e Medicine (1999), apontam que o treinamento físico aeróbio pode reduzir a pressão 
arterial sistólica e a diastólica em cerca de 10 mmHg em indivíduos com hipertensão leve. 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. Envelhecer com qualidade de vida não é um 
privilégio, mas deve ser um objetivo a ser alcançado por quem se preocupa, estuda e convive com a velhice. 

Para Matsudo (2006), os principais benefícios da atividade física e do exercício na saúde e qualidade de 
vida são: 

• Efeitos antropométricos e neuromusculares: 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 freqüência 
cardíaca em repouso e no trabalho submáximo, aumento da potência aeróbia e da ventilação 
pulmonar, diminuição da pressão arterial, melhora do perfil lipídico, melhora da sensibilidade à insulina; 

• Efeitos psicológicos: visando à melhora do auto-conceito, da auto-estima e  da imagem corporal, 
diminuição do estresse e da ansiedade, melhora da tensão muscular e da insônia, diminuição do 
consumo de medicamentos, melhora das funções cognitivas e da socialização. 

Estudos científicos recentes têm demonstrado que a associação de atividade física e saúde não 
necessitam de horas e horas de exercícios com máxima intensidade, ao contrário, sessões de trinta minutos por 
dia, na maior parte dos dias da semana, desenvolvidas continuadamente ou mesmo em períodos cumulativos de 
10 a 15 minutos, em intensidade moderada, já são suficientes para promoção da saúde. Instituições como a OMS, 
o Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física (ICSSPE), o Centro de Controle e Prevenção 
de Doença – USA (CDC), o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM), a Federação Internacional de 
Medicina Esportiva (FIMS) e a Associação Americana de Cardiologia confirmam tais recomendações. Essa nova 
mensagem tem recebido apoio de importantes congressos e tem sido adotada por programas nacionais em 
diferentes países. Em termos biológicos, nós, seres humanos, fomos e somos criados para sermos uma criatura 
ativa. Mesmo que a civilização moderna promova a evolução de inúmeros artigos, produtos e utensílios, 
provocando uma  diminuição da quantidade de atividades necessárias para  a  execução  das tarefas básicas 
associadas à vida, o corpo humano não sofreu transformações; no entanto, torna-se necessária uma 
conscientização e um reconhecimento de que para a boa saúde e uma boa qualidade de vida, a atividade física se 
apresenta como um elemento importante no cotidiano, que pode contribuir na promoção da saúde, combatendo os 
fatores de risco e as doenças crônicas não transmissíveis. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o perfil relativo à saúde em sujeitos de ambos os sexos faixa etária 
entre 30 a 40 anos, participantes do Programa de Convivência e Atividade Física “Mexa-se Unicamp” através da 
ficha de anamnese, medidas e avaliações aplicadas. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA 
 

 
Público Alvo 

 

 
Considerou-se para este estudo o universo de trezentos e sessenta e quatro sujeitos participantes das 

práticas oferecidas pelo Programa Mexa-se Unicamp, sendo 288 sujeitos do sexo feminino e 76 sujeitos do sexo 
masculino, faixa etária entre 30 e 40 anos. 

 
Coleta de Dados 

 

 
A pesquisa foi realizada em duas fases, sendo que a primeira fase foi realizada antes do oferecimento das 

práticas no Programa de Atividade Física e a segunda fase, realizada oito meses após ter-se iniciado as atividades 
no referido programa. 

Na primeira fase e na segunda fase, foi aplicada uma ficha de anamnese com perguntas abertas e fechadas 
e realizada as medidas antropométricas, pressão arterial e freqüência cardíaca dos participantes. 

O trabalho  foi realizado pelo Laboratório de Avaliação Postural da Faculdade de  Educação  Física da 
Universidade Estadual de Campinas, em parceria com o Programa “Mexa-se Unicamp”. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, as medidas e avaliações foram realizadas antes e  depois das atividades físicas no  período 
compreendido entre fevereiro de 2010 e outubro de 2010. Para as medidas antropométricas foi utilizada uma 
balança da marca Filizola 150 Kg com toesa. Os eventos do ciclo cardíaco (pressão arterial e freqüência cardíaca 
de repouso) foram aferidos com esfigmomanometro digital da marca Philips. As doenças e fatores de risco a 
saúde, desconfortos físicos e nível de participação em aulas práticas de atividades físicas, através da ficha de 
anamnese contendo perguntas abertas e fechadas. 

 
RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 
 

Gráfico 1. Média idade, peso, altura e IMC dos participantes 
do Programa Mexa-se - Unicamp. 

Masculino (n=76) e Feminino (n=288). 
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Gráfico 2. Média da frequência cardíaca de repouso e 
máxima dos participantes. Masculino e Feminino. 
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Gráfico 3. Média da pressão arterial dos participantes. 
Masculino e Feminino. 
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Gráfico 4. Média das doenças ou fatores de risco a saúde dos participantes do Programa 
Mexa-se. Masculino e Feminino. 
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Gráfico 5. Locais de dores apresentadas pelos participantes. 
Masculino e Feminino. 

 
30 

27,08 
25 

 
20 

15 14,47 

10 
 

5 
 

0 

 
 
 
 
 

20,48 
 

 
 

11,84 

 
 
 
 
 
 
 

15,62 
 
 

11,84 

 
 
 

25 
22,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,72 
 

5,26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,37 
 
 
 

3,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,37 

5,26 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fem 
Masc 

PESCOÇO OMBROS COST AS 
SUP. 

COST AS 
INF. 

BRAÇOS PUNHO MÃOS 

 
 
 

Gráfico 6. Dores na região pélvica e nos membros inferiores. 
Masculino e Feminino. 
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Gráfico 7. Já parrticipou de alguma atividade física antes do 
programa? Masculino e Feminino. 
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Gráfico 8. Funções desempenhadas na Unicamp. 
Sexo Feminino. 
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Gráfico 9. Funções desempenhadas na Unicamp. 
Sexo Masculino. 
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Gráfico 10. Atividades físicas praticadas pelos participantes no programa 
e fora dele. 
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Gráfico 11. Você pratica atividades físicas, quantas vezes por semana? 
S exo Masculino e Feminino 
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Gráfico 12. Você pratica atividades físicas além do programa? 
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DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  EE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO 
 

 
O universo da pesquisa chama a atenção, por apresentar número maior de mulheres participantes do 

programa Mexa-se Unicamp (N=288). A faixa etária ficou entre 38 a 41 anos para ambos os grupos (feminino e 
masculino). O IMC para ambos os grupos mostra que os mesmos estão acima do peso. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde preconiza o peso ideal entre 18,5 e 24,9 o IMC para adultos e 25 e 30 já é considerado acima 
do peso ideal. Conforme mostra o gráfico nº1 o grupo masculino apresentou média de 26,45 e o grupo feminino 
média de 26,12 referente ao IMC, estando ambos os grupos acima do peso. A Organização Mundial de Saúde 
utiliza a seguinte tabela de peso ideal pelo IMC: 

 
Situação IMC em adultos 

abaixo do peso ideal abaixo de 18,5 
no peso ideal entre 18,5 e 24,9 
acima do peso ideal entre 25 e 30 
obeso acima de 30 

 
O NHANES II survey (National Health and Nutrition Examination Survey), que foi uma pesquisa feita nos 

Estados Unidos entre 1976-1980, indicou a seguinte tabela que usa o IMC como indicador do peso ideal: 
 

 

Condição IMC em 
Mulheres 

IMC em 
Homens 

abaixo do peso ideal < 19,1 < 20,7 
no peso ideal 19,1 - 25,8 20,7 - 26,4 
marginalmente acima do 
peso 25,8 - 27,3 26,4 - 27,8 

acima do peso ideal 27,3 - 32,3 27,8 - 31,1 
Obeso > 32,3 > 31,1 

 
De acordo com a tabela da National Health and Nutrition Examination Survey os participantes (homens e 

mulheres)  estão no peso ideal. 
Para Matsudo (2006), os principais benefícios da atividade física e do exercício na saúde e qualidade de 

vida são: Efeitos antropométricos e neuromusculares 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. 

A frequência Cardíaca de Repouso (FCR) é o número de batimentos cardíacos durante um minuto numa 
situação de repouso. Quanto à frequência cardíaca de repouso o grupo feminino apresentou 83,73 bpm e o grupo 
masculino 76,88 bpm, lembrando que a média de batimentos por minuto considerada normal é de 60 a 80. Menor 
que 60 bpm (lento-bradicardia), maior que 100 bpm (rápido-taquicardia), 100-150 bpm (emergência) e acima de 
150 bpm (fator de risco alto). Mesmo participando de práticas de atividades físicas no programa mexa-se uma a 
três vezes por semana a média geral de frequência cardíaca apresentada por ambos grupos pode-se considerar 
dentro da média, porém,.o grupo feminino um pouco acima de 80 bpm. Ainda, segundo classificação de Mayuri 
Kulkarni do artigo Resting Heart Rate Chart acessado em 04 de novembro de 2010, o qual preconiza a média de 
71 - 75 e 76 - 82 abaixo da média e 83+ bpm é considerada uma frequência cardíaca contra indicada para homens 
na faixa estaria de 36 a 45. Para mulheres da mesma faixa etária preconiza a média de 74-78 e 79-84 abaixo da 
média e 85+ bpm é considerada uma freqüência cardíaca contra indicada para mulheres na faixa estaria de 36 a 
45. Considerando os valores preconizados pelo autor, ambos os grupos estão dentro da média em relação à 
freqüência cardíaca de repouso, muito embora, é normal as mulheres apresentarem de 5 a 10 bpm a mais que os 
homens. Freqüência cardíaca máxima é o maior número de batimentos a que uma pessoa pode chegar, ou seja, o 
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número máximo de batimentos que seu coração consegue alcançar. Ela é calculada a partir de uma fórmula 
simples: FCmáx = 220 – idade. Quanto à freqüência cardíaca máxima a média geral apresentada para o grupo 
feminino foi de 180,90 e masculino de 179,08 bpm, sendo considerada dentro dos limites para ambos os grupos. 

Bankoff, et al (2007) estudaram a associação entre indicadores antropométricos e variáveis metabólicas em 
69 sujeitos de ambos os sexos. Os resultados mostraram que a freqüência cardíaca apresentou correlação com a 
intensidade de esforço associando-se ao percentual de gordura e ao IMC. A pressão arterial (sistólica e diastólica) 
apresentou boa correlação com o IMC, especificamente o grupo feminino. Para o grupo masculino, o indicador 
antropométrico que apresentou maior associação com a pressão arterial foi a RCQ. O duplo produto teve maior 
correlação com o IMC. 

O gráfico nº 3 apresenta as médias referentes aos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica de ambos 
os grupos (feminino e masculino). Pelos resultados observamos que ambos os grupos apresentam níveis 
considerados normais. 

Para Matsudo (2006), os principais benefícios da atividade física e do exercício na saúde e qualidade de 
vida são os efeitos metabólicos que se preocupam com aumento do volume sistólico, diminuição da freqüência 
cardíaca em repouso e no trabalho submáximo, aumento da potência aeróbia e da ventilação pulmonar, diminuição 
da pressão arterial, melhora do perfil lipídico, melhora da sensibilidade à insulina. 

Zamai (2009) estudou os eventos do ciclo cardíaco (pressão arterial e freqüência cardíaca) em um grupo 
de sujeitos sedentários de ambos os sexos com o objetivo de verificar a influência de atividades físicas oferecidas 
através do Programa Mexa-se Unicamp e relata em seus resultados que as atividades físicas oferecidas pelo 
período de seis meses influenciou na melhora dos eventos do ciclo cardíacos (PAS e PAD) mais do que na 
freqüência cardíaca. 

O gráfico de número 4 aponta dados coletados referentes aos fatores de risco. Observamos que os 
fatores de risco predominantes são os problemas relacionados à ortopedia, ou seja, aqueles relacionados com o 
sistema locomotor, com predominância no sexo feminino. É interessante observarmos neste gráfico o relato dos 
participantes os quais apontaram serem portadores de hipertensão arterial com medicamentos, representando 
assim a segunda causa de fatores de risco para ambos os grupos, muito embora, a média geral do grupo referente 
aos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica ter sido considerada normal. Chamou-nos atenção neste 
trabalho, os dados referentes às mulheres fumantes as quais representam  três vezes mais que os homens. 

A partir destes dados coletados, o Programa Mexa-se Unicamp iniciou um trabalho intensivo com os 
participantes especificamente as mulheres, sobre o tabagismo, mostrando para elas ser este um fator de risco 
predominante para as doenças crônicas não transmissíveis e a importância de se desvencilhar do fumo para a sua 
saúde e beleza. Também, o índice apresentado pelo grupo feminino em relação à artrose e não constatada nos 
homens para nós foi uma surpresa, porém, em relação ao grupo feminino, a presença de artrose nesta faixa 
etária é muito preocupante e uma atitude foi tomada pelo programa, ou seja, solicitamos as pessoas que indicaram 
serem acometidas por artrose mais cuidado e melhor acompanhamento médico e exames clínicos periódicos e se 
possível não abandonar as práticas de atividades físicas. Antes dos 50 anos de idade, a artrose, na maioria das 
articulações, é maior nos homens do que nas mulheres. Após os 50 anos, as mulheres passam a ter mais artrose, 
especialmente, nas articulações das mãos, pés e joelhos. Na maioria dos estudos, as articulações do quadril são 
mais acometidas nos homens. (Escola de Postura, 2011). Praticamente, em todos os dados apresentados as 
mulheres apresentaram índices maiores que os homens. 

Na opinião de Nahas (2003), a atividade física regular é importante na prevenção de diversas doenças, 
uma vez que os esportes, os exercícios, as tarefas domésticas, o caminhar para o trabalho e a própria atividade 
laboral pode ser útil, pois também promovem um gasto calórico determinado. A prática de atividade física requer a 
adequação de um conjunto de fatores tais como as características pessoais como: peso, idade, sexo, nível de 
saúde, habilidades pessoais, estado de humor, as características ambientais como: acesso a locais que facilitam a 
atividade, influência familiar, influência dos amigos, clima, suporte social, mudança de rotina, percepção do tempo 
livre, as características ligadas à própria atividade física como: intensidade da atividade e a percepção do esforço. 

O gráfico 5 aponta os locais de dores acentuadas para ambos os grupos na parte superior do corpo 
incluindo a coluna vertebral. È visível predominância nas mulheres com valores mais elevados. Os locais mais 
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apontados em relação à localização de dores foram o pescoço (cervical), coluna torácica e lombar e ombros. Já o 
gráfico número 6 aponta os locais de dores acentuadas na parte inferior do corpo incluindo a pelve. Também, há 
predominância do sexo feminino em relação aos valores mais elevados com destaque para as articulações dos 
joelhos, tornozelos, pés e pelve. Se verificarmos as informações dos gráficos 8 e 9 quanto às funções 
desenvolvidas pelos sujeitos de ambos os grupos, podemos verificar que a maior parte deles desenvolve a função 
de enfermagem, técnicos administrativos, estudantes e outras. A função de enfermagem exige trabalho neuromotor 
árduo e repetitivo de posturas corporais extenuantes aos sujeitos durante seis horas consecutivas, sem a luz do 
sol, sem práticas de alongamentos levando os sujeitos que exercem esta profissão ao nível de estresse muito 
elevado diminuindo assim sua qualidade de vida. Quanto aos técnicos administrativos e estudantes acreditamos 
que prevaleçam as horas intermináveis em computadores privilegiando as más posturas corporais acompanhadas 
de uma grande  dose  de  sedentarismo, levando o corpo a sofrer mais cedo com as doenças crônicas não 
transmissíveis, ou seja, uma geração de jovens doentes. 

Perguntamos também, aos participantes se eles já participaram de atividades físicas anterior a este. Os 
dados estão no gráfico 7 e revelou que o grupo masculino mais de 80% e o grupo feminino mais de 75% haviam 
participado de algum tipo de atividade física e mesmo assim não ficaram livres de problemas relacionados à saúde 
e bem estar corporal, então, leva-se a crer que as práticas de atividades físicas não devem ser esporádicas e sim 
contínuas para obter bons resultados em relação a saúde e melhor qualidade de vida. Em relação às atividades 
físicas praticadas pelos sujeitos o gráfico de número 10 aponta: Para o grupo feminino, Caminhada, Ginástica 
laboral, Caminhada/outras atividades e natação. Para o grupo masculino, futebol, caminhada, corrida/futebol, 
Ginástica laboral e futebol/outras atividades. Com estes dados é possível dizer que a prática da atividade física 
deve ser orientada, planejada e  de forma contínua para ter os benefícios que ela proporciona ao nosso corpo. 

Em relação às funções desempenhadas pelo grupo feminino, destacamos o percentual maior na área de 
enfermagem, técnico administrativo, estudante e professor através do gráfico número 08 em relação ao sexo 
feminino. O gráfico de número 9 apresenta as funções desempenhadas pelo grupo masculino, com destaque 
também, para a área de enfermagem e estudantes. Se confrontarmos os dados anteriores apresentados em 
relação aos locais das dores no corpo para ambos os grupos, através da cinesiologia podemos verificar uma 
relação direta entre os sintomas das dores e as funções ocupadas por estes sujeitos da pesquisa em relação as 
doenças relacionadas ao trabalho, especificamente em relação as posturas corporais desenvolvidas no dia a dia . 

O gráfico 11 aponta quantas vezes por semana os grupos feminino e masculino freqüentam o programa. É 
interessante observarmos as respostas tendo em vista que a maioria das mulheres freqüenta duas e três vezes por 
semana e os homens diariamente. O gráfico número 12 mostra que os grupos realizam atividades físicas além, 
das praticadas no referido programa. Não sabemos se são atividades orientadas, planejadas ou diárias, porém, 
ambos os grupos disseram realizar e os resultados foram surpreendentes porque mais de 50% dos homens e 78% 
de mulheres disseram realizar atividades físicas além do Programa Mexa-se Unicamp. Isso representa ser 
significativo e muito relevante porque se tem a impressão que os sujeitos participantes da pesquisa estão se 
tornando mais consciente em relação a importância das práticas de atividades físicas contínuas para a saúde e 
melhor qualidade de vida. 

Para Bankoff et al., (2006), Os benefícios da atividade física para o trabalho são amplamente conhecidos e 
vão desde a melhora de rendimento, passando por uma melhor disposição do funcionário até a melhora no 
relacionamento interpessoal. Assim é necessário rever o papel dos recursos humanos, capital mais importante das 
empresas. 

Ao participar de um programa de exercício, o indivíduo se mostra auto-motivado, estabelecendo suas 
próprias metas, o sentimento de relaxamento, a redução da ansiedade, a elevação do humor influenciam o 
envolvimento contínuo.  O programa foi criado com o objetivo de atingir a saúde e qualidade de vida deste 
trabalhador, consideramos que SAÚDE é um estado  de completo  bem-estar físico, mental e  social, a  qual 
proporcionará uma nova e melhor qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 6 - MOTIVOS DE ADESÃO E MANUTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 
REGULARES 

 

 
Carlos Aparecido Zamai; Antonia Dalla Pria Bankoff 
Faculdade de Educação Física – LAP-FEF - Unicamp 

Programa Mexa-se Unicamp 
 
INTRODUÇÃO 

 

 
A eterna busca por melhor condicionamento físico e a forte apelação da forma física (estética corporal), tem 

levado inúmeras pessoas de todas as idades à prática do exercício físico nas academias. A recuperação e/ou 
manutenção da saúde, o combate aos fatores de riscos, a prática regular de exercícios físicos, a estética, o ganho 
e a definição de massa muscular, a perda de peso, as relações interpessoais, o treinamento para competições 
(amadoras e profissionais), a melhora da qualidade de vida e outros, são alguns dos motivos que vem levando as 
pessoas à adesão desde a adolescência a procurar cada vez mais as academias. 

Quanto à aderência Saba (2001, 2006) define como sendo um conjunto  de  determinantes pessoais, 
ambientais e características do exercício que propiciam a manutenção da prática física por longos períodos de 
tempo, a fim de elevar a qualidade de vida do sujeito e garantir-lhe saúde e satisfação. 

Zamai; Costa (2008) concluíram em seu trabalho que os principais fatores para a decisão da prática de 
atividades físicas na academia entre as mulheres pesquisadas são: a localização e tipos de aulas, preocupação 
com a estética corporal imposta pela mídia que impõe corpos malhados e sarados como únicos na conquista de 
mais saúde. 

Em relação ao interesse pela prática de exercícios nas academias, Costa et al., (2007) diz que as pessoas 
buscam reduzir a quantidade de gordura e/ou aumentar a quantidade de massa muscular e salientam que estes 
são os anseios de grande parte dos praticantes de exercícios físicos. 

Em seu artigo Santos; Knijnik (2006), enfatiza que os comportamentos individuais têm impactos positivos 
ou negativos na própria saúde, ou seja, através da prática regular de atividade física, podemos minimizar o risco de 
algumas doenças como cardiopatias, desvios posturais, encurtamentos musculares, estresse, depressão, etc. 

Assim, cada vez mais, jovens, adultos e adultos com mais idade estão aderindo à prática de atividades 
físicas por diversos motivos, sendo eles, relacionados ao combate aos fatores de riscos, prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNTs), estética corporal focando a melhoria da qualidade de vida. Em relação a 
estes aspectos, Zamai et al., (2006); Zamai (2009); Zamai; Bankoff (2010) evidenciaram, em seus estudos que, a 
prática regular de atividade física está cada vez mais se fortalecendo como fator influenciador da melhoria da 
qualidade de vida da população desde a infância, adolescência e vida adulta. 

Lopes; Chiapeta (2010) comentam que a cada dia que passa, novas academias de ginástica vão surgindo, 
oferecendo as mais diversas opções de atividades e, investindo cada vez mais em marketing,  através  de 
atividades inovadoras que muitas das vezes não passam de apenas um modismo de verão, porém, cada vez mais, 
pessoas vão aderindo a essa sistemática prática, onde as mesmas optam por aquelas atividades que mais lhe 
convém e o estimulam. Complementam ainda Rocha (2008); Zamai; Costa (2008) que, as academias se 
transformaram numa ótima opção para a população urbana obter melhorias em seu bem-estar geral. 

Ainda quanto aos motivos de aderência à prática de atividade física em academias de ginástica, entre 
homens e mulheres, jovens e adultos nota-se nos estudos de Silva et al., (2008), Santos; Zamai (2010) onde os 
homens procuram as academias por motivo de preparação física e pelo prazer pela prática, as mulheres, que além 
do prazer pelo exercício, aderem à prática por motivos estéticos e para o emagrecimento. 

Na pesquisa realizada por Pereira; Bernardes (2005), concluíram que a saúde e a estética, são motivos de 
grande parte da população, sendo fatores predominantes na adesão à prática do exercício físico em academias de 
ginástica e, que os benefícios obtidos com a manutenção são vários, entre eles a disposição, o bem -estar, a saúde 
e a qualidade de vida. 
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Para Zamai; Bankoff (2010) os principais motivos de aderência e manutenção as práticas de atividades 
físicas oferecidas no Programa Mexa-se Unicamp são: a perda de peso corporal, melhora do relacionamento no 
setor de trabalho e no ambiente domiciliar, bem como a melhoria da qualidade de vida. 

A pesquisa ainda enfatiza que os motivos que os levaram a prática das atividades no programa foram 
indicação médica, perda de peso corporal e melhoria da qualidade de vida. 

A literatura tem mostrado que a pratica da atividade física causa impactos positivos na vida do sujeito, 
porém, existem muitas pessoas que iniciam suas atividades nas academias de ginástica e não permanecem por 
longo tempo na mesma. Neste sentido, Santos; Knijnik (2006); Zamai; Costa (2008); Zamai; Bankoff (2010) 
afirmam que é importante que a prática de atividade física ocorra de forma contínua para manter e promover a 
saúde. 

Salienta-se assim, que os efeitos positivos da atividade física, os quais são possíveis e levam os sujeitos de 
várias idades a aderirem à prática regular em academias de ginástica, entre eles pode-se citar a estética corporal e 
a qualidade de vida, evidenciados em alguns estudos citados anteriormente. 

Propõe-se neste estudo identificar, conhecer e refletir sobre os resultados obtidos nesta pesquisa e, 
esperando de alguma forma contribuir para ampliação de possibilidades de atuação dos profissionais de Educação 
Física no que diz respeito aos motivos de adesão e manutenção da prática de atividades físicas regulares em 
academias de Campinas e Sorocaba e outras. 

 
METODOLOGIA 

 

 
População estudada 

 
A população deste estudo compreende uma amostra de 120 sujeitos de ambos os sexos, faixa etária entre 

15 e 32 anos, abrangendo adolescentes e adultos, regularmente matriculados em academias das cidades de 
Campinas e Sorocaba, sendo divididas em dois grupos de adolescentes e adultos conforme o sexo, levando em 
consideração os fatores de adesão e manutenção da prática desde as escolhas para adesão. 

 
Procedimentos metodológicos 

 
Para o desenvolvimento deste trabalho inicialmente foi realizada revisão bibliográfica abrangendo a 

temática atividade física, aptidão física, benefícios da prática de atividade física, saúde e qualidade de vida, 
respeitando as seguintes etapas: 

• Pesquisas bibliográficas abrangendo fontes de papel e digitais; 
• Fichamento das principais referências encontradas; 
• Ficha bibliográfica; 
• Aprofundamento e refinamento para seleção das referências; 
• Resumos das principais colocações dos autores e redação inicial do trabalho, correções e redações 

finais conforme indica Silva; Menezes (2001). 
Num segundo momento foi realizada pesquisa de campo com coletas de dados através de um questionário 

específico contendo perguntas fechadas. As perguntas foram apresentadas a todos os participantes, exatamente 
com as mesmas questões e na mesma ordem, conforme recomenda Marconi; Lakatos (1990), por um período de 
30 dias junto à população de forma aleatória, sendo a mesma realizada na saída das academias, onde após 
explicações e concordância dos interessados em participar da pesquisa assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Pôde-se observar através dos dados coletados nas pesquisas, que há uma superioridade de sujeitos do 

sexo masculino em Sorocaba-SP, porém na população de Campinas os resultados se opõem no sentido da 
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população feminina. Mediante a este fato, pode-se comparar com o estudo de Zamai; Bankoff, (2010), cujo objetivo 
foi de analisar as contribuições e benefícios da prática de exercícios físicos junto ao Programa Mexa-se Unicamp 
entre 25 sujeitos de ambos os sexos, sendo 16 do sexo feminino e 09 do sexo masculino. 

Abaixo se  apresentam alguns dados referentes às atividades mais praticadas, tempo  de prática das 
atividades físicas, freqüência semanal, motivos de adesão e Influências para o início da prática de atividades 
físicas nas academias de ginástica das cidades de Campinas e Sorocaba no ano de 2010, conforme mostram as 
tabelas de 01 a 05, englobando adolescentes e adultos de ambos os sexos. 

 
Tabela 1. Atividades mais praticadas nas academias de ginástica, 2010. 

 
 

Atividades mais praticadas 
(população pesquisada) 

Adolescentes/Adultos 
(Masculino) 

Adolescentes/Adultos 
(Feminino) 

Musculação 65,5 66,4 
Atividades aeróbias individuais 
(corridas e caminhadas) 

12,1 13,2 

Atividades aeróbias em grupo 
(jump, step e hidroginástica) 

10,0 11,6 

Ginástica localizada 6,8 5,5 
Mais de uma atividade 5,6 3,3 

 

Entre os entrevistados dos grupos (tabela 1), a prática de exercícios de musculação (65,5 e 66,4%) 
sobressai em ambos os sexos, seguido das praticas das atividades aeróbias de corrida e caminhada (12,1 e 
13,2%) e atividades aeróbias de grupo como o jump, step e hidroginástica (10,0 e 11,6%), assemelhando-se aos 
dados dos estudos de Tahara et al., (2003); Zamai; Costa (2008). Apenas a minoria desta população relaciona 
essa pratica com outras, possivelmente, este fato esteja relacionado a padrões estéticos voltados à cultura de 
modelagem corporal adquiridos na prática da musculação, onde gera-se ganhos de massa muscular, perda de 
percentuais de gordura, porém observa-se que as mulheres praticam mais exercícios aeróbios do que os homens, 
principalmente em grupo. 

Também foram encontrados resultados semelhantes na pesquisa de Pereira e Bernardes (2005), onde a 
maioria dos sujeitos do sexo masculino praticavam musculação nas academias, sendo que as do sexo feminino, 
associavam a musculação com exercícios aeróbios. Já na pesquisa de Santos; Knijnik (2006), relacionada a 
sujeitos de 40-60 anos, também obteve a musculação como a preferida da amostra seguida de atividades aeróbias 
em esteiras e bicicletas ergométricas. 

De acordo com Braga; Dalke (2009), a prática da musculação vem a cada dia rompendo barreiras impostas 
pela idade e tem conquistado praticantes de diversas faixas etárias, uma vez, que através dela, os praticantes 
encontram uma ótima opção para manter a qualidade de vida e combater as doenças crônicas e os fatores de 
riscos que tanto afetam a população em geral. 

 
Tabela 2. Tempo de prática de atividades físicas (%) em academias de ginástica, 2010. 

 
 

Tempo de prática Adolescentes/Adultos 
(Masculino) 

Adolescentes/Adultos 
(Feminino) 

06 meses a 1 ano 39,3 45,5 
1 ano 9,1 24,2 
2 anos 9,1 12,1 
3 anos 15,1 21,2 
Mais de 3 anos 27,2 15,1 
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Analisando os resultados apresentados na tabela 2, pode-se comparar aos resultados de Pereira; 
Bernardes (2005), sobre o freqüentar de academias de ginástica mais cedo por sujeitos do sexo masculino que as 
do sexo feminino. Tahara et al., (2003) em sua pesquisa com 50 sujeitos com idades até 24 anos de ambos os 
sexos, teve como maior incidência de tempo de prática 4 anos (26,7%) e 6 anos (20,0%), assemelhando-se aos 
resultados encontrados em nosso estudo (mais de 3 anos 27,2%) no sexo masculino e 15,1 no sexo feminino. Já 
Pereira; Bernardes (2005), verificaram, que nas idades entre 15-78 anos, as mulheres freqüentam academias a 
mais de 3 anos, enquanto os homens freqüentam entre 1 a 3 anos. Para Gonçalves et al., (2007), a adesão a 
programas de atividades físicas na meia-idade, pode ser devido ao fato de estarem se preparando para uma 
melhor qualidade de vida na terceira idade. Zamai; Bankoff (2010) salientam que muitos dos colaboradores 
avaliados no Programa Mexa-se procuram o programa muitas vezes por indicação médica, os quais muitas vezes 
já estão acometidos por fatores de riscos ou doenças crônicas não transmissíveis. 

 
Tabela 3. Freqüência semanal em academias de ginástica, 2010. 

 
 

Frequência semanal Adolescentes/Adultos 
(Masculino) 

Adolescentes/Adultos 
(Feminino) 

1 vez na semana 5,3 6,5 
2 vezes por semana 16,3 16,5 
3 vezes por semana 39,7 45,5 
4 vezes por semana 18,8 19,4 
5 vezes por semana 19,9 12,1 

 

Observando os dados encontrados e apresentados na tabela 3 e os resultados encontrados por Tahara et 
al., (2003), nota se semelhança a estes resultados, em ambos os sexos, sendo o maior percentual de freqüência 
semanal nas academias que encontraram foi de “4 vezes por semana” (33,3%) e os nossos prevaleceram “3 vezes 
por semana” (39,7 e  45,5%) respectivamente, seguido de  4 vezes por semana 18,8  e 19,4 para  os sexos 
masculino e feminino. 

Percebe-se que em ambos os sexos tem uma freqüência semanal satisfatória como indica a literatura, 3 
vezes por semana. Na pesquisa de Saba (2001), os resultados encontrados se assemelham aos nossos, onde a 
prevalência também foi de “3 vezes por semana” na população estudada por este autor. 

 
Tabela 4. Motivos de adesão a atividades físicas em academias de ginástica, 2010. 

 
 

Adolescentes/adultos (M e F) 
Campinas-SP (%) 

 Adolescentes/adultos (M e F) 
Sorocaba-SP (%) 

Aulas/localização da academia 40,2 Estética corporal/perder peso 61,1 
Estética corporal 31,1 Melhora da qualidade de vida 21,0 
Melhora da qualidade de vida 18,0 Aptidão física 10,2 
Aptidão física 5,5 Reabilitação de lesões 2,1 
Reabilitação de lesões 5,2 Outros fatores 5,6 

 

Quando questionados sobre os motivos de adesão aos grupos pesquisados (tabela 4), os resultados se 
assemelham às pesquisas de Tahara et al., (2003); Zamai; Costa (2008), com relação às aulas 
oferecidas/localização da  academia, estética corporal, a melhoria da  qualidade  de  vida e  aptidão  física dos 
praticantes de ambos os sexos. 

Gonçalves et al., (2007), em sua pesquisa, concluiu, que os motivos de adesão a atividades físicas entre 
pessoas não diferem muito, pois ambos têm como principais motivos de aderência à saúde do corpo e da mente, 
assim como o condicionamento físico. 
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Resultados semelhantes a estes foram encontrados nos estudos de Santos e Knijnik (2006), relacionados à 
população adulta intermediária em ambos os sexos, sendo que os motivos de adesão foram: o lazer/qualidade de 
vida (44,0%), orientação médica (34,0%) e estética com 11,0%. 

Estudo realizado por Rocha (2008); Pereira; Bernardes (2005), com sujeitos adolescentes e da terceira 
idade, os homens tiveram uma incidência maior pela questão estética do que as mulheres. Já na pesquisa 
desenvolvida por Siqueira (2009), onde a população alvo foram professores de Educação Física de academias 
existentes em uma cidade no Estado de Tocantins, estes relataram que seus alunos buscam academias de 
ginástica por fatores de estética e fatores relacionados à saúde. Estes resultados se assemelham as informações 
oferecidas pelos participantes do Programa Mexa-se em 2009 e 2010, onde salientam que os principais fatores 
foram a preocupação com a saúde corporal e a melhora da qualidade de vida como um todo. 

Enquanto que Silva et al., (2008), enfatiza em sua pesquisa, que o tabagismo teve influencia considerável 
para o início da prática atual de atividades físicas em academias em adultos de 20 a 69 anos de idade. Ainda 
verificaram que os homens buscam as academias pela questão da preparação física e o prazer pelo exercício, 
uma vez que, as mulheres pelo emagrecimento e prazer pelo exercício. 

 
Tabela 5. Influências para o início da prática de atividades físicas em academias de ginástica, 2010. 

 
 

Influência/decisão Adolescentes/adultos (GM e GF) 
Campinas-SP (%) 

Adolescentes/adultos (GM e GF) 
Sorocaba-SP (%) 

Vontade própria 12,5 13,2 
Amigos 10,1 6,5 
Mídia 11,5 15,0 
Família 5,4 4,5 
Recomendações médicas 17,5 19,5 
Melhor qualidade de vida 43,0 41,5 

 

Através da tabela 5, nota-se nos grupos analisados, que os sujeitos iniciaram a prática de atividades físicas 
nas academias buscando uma melhor qualidade de vida, outro fator importante que contribuiu para a tomada de 
decisão está relacionado às recomendações médicas e vontade própria, além de considerar a influência da mídia 
em ambos os sexos. Tahara et al., (2003), mostram que os estímulos da “família” e da “mídia” foram determinantes 
(33,0% cada), além da “vontade própria” (20,0%). 

Em estudo realizado por Figueira Júnior (2000), com adolescentes, os resultados foram diferentes aos 
nossos, tendo a “decisão própria” com maior incidência de estímulo inicial à prática. Assim como no estudo de 
Pereira; Bernardes (2005), em que a “vontade própria” foi fator decisivo para aderir aos exercícios físicos em 
academias, como também no estudo de Braga; Dalke (2009), em que os fatores de influência da “família”, “amigos” 
e “mídia” foram pouco relevantes, dando espaço para outros estímulos. 

Enquanto que no estudo de Zamai (2009) os principais fatores que contribuíram para a tomada de decisão 
foram recomendações médicas, melhor qualidade de vida (35,5%), perda de peso (22,5%), melhora do 
relacionamento no setor de trabalho (25,0%) e indicação/convite de amigos (17,0%). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Após coleta e análise dos dados pode-se considerar que os motivos que levam jovens e adultos a aderirem 

e se manterem ativos dentro das academias de ginástica são, principalmente, os fatores: “melhoria da qualidade 
de vida”, acrescidos da “estética corporal” da eterna busca do modelar corpos e a definição dos músculos. Nos 
sujeitos adultos, a preocupação é maior com a “melhoria da qualidade de vida”, onde através das práticas, buscam 
a obtenção de hábitos saudáveis. Entretanto, para todos os sujeitos analisados, praticar atividades físicas é 
sinônimo de  “qualidade  de vida”, considerando também a  “obtenção  do  prazer”, o  “alívio  do  estresse” e  a 
“socialização“ das academias. 
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Salienta-se ainda que a adoção de hábitos saudáveis referentes à alimentação saudável, a prática de 
atividades físicas e abandono de fatores de riscos como tabaco e álcool, podem melhorar as condições de vida do 
“homem”, principalmente na vida moderna, onde a correria e o estresse do dia-a-dia fazem parte da vida da 
maioria das pessoas. 

Esperando, que este estudo, possa contribuir para  uma  ampliação  de  idéias e  sugestões dentro do 
universo das academias e, na compreensão de mudanças que agradem a todos e motivem cada vez mais cedo, 
jovens e adultos a aderirem à prática de atividades físicas, sem deixar de comentar que as práticas de atividades 
físicas devem acontecer já no período escolar através das práticas das modalidades esportivas, de boas aulas de 
alongamentos, de jogos e brincadeiras focando o desenvolver do movimento corporal. 

Enfim, deve-se ensinar, discutir, debater desde cedo sobre os bons hábitos de vida, bem como discutir e 
enfatizar sobre os fatores de riscos e as doenças crônicas não transmissíveis que “roubam” dos cofres públicos 
milhões de reais/dólares com gastos atribuídos aos procedimentos em consultórios e nos hospitais e muitas vezes 
faltando na educação como um todo. 
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CAPÍTULO 7 - CONTRIBUIÇÕES DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS NA 
MELHORIA DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

 

 
Antonia Dalla Pria Bankoff; Carlos Aparecido Zamai 

Faculdade de Educação Física – LAP-FEF - Unicamp 
Programa Mexa-se Unicamp 

 
INTRODUÇÃO 

 

 
Implantação do Programa Mexa-se Unicamp 

 

 
A Universidade Estadual de Campinas implantou  em junho  de 2004, o Programa  de  Convivência  e 

Atividade Física na Unicamp – “Mexa-se Unicamp”. O programa é desenvolvido pelo Laboratório de Avaliação 
Postural e Eletromiografia da Faculdade de Educação Física e Centro de Atendimento à Comunidade da Unicamp 
(CECOM), apoiado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento da Universidade. 

Os trabalhos são realizados através da integração  de uma  equipe multiprofissional e  interdisciplinar, 
abrangendo as áreas de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Dança, Enfermagem e Pedagogia, 
tendo subsídio do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE-Unicamp) através de bolsas trabalho e estágios, bem como 
do Banco Banespa/Santander e atualmente da Reitoria da Universidade. 

A razão da implementação desse programa é oferecer oportunidades para a prática de atividades físicas 
para adoção de estilos de vida mais saudáveis no próprio ambiente de trabalho. O Programa de Convivência e 
Atividade Física na Universidade integra o Projeto Institucional de Qualidade de Vida na Unicamp, o qual é 
coordenado pela Pro - Reitoria de Desenvolvimento Universitário. O Programa Mexa-se tem o objetivo de 
disseminar informações de caráter preventivo e promover a saúde e a qualidade de vida através da prática de 
atividades físicas junto à comunidade da Universidade  Estadual de Campinas. 

O Programa “Mexa-se Unicamp” dispõe de uma Estação de Atividade Física de lona com 64 m2 localizada 
2 

na “Praça da Paz” contendo quatro circuitos em área verde de 10.000 m , e um circuito (calçadão) abrangendo 
2 

1.500 m , além deste, o programa conta com outros três circuitos preparados com piso especial composto de areia 
e serragem para caminhadas leves com as seguintes dimensões: 1° circuito de 1.300 m  ; 2° de 864 m 

2 
circuito com 458 m , construídos especificamente para o Programa, conforme mostra a figura a seguir. 

 

 
Figura 2. Circuitos para práticas de atividades físicas. Academia ao Ar Livre - Programa Mexa-se Unicamp. 

e o 3° 

 

 

 
Fonte: Programa Mexa-se Unicamp, 2018. 
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Desde sua implantação, o programa tem oferecido diversas atividades como alongamentos, caminhadas 
monitoradas através de medidas de pressão arterial e freqüência cardíaca, ginástica localizada, dança de salão e 
forró, exercícios respiratórios e atividades de relaxamento. Estas atividades oferecidas de segunda a sexta-feira 
das 07h00min as 19h00min horas e duração de 60 minutos. 

Entre as atividades físicas mais comuns praticadas pelo homem, destaca-se a caminhada, a dança, os 
esportes e a pratica de exercícios físicos, com objetivos de melhorar a qualidade de vida e o bem -estar, bem como 
combate as doenças crônicas e os fatores de riscos da população. 

 
Os fatores de risco e as doenças crônicas 

 

 
Cabe destacar que houve uma acentuada redução das doenças infecto-parasitárias, predominantemente 

nas regiões sudeste e sul para um aumento progressivo na morbi-mortalidade por doenças crônico-degenerativas, 
representadas essencialmente pelas doenças do aparelho circulatório, doenças do coração e pelas neoplasias. 

O Department of Health and Human Services (DHHS) salienta que no final do século passado houve 
importantes mudanças sociais e ambientais que tem afetado a população como um todo, tais como: a explosão 
demográfica urbana; o aumento da expectativa de vida da população; o maior controle de morbidade e morte por 
doenças infecto-contagiosas substituído por um aumento espantoso nos casos de doenças crônico-degenerativas; 
o uso excessivo (dependência) dos recursos tecnológicos. (MARCHI NETTO, 2007) 

As doenças crônico-degenerativas no Brasil estão relacionados às mudanças profundas no modo de vida 
das pessoas, que dentre outros fatores, reduziu de forma também significativa, o gasto energético da população. 
Vale salientar que os dados referentes à prevalência do sedentarismo no Brasil e no mundo ainda se revelam 
muito inconsistentes, devido à dificuldade encontrada no delineamento de estudos sobre este tema. (PITANGA, 
2004). 

Há de se relatar também alguns pontos referentes à mudança na distribuição da população com o êxodo 
rural a partir da década de 70, com a modernização de processos produtivos, exigindo menor gasto energético do 
trabalhador; o crescimento substantivo de atividades terciárias, consideradas leves (a 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 o 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 tecnológicos e de informática têm grande 
importância para a humanidade, todavia é em grande parte, responsável pelo aumento da inatividade física 
observada nos dias de hoje. (NAHAS, 2003). 

Apesar do autor citar a importância dos avanços tecnológicos e ao mesmo tempo apontar inadequações 
relativas à atividade física, considera-se que a análise toma a população como se fosse homogênea, 
desconsiderando as diferenças de acesso, de oportunidades e de conseqüências deste avanço tecnológico nos 
diferentes grupos sociais. 

Outro agravante, citado por Nahas (2003), é o consumo de um alto teor de gordura e carboidratos 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 combinam 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. (ZAMAI et al., 2004; ZAMAI et 
al., 2008). 

Depara-se também com os seguintes determinantes sociais: o aumento da expectativa de vida, a 
industrialização, a urbanização e as mudanças de hábitos de vida, com conseqüente 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 técnicos brasileiros 
apresentando projeções do crescimento das doenças não transmissíveis. 

63 

 



O estilo de vida é responsável por 54% do risco de morte por cardiopatia, 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 é um fator de risco independente para enfermidade coronariana e acidente 
vascular principal causas de morte em todo mundo. O risco de doença cardíaca para as pessoas menos ativas e 
menos condicionadas pode ser o dobro comparado às pessoas mais ativas e condicionadas. (BRASIL, 2001; 
CELAFISCS, 2002). 

A par das evidências de que o homem contemporâneo utiliza-se cada vez menos de suas potencialidades 
corporais e de que o baixo nível de atividade 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 ajudar a atingir e manter o peso corporal apropriado 
e contribuem positivamente na mudança de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, 
a resistência a insulina e a hipertensão. Contribui também no controle do diabetes, colesterol alto, a hipertensão 
arterial e no controle do peso corporal. (ZAMAI et al., 2002; BARBOSA, 2003; BARBOSA; BANKOFF, 2008). 

Bankoff et al., (2006) analisaram o nível de práticas de atividades físicas entre funcionários da Unicamp e 
verificaram que 70,6% deles apontaram melhora na saúde, qualidade de vida, desempenho no trabalho e na sua 
relação com a equipe de trabalho. 

Salve; Bankoff (2004) dizem que a atividade física é uma dos elementos fundamentais para a aquisição e 
manutenção de uma boa qualidade de vida. A 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. 

O incremento do nível de atividade 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 a inatividade física crescente e a alimentação 
inadequada desses indivíduos. 

Este trabalho tem como proposta estudar as contribuições da prática de atividades físicas orientadas na 
melhoria da qualidade de vida e da saúde de sujeitos sedentários. Neste sentido serão analisados e discutidos 
pontos considerados relevantes, tais como: avaliar os aspectos antropométricos relativos ao  peso  corporal, 
estatura, dobras cutâneas, IMC (índice de massa corporal), perímetro de cintura e quadril (RCQ); aferir a pressão 
arterial (PA) em repouso dos sujeitos; correlacionar às respostas do protocolo ao estilo de vida dos participantes; 
correlacionar à pressão arterial com as medidas antropométricas como fator de saúde; estudar através de 
protocolo especifico a influência das atividades sobre a melhoria da qualidade de vida e a saúde dos participantes; 
verificar as contribuições das atividades físicas na melhoria de indicadores de saúde e bem estar dos participantes 
no setor de trabalho e na vida cotidiana. 

Objetivou-se neste estudar as contribuições da prática de atividades físicas orientadas na melhoria da 
qualidade de vida e da saúde de sujeitos sedentários. 

 
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 
Para a realização deste estudo, foi escolhida a modalidade de investigação denominada estudo transversal 

que segundo Pereira (2003) é quando “causa” e “efeito” é detectado simultaneamente. Somente a análise dos 
dados permite a detecção dos grupos de interesse de modo a investigar a associação entre exposição e doença. 
Esse método de investigação utiliza-se de amostras representativas da população por ser obviamente muito difícil 
realizar investigações que incluam a totalidade dos sujeitos e em grupos numerosos. Para a coleta de dados foi 
desenvolvido um protocolo específico contendo perguntas fechadas e mistas e coletas de dados através de 
avaliação antropométrica; aferição da pressão arterial e da relação cintura quadril, os quais foram realizadas n o 
Laboratório de Avaliação Postural da Faculdade de Educação Física após aprovação do Comitê de Ética da 
Unicamp. 
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RESULDADOS 
 

 
Os resultados referentes a pratica de atividades físicas orientadas, a melhoria da qualidade de vida e da 

saúde dos sujeitos dos sexos feminino e masculino encontram-se abaixo: 
 

 
 
 

Gráfico 01. Pressão arterial dos participantes. Avaliação e reavaliação. Gêneros masculino e feminino. 
 
 
 

 
 

Gráfico 02. Frequência semanal nas atividades oferecidas. 
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Gráfico 03. Motivos de participação nas atividades. 

 

 

 
 

 
Gráfico 04. Opiniões de melhora de desempenho no setor de trabalho através das praticas oferecidas pelo 

Programa Mexa-se. 
 

 
 

Gráfico 05. Opiniões de melhora de desempenho fora do ambiente de trabalho através das praticas 
oferecidas pelo Programa Mexa-se. 
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Gráfico 06. Contribuições das práticas de atividades físicas do Programa Mexa-se para a saúde. 

 

 
Quadro 1. Melhoria da saúde e qualidade de vida dos funcionários participantes “Programa de Convivência e 

Atividade Física na Unicamp”. 
 

melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho e fora dele (sexo feminino) 80,2% 
melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho e fora dele (sexo masculino) 60,6% 
diminuição do peso corporal em ambos os sexos 30% 
diminuição da pressão arterial 29,5% 
diminuição % 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 participantes 85% 

 

DISCUSSÃO 
 

 
Analisando os resultados tanto das perguntas do questionário como os dados relativos ao peso corporal, 

estatura, dobras cutâneas, IMC (índice de massa corporal), perímetro de cintura e quadril (RCQ) verificou-se: 
- 68,75% dos participantes do sexo feminino e 55,56% no sexo masculino trabalham sentados, 

desenvolvendo funções de gasto calórico baixo quando analisados com outras funções apontadas, ou seja, leitura 
e digitação, atendimento de balcão e atendimento telefônico somando 56,25% e 55,56% (sexo feminino – n=16 e 
masculino – n=09) respectivamente; 

- O uso de medicamentos com acompanhamento médico ultrapassa 60% dos sujeitos (SF e SM) e mais de 
25% do sexo feminino sem prescrição e orientação médica; 

- Quanto aos fatores de risco e as doenças crônicas na população estudada, no sexo feminino encontrou- 
se 18,75% com problemas cardíacos, 31% de hipertensos, 12,25% de diabéticos e 31,25% apontaram estresse 
(sexo feminino). No sexo masculino encontrou-se ainda índices mais altos para hipertensão 33,34%, diabéticos 
22,22% e estresse 22,22%. 

Também foram encontrados índices expressivos do hábito de fumar (30%) e ingestão de bebidas alcoólicas 
(66%) da população estudada, o que nos preocupam ainda mais. 
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Pelos fatores de risco e doenças apontadas pode-se considerar que o estilo de vida destes sujeitos estão 
afetado, bem como a saúde e a qualidade de vida deles. Mas ao final de seis meses os mesmos participantes 
apontam melhoria da qualidade de vida tanto no setor de trabalho como na sua vida diária, como pode ser 
confirmado em outros dados indicados nas figuras subseqüentes; 

- Verifica-se que os participantes confirmam que a prática desenvolvida semanalmente tem contribuído 
positivamente para o desempenho das suas atividades cotidianas no setor de trabalho e fora dele, ou seja, 81,25% 
(sexo feminino) e 66,66% (sexo masculino). Pode ser verificado também quanto às atividades desenvolvidas fora 
do ambiente de trabalho, onde há confirmação de 75% para o sexo feminino e 77,77% no sexo masculino, onde 
foram incluídas praticas uma ou duas vezes por semana, englobando a caminhada e andar de bicicleta; 

- Quanto à melhora da saúde nota-se que as atividades praticadas colaboraram em 81% (sexo feminino) e 
77% (sexo masculino), assim conclui-se que as atividades físicas aplicadas (alongamentos, caminhada monitorada 
e ginástica localizada) contribuíram para a melhora do bem estar, do estilo de vida (mudanças de comportamento), 
da saúde e conseqüentemente da qualidade de vida dos sujeitos no trabalho e na vida cotidiana; 

- A pressão arterial foi aferida sempre antes das práticas, encontramos valores médios consideráveis, onde 
16% no sexo feminino e 30% sexo masculino apresentaram quadros de hipertensão arterial, sendo sugerido que 
se faça acompanhamento da pressão arterial com regularidade, além da modificação dos hábitos de alimentação, 
diminuição do uso de tabaco e da ingestão de bebidas alcoólicas e a continuidade das praticas; 

- Em relação ao IMC no sexo feminino verifica-se uma diminuição de 23,16 para 22,8; no sexo masculino 
houve também redução importante de 24,6 para 24,1, o que também ocorreu para o peso corporal em ambos os 
sexos; 

- O RCQ no sexo feminino foi reduzido de 0,77 para 0,74 (risco moderado) para a idade, enquanto que no 
masculino se manteve em 0,80 (risco moderado) não havendo alteração no período avaliado, mas ficando abaixo 
do valor de 0,94 indicado por Bray e Gray (1988); Heyward e Stolarczk (1996) apud Pitanga (2004); 

- Quanto ao % de gordura de acordo com a classificação apontada por Heyward e Stolarczyk (1996) para 
mulheres, nota-se que a média de 26,29 após período de práticas está acima do normal (25 a 33%). O % de 
gordura no grupo masculino também mostrou redução (p<0,001) após reavaliação, mas se classificou também 
como acima do normal recomendado (18 a 25%), lembrando que o excesso de gordura corporal é um sério 
problema de saúde reduz a expectativa de vida pelo aumento no risco de desenvolvimento de algumas doenças de 
acordo com Pitanga (2004); 

- Nas medidas de dobras cutâneas tanto no sexo feminino quanto masculino quase todas as dobras 
apresentaram redução estatística importante após as praticas quando comparadas (avaliação e reavaliação), o que 
certamente é positivo para a saúde dos sujeitos, pois também contribuem na diminuição dos riscos de doenças, 
principalmente as do coração; 

- Levando em consideração que houve diminuição significativa em praticamente todas as variáveis de 
peso, IMC, RCQ, % de gordura, salienta-se que estas alterações positivas contribuem para a melhora da pressão 
arterial e conseqüentemente da saúde dos sujeitos na sua vida diária e no trabalho também, na sua qualidade de 
vida e do seu bem estar geral; 

- Como proposta de trabalho houve a separação dos grupos e de acordo com a anamnese classificou os 
sujeitos como sedentários no início do programa, pois os mesmos não praticavam nenhum tipo de atividade física 
no local de trabalho e nem fora deste ambiente, mas após seis meses de práticas estes sujeitos podem ser 
considerados ativos de acordo com a literatura, o que é mais relevante é que os mesmos continuam praticando 
suas atividades junto ao Programa Mexa-se Unicamp semanalmente; 

- Após aplicação das práticas de alongamentos, caminhadas monitoradas e ginástica localizada, três vezes 
por semana e sempre no horário das 07:00 às 08:00 ou das 08:00 às 09:00 horas, de acordo com a disponibilidade 
dos participantes, pode-se chegar as seguintes considerações sobre o estilo de vida deles, levando em 
consideração a avaliação e reavaliação em abril e setembro de 2007, pode se destacar: 

- Alguns apontamentos quanto aos números indicados pela literatura e também encontrados nesta análise, 
quanto às doenças, os fatores de riscos e os altos valores gastos para internações e conseqüentemente óbitos da 
população no Brasil, os quais devem ser destacados. 
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- O Ministério da Saúde (2005a) informam que em 2005 ocorrerão cerca de 467.440 casos novos de câncer 
no Brasil, dos quais 229.610 para pacientes do sexo masculino e 237.830 para os do sexo feminino; 

- A mortalidade no Brasil tem passado por importantes mudanças ao longo dos anos com queda das 
doenças infecciosas de 46% (1930) para 5% em 2003, e aumento das doenças não infecciosas, como a doença 
cardíaca de 12% em 1930 para 31% em 2003, as neoplasias e as do aparelho circulatório também aumentaram 
neste período. (SILVA et al., 2003); 

- As DCNT são as que mais demandam ações, procedimentos e serviços de saúde. Os gastos decorrentes 
dessa demanda são denominados custos diretos, contabilizados mediante a realização de estimativas das 
internações e atendimentos ambulatoriais. As estimativas desses gastos feitas pelo Ministério da Saúde são de 
R$3,8 bilhões em gastos ambulatoriais e R$3,7 bilhões em gastos com internações o que totalizam aproximados 
R$7,5 bilhões/ano em gastos com DCNT. (BRASIL, 2005); 

- A Organização Pan-Americana da Saúde (2003) aponta que as doenças crônicas representam a principal 
causa de mortalidade e incapacidade no mundo inteiro, principalmente doenças cardiovasculares, diabete, 
obesidade, câncer e doenças respiratórias estão matando seres humanos na sua maior parte a partir dos 15 anos 
de idade até 60 anos, ou seja, no inicio da vida e na fase considerada como melhor idade; 

- Na opinião de Marchi Netto; Bankoff (2007) está havendo importantes mudanças sociais e ambientais e 
que tem afetado a população como um todo, tais como: a explosão demográfica urbana; o aumento da expectativa 
de vida da população; o maior controle de morbidade e morte por doenças infecto-contagiosas substituído por um 
aumento espantoso nos casos de doenças crônico-degenerativas; o uso excessivo (dependência) dos recursos 
tecnológicos aumentando a inatividade física do homem. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Analisando os resultados tanto do questionário aplicado na avaliação quanto reavaliação e das medidas 

antropométricas relativas ao peso corporal, estatura, dobras cutâneas, índice de massa corporal (IMC) e perímetro 
de cintura e quadril (RCQ) entre outras destacamos; 

- Maior aderência e participação de funcionários do que alunos e professores da universidade; 
- Em relação ao desenvolvimento das funções dos sujeitos há preocupação no trabalhar sentado, devido ao 

gasto calórico baixo (leitura, digitação, atendimento de balcão, atendimento telefônico) destacando os níveis de 
inatividade nas funções; 

- O uso de medicamentos pelos sujeitos com acompanhamento ou sem prescrição e orientação médica é 
relevante na população investigada; 

- Os fatores de risco e as doenças crônicas na população estudada encontram -se com índices altos nos 
sujeitos analisados (servidores da Unicamp); 

- A pressão arterial (PAS e PAD) indica valores consideráveis onde apresentaram quadros de hipertensão 
arterial, sendo sugerido um acompanhamento da pressão arterial com regularidade nos setores do Cecom e 
médicos dos convênios utilizados, além da modificação da alimentação, diminuição do uso de tabaco e da ingestão 
de bebidas alcoólicas e a continuidade das praticas em grupos especiais junto ao Programa Mexa-se; 

- No que diz respeito ao interesse e disponibilidade dos participantes para as práticas das atividades 
propostas os sujeitos preferiram realizá-las nos períodos antes do expediente e almoço, período da manhã e a 
tarde após o horário de expediente onde alguns dos horários foram “acordados” com as chefias e setores de 
trabalho; 

- As práticas de atividades físicas foram de duas vezes ou três vezes por semana tanto no sexo masculino 
quanto no feminino, abrangendo atividades de alongamentos, caminhada monitorada, ginástica localizada e dança 
de salão; 

- Os participantes deste estudo confirmam que a prática desenvolvida semanalmente contribuiu 
positivamente para o desempenho das suas atividades cotidianas no setor de trabalho e fora dele. Os sujeitos 
incluíram na sua vida diária outras praticas como caminhada e andar de bicicleta nos finais de semana; 
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- Em relação aos motivos da participação dos sujeitos nas práticas das atividades físicas destaca-se a 
melhora da qualidade de vida, problemas de saúde, melhora do bem estar, o controle de peso, consciência da 
importância e por indicação médica; 

- A melhora da saúde também foi apontada pelos sujeitos devido às atividades praticadas, assim conclui-se 
que as atividades físicas aplicadas contribuíram para a melhora do bem estar, do estilo de vida (mudanças de 
comportamento), da saúde e da qualidade de vida deles no trabalho e na vida cotidiana; 

- Cabe destacar ainda a perda de peso corporal apontadas pelos sujeitos da pesquisa em ambos os sexos 
após o período das práticas; o IMC e o RCQ também diminuíram satisfatoriamente em ambos os sexos; o % de 
gordura mostrou redução importante após reavaliação; 

- As medidas de dobras cutâneas tanto no sexo feminino quanto masculino praticamente todas 
apresentaram redução estatística importante após as praticas e comparadas na avaliação e reavaliação; 

- Levando em consideração que houve diminuição relevante em praticamente todas as variáveis de peso, 
IMC, RCQ, % de gordura e das dobras cutâneas, salienta-se que estas alterações são positivas e contribuem para 
a melhora da pressão arterial e conseqüentemente da saúde dos sujeitos na sua vida diária e no trabalho, na sua 
qualidade de vida e do seu bem estar, o que pode ser confirmado através das afirmações dos mesmos através dos 
dados do questionário ministrado; 

Sugere-se, portanto: 
- A continuidade e oferecimento das práticas de atividades físicas através do Programa Mexa-se, inclusive 

com maior divulgação no âmbito da universidade; 
- Realização de campanhas de orientação, organização de eventos (seminários, simpósios e congressos) e 

matérias através da imprensa para divulgação dos benefícios da atividade física, saúde e qualidade de vida na 
universidade e na comunidade freqüente; 

- Expansão das atividades através de projeto itinerante, oferecendo alongamentos, dança de salão, 
consciência corporal e caminhadas monitoradas nas unidades da área da saúde, nas faculdades e institutos na 
universidade; 

- Dar continuidade e disseminação das informações de caráter preventivo para promover a saúde através 
das práticas de atividades físicas junto à comunidade, inclusive sobre alimentação saudável, seja em sites, e-mails, 
holerite, feiras de saúde, restaurantes RA e RU e nas inúmeras cantinas; 

- 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 com gravação de vídeos e seqüência de 
imagens com chamadas nos circuitos de TV dos bancos instalados dentro do campus; 

- Criar e oferecer novas sistemáticas para aumentar o nível e a regularidade da prática de atividades físicas 
nos espaços existentes na universidade; 

- É preciso trabalhar no sentido de criar novos espaços e oferecer condições e orientações sobre práticas 
saudáveis de vida para a população, entre elas orientações sobre o uso do tabaco, álcool, medicamentos sem 
orientações e acompanhamentos médicos, controle de peso corporal, aferição constante da pressão arterial no 
Programa Mexa-se, restaurantes, cantinas, Cecom-HC, bibliotecas, o que pode ser ampliado com folder e cartazes 
explicativos; 

Entretanto, conscientizar a comunidade da Universidade Estadual de Campinas e da comunidade que a 
freqüenta sobre a importância da atividade física, da alimentação saudável para o bem-estar bio-psico-social e 
melhora da qualidade de vida da população a que se refere. 

 
REFERÊNCIAS 

 

 
ABRIC, J. O estudo experimental das representações sociais. In: JODELET, D. (Org.). As representações sociais. 
Rio de Janeiro: Editora da UFRJ; 2002. 
ACHOUR JÚNIOR, A. Aspectos gerais: posições e contra-posições. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 
v. 1, n. 4, p. 3-4, 1996a. 

70 

 



___________. Efeitos das atividades físicas nos componentes herdados predisponentes e doenças 
cardiovasculares. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 1, m. 4, p. 53-62, 1996b. 
ADAM, P.; HERZLICH, C. Sociologia da doença e da medicina. Bauru: Edusc; 2001. 
ALVES, P. C,; RABELO, M. C. Repensando os estudos sobre representações e práticas em saúde/doença. In: 
ALVES, P. C.; RABELO, M.C. (Org.). Antropologia da saúde: traçando identidades e explorando fronteiras. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará; 1998. p. 107-21. 
ALLSEN, P. E.; HARRISON, J. M.; VANCE, B. Exercício e qualidade de vida: uma abordagem personalizada. 
Barueri: Editora, 2001. 
AMERICAN College of Sports Medicine. Programa de condicionamento físico da ACMS. 2 ed. São Paulo: Manole, 
1999. 
ARRUDA, A. A representação social da saúde num bairro de baixa renda de Campina Grande, Paraíba. Revista de 
Psicologia, v. 3, p. 49-61, 1985. 
BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Rio de 
Janeiro: Contraponto; 1998. 
BANKOFF, A. D. P. et al. Programa de convivência e atividade física na Unicamp: responsabilidade social em 
ação. In: VILARTA, R. et al. Qualidade de vida e fadiga institucional. Campinas: IPES, 2006. 
BANKOFF, A. D. P. Atividade física e saúde. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Doenças Crônico 
Degenerativas. Orientações básicas sobre atividade física e saúde para profissionais das áreas de educação e 
saúde. Brasília, 1997. 
BANKOFF, A. D. P. Obesidade, magreza, estética: qual o modelo do corpo ideal? Piracicaba: Unimep, 2002. 
BANKOFF, A. D. P.; ZAMAI, C. A. Estudo do perfil nível de professores do ensino fundamental do Estado de São 
Paulo sobre o conhecimento do tema atividade física e saúde. Revista Brasileira de Atividade Física e & Saúde. 
Londrina: v. 4, n. 3, 1999. 
BANKOFF, A. D. P. et al. Estudo das variáveis da pressão arterial sistólica e diastólica da população de 
Votuporanga-SP durante a Semana do Coração. Anais ... Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. 
Florianópolis, 2001. 
BANKOFF, A.D.P. et al. Comparação das variáveis freqüência cardíaca, pressão  arterial e porcentagem  de 
gordura em motoristas sedentários da Unicamp. Anais ... XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte – 
Atividade Física, Fitness e Esporte. São Paulo: CELAFISCS, 2000. 
BANKOFF, A. D. P. Atividade física como fator de saúde. Anais ... 3º Congresso Latino Americano: Esporte, 
Educação e Saúde no Movimento Humano. Foz do Iguaçu-PR, 1996. 
BANKOFF, A. D. P. et al. Estudo do perfil de municípios do Estado de São Paulo sobre espaços físicos e projetos 
voltados à saúde da população. Revista Movimento & Percepção, Espírito Santo de Pinhal, v. 5, n. 7, jul./dez. 
2005. Disponível em: <www.unipinhal.edu.br/movimento percepcao/include/getdoc.php>. Acesso em: 16 ago 2006. 
BARBOSA, J. A. S. Estudo sobre o nível de participação, num programa de aividade física e saúde e suas relações 
com as doenças crônicas não transmissíveis e a qualidade de vida: um estudo de caso. 2003. 159f. Dissertação 
(Doutorado) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. 
BARETTA, E.; BARETTA, M.; PERES, K. G. Nível de atividade física e fatores associados em adultos no Município 
de Joaçaba-SC. Rio de Janeiro: Caderno de Saúde Pública, v. 23, n.7, Jul.2007. 
BASSANESI, SL; AZAMBUJA, MI; ACHUTTI, A. Mortalidade precoce por doenças cardiovasculares e 
desigualdades sociais. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2008. 
BERLESE, D.B.; FEKSA, L.R.; DUDZIG, M.H. O perfil dos indivíduos com diabetes e a abordagem fisioterapêutica. 
Buenos Aires: Revista Efdeportes, Año 14, n. 131, Abr/2009. 
BLAIR, S. N. et al. Physical fitness and all-cause mortality. a prospective study of healthy mem and women. JAMA, 
n. 262, 1989. 
BLUMENKRANTZ, M. Obesity: the world’s metabolic disorder. Disponível em: <http://www. quantumhcp. 
com.obesity.htm> Acesso em: 01 mar 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Doenças Crônico  Degenerativas. Orientações básicas sobre 
atividade física e saúde para profissionais das áreas de Educação Física e saúde. Brasília, 1995. 

71 

 

http://www.unipinhal.edu.br/movimento%20percepcao/include/getdoc.php
http://www/


BRASIL. Ministério da Saúde. Promoção da saúde: Declaração de Alma-Ata, carta de Otawa, declaração de 
Adelaide, Declarade Sundsvall, Declaração de Santafé de Bogotá, Declaração de Jacarta, Rede de Megapaíses e 
Declaração do México: projeto promoção da saúde. Brasília, 2001a. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agita Brasil: guia para agentes multiplicadores. Brasília, 2001. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 2004: uma análise da situação de 
saúde. Brasília, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis: 
DCNT no contexto do sistema único de saúde brasileiro. Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Programa Nacional de Promoção da Atividade 
Física "Agita Brasil": atividade física e sua contribuição para a qualidade de vida. Rev. Saúde Pública, abr. 2002, v. 
36, n. 2, p. 254-256. Disponível em: <http:// www.scielo.org/index.php?lang=gn>. Acesso em: 23 abr 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Estimativa da incidência e mortalidade por câncer no Mato Grosso do Sul/ Campo 
Grande, 2002a. Disponível em: <http://www.fes.br/ revistas/agora/files/2007/AG-2007-47.pdf> Acesso em: 02 mar 
2008. 
BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis – 
DCNT – no contexto do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. 8ª Conferência Nacional de Saúde – Relatório Final. Brasília: 1986. 
BRASIL. (1988) Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada 
até a Emenda Constitucional n° 39, de 2001. Internet. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/bdtextual/const88/con1988br.pdf Acesso em: 05/03/2005. 
BRASIL. (1990) Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro 
de 1990. Brasília, DF. 
BRASIL. (1996) Ministério da Saúde/Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz/IEC – Informação, Educação e 
Comunicação. Promoção da Saúde – Carta de Ottawa, Declaração de Adelaide, Declaração de Sundsvall, 
Declaração de Bogotá. Brasília, DF. 
BRASIL. (2004a) Ministério da Saúde. Plano Nacional de Saúde 2004-2007. Brasília, DF. 
BRASIL. (2004d) Ministério da Saúde. Análise da Estratégia Global da OMS para Alimentação Saudável, Atividade 
Física e Saúde. Documento realizado pelo Grupo técnico assessor instituído por Portaria do Ministério da Saúde nº 
596 de 8 de abril de 2004. Brasília, DF. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não- 
Transmissíveis. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília: 2005. Disponível em: 
http://www.saude.ba.gov.br/conferenciaST2005/Novos%20de%20 junho/doc%20pnps%2025_MAI_05.doc> Acesso 
em: 09.mai.2008. 
BRICEÑO-LEÓN, R. Siete tesis sobre la educacion sanitária para la populacion comunitária. Caderno de Saúde 
Pública, v. 12, p. 7-30, 1996. 
BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Rio de Janeiro: Ciência da Saúde Coletiva, v. 5, n. 1,   2000. 
___________. Promoção da saúde da família. Revista Programa Saúde da Família, p 50-63, 2002. 
CÁCERES, C. F. La construcción epidemiológica del SIDA. In: HARDY, E.; OSIS, M. I. D.; CRESPO, E. R. (Org.). 
Ciências sociais e medicina, atualidades e perspectivas latino-americanas. Campinas: Centro de Pesquisas 
Materno-Infantis, p. 131-171, 1995. 
CAMPOS, G.W. Saúde Padéia. São Paulo: Hucitec, 2003. 
CAMPOS, G.W. Avaliação de política nacional de promoção da saúde. Rio de Janeiro: Ciência & Saúde Coletiva, 
v. 9, n. 3, p.745-749. ABRASCO, jul/set/2004. 
CANDEIAS, N. M. F. Conceitos de educação e de promoção em saúde: mudanças individuais e mudanças 
organizacionais. Rev. Saúde Pública, São Paulo: v. 31 n. 2,  abr. 1997. 
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária; 2002. 
CAPONI, S.N.C. A saúde como abertura ao risco. In: CZERESNIA, D. & FREITAS, C.M. (orgs). Promoção da 
Saúde: reflexões, conceitos, tendências. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, p. 55-78, 2003. 

72 

 

http://www.scielo.org/index.php?lang=gn
http://www.fes.br/
http://www.senado.gov.br/bdtextual/const88/con1988br.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/conferenciaST2005/Novos%20de%20%20junho/doc%20pnps%2025_MAI_05.doc


CASTRO,  LCV.; FRANCESCHINI, SCC.; PRIORE, SE et al.  Nutrição e doenças cardiovasculares: os marcadores 
de risco em adultos. Revista de Nutrição, v. 17, n. 3, Campinas: Jul/Sep., 2004 
CYRINO, H. et al. Ideologia hoje. Campinas: Papirus, 1996. 
CARDOSO, M. H. C. A.; GOMES, R. Representações sociais e história: referenciais teórico-metodológicos para o 
campo da saúde coletiva. Caderno de Saúde Pública, v. 16, p. 499-506, 2000. 
CARVALHO, T. de. Dados epidemiológicos sobre doenças crônicas não transmissíveis e gastos com a saúde: 
orientações básicas sobre atividade física para usuários. Brasília: MEC:MS, 1995. 
CARVALHO, Y. M. Atividade física e saúde: onde está quem é o sujeito da relação? São Paulo: Revista Brasileira 
de Ciências do Esporte, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 9-21, jan. 2001. 
  . O “mito” da atividade física e saúde. São Paulo: Hucitec, 2004. 
CASTIEL, L. D. Promoção de saúde e a sensibilidade epistemológica da categoria ‘comunidade’. Revista de Saúde 
Pública, v. 38, n. 5, p. 615-22, 2004. 
CARVALHO, M. A. P.; ACIOLI, S.; STOTZ, E. N. O processo de construção compartilhada do conhecimento: uma 
experiência de investigação do ponto de vista popular. In: VASCONCELOS, E. M. (Org.). A saúde nas palavras e 
nos gestos: reflexões da rede popular e saúde. São Paulo: Hucitec, p. 101-44, 2001. 
CELAFISCS. Agita Mundo – Physical Activity Network. Catálogo. São Paulo: CELAFISCS, 2002. 
COORDENAÇÃO GERAL DE DOENCAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS. Síntese da oficina de vigilância 
em doenças crônicas não-transmissíveis. Ciênc. saúde coletiva, out./dez. 2004, v.9, n.4, p.957-962. Disponível em: 
<http:// www.scielo.org/index.php?lang=gn> Acesso em: 23 abr 2006. 
CONRAD, P. Health and fitness at work: a participant’s perspective. Soc. Sci. Med., v. 36, n. 5, p. 545-550, 1988. 
COSTA, I. T. A importância da atividade física para a manutenção da saúde e os principais fatores que motivam 
professores, alunos e funcionários de duas universidades brasileiras a praticarem exercícios. Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, v. 8, n. 1, p. 52-61, 2003. 
DANTAS, E. H. M. Fatores efetivos indispensáveis para o sucesso nos programas de atividade física para a 3ª 
idade. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 2, n. 2, p. 75-82, 1997. 
DEL VECCHIO, F. B. et al.  Análise multivariada da interação entre qualidade de vida e capacidades físicas. Acta 
Med Port, v. 20, p. 131-137, 2007. 
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1998. 
DEWEY, J. Experiência e educação. São Paulo: Nacional, 1991. 
FECHIO, J. J. A influência da atividade física para portadores do vírus HIV. Revista Brasileira de Atividade Física e 
Saúde, v. 3, n. 2, p. 43-57, 1998. 
FERRARA, LC. As cidades ilegíveis, percepção ambiental e cidadania. In: DEL-RIO, V.; OLIVEIRA, L. (Org.). 
Percepção ambiental: a experiência brasileira. São Paulo: Studio Nobel; 1996. p. 61-80. 
FRANCESCHINI, A. C. Trabalho sedentário: um problema para a vida do trabalhador. Campinas: Editora da 
Unicamp, 1998. 
FREIRE, P. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra; 1979. 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica educativa. São Paulo: Paz e Terra; 1996. 
GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
GALVÃO, R.; KOHLMAN, O. Hipertensão arterial no obeso. São Paulo: Revista Brasileira Hipertensão, v. 9, n. 3, p. 
262-267, 2002. 
GASTALDO, D. É a educação em saúde saudável? Educação & Realidade, v. 22, p. 147-68, 1997. 
GAZZINELLI, M. F. C. Educação e gestão em zona rural de Minas Gerais. 2000. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador; 2000. 
GAZZINELLI, M. F. C. et al. Educação em saúde: conhecimentos, representações sociais e experiências da 
doença. Rio de Janeiro Caderno de Saúde Pública, Rio de janeiro: v. 21, n. 1,  jan./fev. 2005. 
GHORAYEB,  N.;  BARROS,  T.  O  exercício:  preparação  fisiológica,  avaliação  médica,  aspectos  especiais  e 
preventivos. São Paulo: Atheneu, 1999. 
GIORDAN, A. Healh education, recent and future trends. Mem Inst Oswaldo Cruz, n. 1, p. 53-8, 2000. Suppl. 95. 

73 

 

http://www.scielo.org/index.php?lang=gn


GOMES, R.; MENDONÇA, E. A.; PONTES, M. L. As representações sociais e a experiência da doença. Caderno 
de Saúde Pública, v. 18, p. 1207-1214, 2002. 
GOLÇALVES, A.; VILARTA, R. Qualidade de vida e atividade física: explorando teorias e práticas, Barueri: Manole, 
2004. 
GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Exercício físico na promoção da saúde. Londrina: Midiograf, 1995. 
GUEDES, D. P. Controle de peso corporal: composição corporal, atividade física e nutrição. Londrina: Midiograf, 
1998. 
GUEDES, D. P.; GONÇALVES, L. A. V. Verde. Impacto da Prática Habitual de Atividade Física No Perfil Lípidico 
de Adultos. Arquivos Brasileiro de Endocrionologia e Metabologia, 2007. 
GUISELINI, M. Aptidão física, saúde e bem-estar: fundamentos teóricos e exercícios práticos. São Paulo: Phorte, 
2004. 
HASKELL, W. L. Health consequenses of physical activity: understanding and challenges regarding dose-response. 
Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 26, 1994. 
HERLICH, C.; PHILIPPE , A. Sociologia da doença e da medicina. Bauru: Edusc; 2001. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de orçamentos familiares: POF 2002- 
2003. Disponível em: http://www.ibge.gov.br Acesso em: 05 jan 2006. 
KAC, G. et al. Fatores associados à prática de atividade física no lazer em mulheres no pós-parto. Niterói: Rev 
Bras Med Esporte, v. 13, n. 2, mar/abr. 2007. 
KRAUSS, RM, et al. AHA Dietary guidelines. Revision 2000: a statement for healthcare professionals from the 
Nutrition Committee of the American Heart Association. Circulation 2000. 
KATZMARKZIK,  P.  T.  The  economic  burden  of  physical  inactivity.  In  Canada,  CMAJ  –  Canadian  Medical 
Association of its licensors, v. 163, n. 11, 2000. 
KISS, M. A. P. D.M. Esporte e eercício: avaliação e prescrição. São Paulo: Roca, 2003. 
KON, R.; CARVALHO, Y. M. Saúde e atividade física. temas de caráter introdutório. In: BRASIL. Instituto para o 
desenvolvimento da Saúde. Manual de condutas médicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. 
LAPLANTINE, F. Antropologia da saúde. São Paulo: Martins Fontes; 1991. 
LOVISOLO, H. Atividade física, educação e saúde. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 
MALTA, D. M.et al. A construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis no contexto 
do Sistema Único de Saúde. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília: v. 15, n. 3, set. 2006. 
MANUAL DO PROGRAMA AGITA SÃO PAULO. Atividade física e saúde: acumule 30 minutos por dia. São Paulo, 
1998. 
MARCHI NETTO, F. L. de.; BANKOFF, A. D. P. A promoção da saúde pela via da atividade física e do esporte. 
Revista Vita et Sanitas, Trindade: v. 1, n. 1, 2007. 
MARCOPITO,  LF.;  RODRIGUES,  SSF.;  PACHECO,  MA,  et  al.  Prevalência de  alguns  fatores  de  risco  para 
doenças crônicas na cidade de São Paulo. São Paulo: Rev Saúde Pública, 39(5): 2005. 
MARINHO, S. P. et al. Obesidade em adultos de segmentos pauperizados da sociedade. Rev. Nutr, abr/jun. 2003, 
v. 16, n. 2, p. 195-201. Disponível em: <http://www.scielo.org/ index.php?lang=gn>. Acesso em: 23 abr. 2006. 
MARIS, S. Educação física escolar: ênfase em atividade física. Andradina: Disponível em:  
http://www.stellamarisdf.com.br/det_menu.php?id=174>. Acesso em: 12 out. 2007. 
MATSUDO, S. M. M. et al. Avaliação do idoso: física & funcional. Londrina: Midiograf, 2000. 
MATSUDO, S. M. et al. Nível de atividade física da população do Estado de São Paulo: análise de acordo com o 
gênero, idade, nível sócio-econômico, distribuição geográfica e de conhecimento. Revista Brasileira de Ciência e 
Movimento, v. 10, p. 41-50, 2002. 
MATSUDO, V. K. R. Atividade física: um passaporte para a saúde. In: 7º Congresso de Educação Física e Ciências 
do Esporte dos Países de Língua Portuguesa, 1999, Florianópolis, Anais... Florianópolis: UFSC, UDESC, 1999. 
__________. et al. Evidências da importância da atividade física nas doenças cardiovasculares e na saúde. 
Revista Diagnóstico e Tratamento, v. 5, n. 2, p. 10-17, 2002. 

74 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.scielo.org/%20index.php?lang=gn
http://www.stellamarisdf.com.br/det_menu.php?id=174


MASSON, C. R. Estudo de prevalência de sedentarismo nas mulheres adultas residentes na zona urbana de São 
Leopoldo. Rio de Janeiro: Caderno de Saúde Pública, v. 21, n. 6, p. 1685-1694, nov/dez, 2005. 
MENDONÇA, E. et al. Repensando a vigilância epidemiológica. 2º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Oficina 
de Trabalho. Relatório. In: COSTA & SOUZA (orgs) Qualidade de vida: compromisso histórico da Epidemiologia, 
COOPMEED/ABRASCO. Belo Horizonte, 1994, p. 277-280. 
MENENDEZ, E. L. Antropologia médica e epidemiologia: processo de convergência ou processo  de 
medicalização? In: ALVES, P.; RABELO, M. C. (Org.). Antropologia da Saúde: traçando identidade e explorando 
fronteiras. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; p. 71-93, 1998. 
McARDLHE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 
5 ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
MINAYO, M. C. S. O conceito das representações sociais dentro da sociologia clássica. Textos em representações 
sociais. Petrópolis: Vozes, 1994. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Promoção da Atividade Física "Agita Brasil": atividade física e sua 
contribuição para a qualidade de vida. Rev Saúde Pública 2002; 36:254-6. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de promoção da saúde – Documento preliminar para discussão. 
Brasília: SVS/MS, 2005. 
MOLINA, C. La participaciòn comunitária en el contexto del ajuste economico. In: HERNÁNDEZ, A. R. (Ed.). Salud 
y Sociedad, Caracas: Fondo Editorial Tropykos; p. 151-163, 1994. 
MONTEIRO, C. A. et al. A descriptive epidemiology of leisure-time physical activity in Brazil, 1996-1997. Rev 
Panam Salud Pública, v. 14, p. 246-54, 2003. 
MONTEIRO W. D. Aspectos fisiológicos e metodológicos do condicionamento físico na promoção da saúde. 
Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Londrina, v. 1, n. 3, 1996. 
MONTEIRO, M. F.; SOBRAL FILHO, D. C. Exercício físico e o controle da pressão arterial. Rev Bras Med Esporte, 
v. 10, n. 6, p. 513-516. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.org/ index.php?lang=gn> Acesso em: 23 abr. 2007. 
MORIN, M. Entre représentations et pratiques: lê sida, la prévention et lês jeunes. In: ABRIC, J. C. (Ed.). Pratiques 
sociales et representation. Paris: PUF, p. 109-44, 1994. 
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar; 1978. 
NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 
Londrina: Midiograf, 2003. 
NIEMAN, D. C. Exercício e saúde. São Paulo: Manole, 1999. 
OLIVEIRA, K. C. S. Fatores de risco em pacientes com infarto agudo do miocárdio. 2004. Dissertação (Mestrado). 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,  2004. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Obesidade: prevenindo e controlando a epidemia global. São Paulo: Roca, 
2004. 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Doenças crônico-degenerativas e obesidade: Estratégia mundial 
para a alimentação saudável, atividade física e saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2003. 
OLIVEIRA, N. A. de. Manifestação na audiência pública do STF - Supremo tribunal federal 
sobre a saúde. Universidade Federal de Tocantins, UFT, 2009. 
OZMINKOWSKI, R. J. L. D. et al. Long-tern impact in Johnson’s and Johnson’s Health & Wellness program on 
health care utilization and expenditures. J. Occup. Environ Méd, v. 44, n. 1, p. 21-9, 2002. 
PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e condições sócio-econômicas: uma revisão de literatura. 
Revista paulista de Educação Física. São Paulo: v. 14, n. 1, p. 97-106, jan/jun, 2000. 
PEREIRA, M. G. Epidemiologia – teoria e prática. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
PINHEIRO, A. R. O.; FREITAS, S. F. T.; CORSO, A. C. T. Uma abordagem epidemiológica. Disponível em: <http:// 
www.scielo.org/index.php?lang=gn> Acesso em: 23 abr. 2007. 
PITANGA F. J. G. Epidemiologia da atividade física, exercício físico e saúde. São Paulo: Phorte, 2004. 
PORTO, R. de M.; RASO, V. A importância da atividade física para portadores de esclerose múltipla obesos. Rev. 
Bras de Obs. Nut e Emag, v. 1, n. 1, p. 80-89, 2007. 

75 

 

http://www.scielo.org/%20index.php?lang=gn
http://www.scielo.org/index.php?lang=gn


PRADO, M. A. S. A prática de atividade em mulheres submetidas a cirusrgia por câncer de mama: percepção de 
barreiras e benefícios. Revista latino-Americana de Enfermagem, v. 12, n. 3, p. 494-502, mai/jun. 2004. 
PUSKA, P. Successful on non-comunicable disease: 25 years experiences with North Karelia Project in Finlandi. 
Public Health Medicine, v. 4, n. 1, p. 5-7, 2002. 
PENNA, C. M. M. Ser saudável no quotidiano da favela. Editora Universitária da UFP. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, 1997. 
POLLOCK, M. L.; WILMORE, J. H. Exercício na saúde e na doença. Rio de Janeiro: MEDSI, 1993. 
REGO, R.A. et al. Fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis: inquérito domiciliar no Município de 
São Paulo. Metodologia e resultados preliminares. Revista de Saúde Pública, v. 24, p. 277-85, 1990. 
ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia & Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
SABA, F. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar. São Paulo: Takano, 2003. 
SALVE, M. G. C.; BANKOFF, A. D. P. Análise da intervenção de uma programa de atividade física nos hábitos de 
lazer. Revista de Saúde Ocupacional, v. 28, n. 105/106, p. 73-81, 2004. 
SANTOS, N.R. Desafios para uma saúde cidadã. 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus. 
br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Manifestacao_UFT.pdf> Acesso em: 10.mai.2009. 
SARTORELLI, D. S,; FRANCO, L. J. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da transição nutricional. 
Cad Saúde Pública, v. 19, p. S29-36, 2003. Suppl 1. 
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, Ministério da Saúde. Programa nacional de promoção da 
atividade física “Agita Brasil”: atividade física e sua contribuição para a qualidade de vida. Revista Saúde Pública, 
v. 36, p. 254-256, 2002. 
SEEDHOUSE, D. Health promotion. Philosophy, prejudice and practice. New York: John Wiley and Sons; 1997. 
SEIDL, E. M. F.; ZANNON, C. M. L. C. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos. Caderno 
de Saúde Pública, v. 20, n. 2, p. 580-588, 2004. Disponível em: <http:// www.scielo.org/index.php?lang=gn>. 
Acesso em: 23 abr. 2006. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e saúde. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
SILVA,  G.  S.  F.  da.  Et  al.  Avaliação  do  nível  de  atividade  física  de  estudantes  de  graduação  das  áreas 
saúde/biológica. Niterói, Rev Bras Med Esporte, v. 13, n. 1, jan./feb, 2007. 
SILVA, E. L; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de 
dissertação. 3. ed.  Florianópolis: Laboratório de Ensino à Distância da UFSC, 2001. 
SILVA,  B.  da.  et  al.  In:  ROUQUAIROL,  A.  F.  Epidemiologia  &  saúde.  2003.  p.  293.  Disponível  em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=24421 Acesso em: 1 jan. 2007. 
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. São Paulo: Manole, 2003. 
SIMÕES, C. C. da S. Perfis de saúde e de mortalidade no Brasil: uma análise de seus condicionantes em grupos 
populacionais específicos. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 
SMEKE, E. L. M.; OLIVEIRA, N. L. S. Educação em saúde e concepções de sujeito. In: VASCONCELOS, E. M. 
(Org.). A saúde nas palavras e nos gestos: reflexões da rede popular e saúde. São Paulo: Hucitec, 2001. 
SNYDERS, G. A alegria na escola. São Paulo: Editora Manole; 1988. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Exercício anti-sedentarismo/obesidade. Disponível em: 
<http://www.cardiol.br/funcor/epide/exerc.htm> Acesso em: 01 mar. 2006. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. Consenso brasileiro de hipertensão arterial, 1998. Disponível em: 
<http://www.sbn.org.br/consiiiO.htm> Acesso em: 01 mai. 2006. 
TEIXEIRA, C. (org). Promoção e vigilância da saúde. Salvador, BA: CEPS/ISC, 2002. 
THEOBALD, M. V.; DIETTRICH, S. H. C. Análise dos benefícios da atividade física em pacientes com depressão 
do sexo feminino em idade de 22 a 55 anos no Centro de Atenção Psicosocial de Sidrolandia/MS. Disponível em: 
<http://www.fes.br/revistas/agora/files/2007/ AG-2007-50.pdf> Acesso em: 12 out. 2007. 
TURA, L. F. R. AIDS e estudantes: a estrutura das representações sociais. In: JODELET, D.;  MADEIRA. M. (Org.). 
Aids e representações sociais: a busca de sentidos. Natal: EDUFRN; 1998. p. 121-154. 

76 

 

http://www.stf.jus/
http://www.scielo.org/index.php?lang=gn
http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=24421
http://www.cardiol.br/funcor/epide/exerc.htm
http://www.sbn.org.br/consiiiO.htm
http://www.fes.br/revistas/agora/files/2007/%20AG-2007-50.pdf


UCHOA, E. et al. The control of schistosomiasis in Brazil: an ethno epidemiological study of the effectiveness of a 
community mobilization program for health education. Soc Sci Med, v. 51, p. 1529-41, 2000. 
VAITSMAN,  G.  Saúde,  cultura  e  necessidades.  In:  FLEURY,  S.  (Org.).  Saúde  coletiva?  Questionando  a 
onipotência do social. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. 
VILARTA, R. et al. Qualidade de vida e fadiga institucional. Campinas: IPES, 2006. 
VILARTA, R. Qualidade de vida e políticas públicas: saúde, lazer e atividade física. Campinas: IPES, 2004. 
WAISSMANN, W. Desigualdade social e atividade física. In: BAGRICHEVSK, Y.M.; PALMA, A.; ESTEVÃO, A. A 
saúde em debate na educação física. Blumenau, Edites, 2003. 
WEINECK, J. Biologia do esporte. Barueri: Manole, 2005. 
WEINECK, J. Atividade física e esporte: para que? Barueri: Manole, 2003. 
WORLD FORUM ON PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT. Atividade física, saúde e bem-estar. Quebec, UNESCO, 
CIO/IOC, OMS/WHO, WFSGI, 1995. 
WOOLHANDLER, S.; CAMPIBELL, T.; HIMMELSTEIN, D. U. Costs of health Care Administration in the United 
States an Canada. N. Engl. J. Med, v. 349, n. 8, p. 768-775, 2003. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. World health reporter. Making’s Diference, Geneva: WHO, 1999. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Prevention and health promotion: Successful prevention of noncomunicable 
diseases: 25 years experiences with North Karelia Project in Finlândia. Disponível em: 
<http\\:www.who.int/hpr/successful.prevention.shtml> Acesso em: 23 jun. 2006. 
ZAMAI,     C.     A.      Atividade      física      e      saúde:      estudo      do      conhecimento      de      professores 
de educação física  do ensino fundamental através da educação a distância. Campinas: Programa  de Pós- 
graduação. Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 2000. 
ZAMAI, C. A. et al. Estudo do conhecimento x incidência de fatores de risco entre escolares do ensino fundamental 
e médio. Movimento & Percepção, Espírito Santo de Pinhal, v. 4, n. 4/5, jan/dez, 2004. 
ZAMAI, C. A. et al. Estudo do conhecimento x incidência de fatores de risco entre escolares do ensino fundamental 
e médio. Movimento e Percepção, Espírito Santo de Pinhal, v. 4, n. 5, 2004. 
ZAMAI, C.A. et al. Atividade física, saúde e doenças crônico degenerativas: avaliação do nível de conhecimento 
entre escolares de Campinas. Movimento e Percepção, Espírito Santo de Pinhal, v. 5, n. 7, 2005. 
ZAMAI,  C.A.  et  al.  Análise  do  Nível  de  Atividade  Física  de  Estudantes  do  Curso  de  Educação  Física  da 
Universidade Paulista. Movimento e Percepção, Espírito Santo de Pinhal, v. 8, n. 11, p. 217-226, 2007. 
ZAMAI, C.A. et al. Estudo dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 
entre funcionários. Conexões, Campinas, v. 6, n. 1, p. 14-30, 2008. 

77 

 

http://www.who.int/hpr/successful.prevention.shtml


CAPÍTULO 8 - ADERÊNCIA, PERMANÊNCIA E RESULTADOS ALCANÇADOS ATRAVÉS DA PRÁTICA 
DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 
1,2Carlos Aparecido Zamai; 1,2Antonia Dalla Pria Bankoff; 2Cláudia Maria Peres; 2Renata Cristina Di Grazia 

1Faculdade de Educação Física – LAP-FEF - Unicamp 
2Programa Mexa-se Unicamp 

 
INTRODUÇÃO 

 

 
A vida moderna vem, a cada dia, nos oferecendo um estilo de vida cada vez mais sedentário, tendo em 

vista diversos fatores que influenciam na má qualidade de vida das pessoas. Com base nesses fatores, podemos 
citar: as revoluções tecnológicas que tornam a vida diária mais fácil, porém, fazendo com que nos movimentemos 
menos; as alimentações inadequadas; o trabalho diário; o stress do dia-a-dia; entre outros. Fatores estes, que, 
além de estarem ligados ao sedentarismo, ao mesmo tempo tem o poder de influenciar indivíduos a aderirem à 
prática de atividades físicas, em busca de minimizar os efeitos negativos gerados pela inatividade física, assim 
como efeitos de nível físico e psicológico. 

A eterna busca por melhor condicionamento físico e a forte apelação da forma física (estética corporal), tem 
levado inúmeras pessoas de todas as idades à prática do exercício físico nas academias. A recuperação e/ou 
manutenção da saúde, o combate aos fatores de riscos, a prática regular de exercícios físicos, a estética, o ganho 
e a definição de massa muscular, a perda de peso, as relações interpessoais, o treinamento para competições 
(amadoras e profissionais), a melhora da qualidade de vida e outros, são alguns dos motivos que vem levando as 
pessoas à adesão desde a adolescência a procurar cada vez mais as academias. 

Quanto à  aderência Saba (2001; 2006) define como sendo um conjunto  de  determinantes pessoais, 
ambientais e características do exercício que propiciam a manutenção da prática física por longos períodos de 
tempo, a fim de elevar a qualidade de vida do sujeito e garantir-lhe saúde e satisfação. 

Zamai; Costa (2008) concluíram em seu trabalho que os principais fatores para a decisão da prática de 
atividades físicas na academia entre as mulheres pesquisadas são: a localização e tipos de aulas, preocupação 
com a estética corporal imposta pela mídia que impõe corpos malhados e sarados como únicos na conquista de 
mais saúde. 

Em relação ao interesse pela prática de exercícios nas academias, Costa et al., (2007) diz que as pessoas 
buscam reduzir a quantidade de gordura e/ou aumentar a quantidade de massa muscular e salientam que estes 
são os anseios de grande parte dos praticantes de exercícios físicos. 

Em seu artigo Santos; Knijnik (2006), enfatiza que os comportamentos individuais têm impactos positivos 
ou negativos na própria saúde, ou seja, através da prática regular de atividade física, podemos minimizar o risco de 
algumas doenças como cardiopatias, desvios posturais, encurtamentos musculares, estresse, depressão, etc. 

Assim, cada vez mais, jovens, adultos e adultos com mais idade estão aderindo à prática de atividades 
físicas por diversos motivos, sendo eles, relacionados ao combate aos fatores de riscos, prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNTs), estética corporal focando a melhoria da qualidade de vida. Em relação a 
estes aspectos, Zamarim et al., (2006; Zamai, 2009; Zamai; Bankoff, 2010) evidenciaram, em seus estudos que, a 
prática regular de atividade física está cada vez mais se fortalecendo como fator influenciador da melhoria da 
qualidade de vida da população desde a infância, adolescência e vida adulta. 

Lopes; Chiapeta (2010) comentam que a cada dia que passa, novas academias de ginástica vão surgindo, 
oferecendo as mais diversas opções de atividades e, investindo cada vez mais em marketing,  através  de 
atividades inovadoras que muitas das vezes não passam de apenas um modismo de verão, porém, cada vez mais, 
pessoas vão aderindo a essa sistemática prática, onde as mesmas optam por aquelas atividades que mais lhe 
convém e o estimulam. Complementam ainda Rocha (2008); Zamai; Costa (2008) que, as academias se 
transformaram numa ótima opção para a população urbana obter melhorias em seu bem-estar geral. 
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Ainda quanto aos motivos de aderência à prática de atividade física em academias de ginástica, entre 
homens e mulheres, jovens e adultos nota-se nos estudos de Silva et al., (2008), Santos; Zamai (2010) onde os 
homens procuram as academias por motivo de preparação física e pelo prazer pela prática, as mulheres, que além 
do prazer pelo exercício, aderem à prática por motivos estéticos e para o emagrecimento. 

Na pesquisa realizada por Pereira; Bernardes (2005), concluíram que a saúde e a estética, são motivos de 
grande parte da população, sendo fatores predominantes na adesão à prática do exercício físico em academias de 
ginástica e, que os benefícios obtidos com a manutenção são vários, entre eles a disposição, o bem -estar, a saúde 
e a qualidade de vida. 

Para Zama; Bankoff (2010) os principais motivos de aderência e manutenção as práticas de atividades 
físicas oferecidas no Programa Mexa-se Unicamp são: a perda de peso corporal, melhora do relacionamento no 
setor de trabalho e no ambiente domiciliar, bem como a melhoria da qualidade de vida. 

A pesquisa ainda enfatiza que os motivos que os levaram a prática das atividades no programa foram 
indicação médica, perda de peso corporal e melhoria da qualidade de vida. 

A literatura tem mostrado que a pratica da atividade física causa impactos positivos na vida do sujeito, 
porém, existem muitas pessoas que iniciam suas atividades nas academias de ginástica e não permanecem por 
longo tempo na mesma. Neste sentido, Santos; Knijnik (2006); Zamai; Costa (2008); Zamai; Bankoff (2010) 
afirmam que é importante que a prática de atividade física ocorra de forma contínua para manter e promover a 
saúde. 

Salienta-se assim, que os efeitos positivos da atividade física, os quais são possíveis e levam os sujeitos de 
várias idades a aderirem à prática regular em academias de ginástica, entre eles pode-se citar a estética corporal e 
a qualidade de vida, evidenciados em alguns estudos citados anteriormente. 

Propõe-se neste estudo identificar, conhecer e refletir sobre os motivos de aderência, permanência e 
resultados obtidos através da prática de atividades físicas no Programa Mexa-se Unicamp. 

 
RESULTADOS 

 
 

 
Gráfico 01. Sexos dos participantes. N=53 sujeitos. 

 

 
Em relação a participação nas atividades oferecidas pelo programa em questão nota-se o gênero feminino 

se interessa mais pelas ofertas das atividades físicas no ambiente de trabalho, inclusive em outras experiências 
também há maiores interesses. 
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Gráfico 02. Tempo de práticas no Programa Mexa-se. 

 

 
O Programa Mexa-se oferece desde 2004 atividades como alongamentos, caminhadas, condicionamento 

físico e atualmente um espaço de academia ao ar livre o que tem despertado maiores interesses em permanecer 
nas práticas por um tempo maior, ressaltando também a amplitude das atividades e horários desde 2014, o que 
certamente contribui para a permanência dos participantes no programa, bem como deve-se ressaltar são os 
inúmeros benefícios que as praticas tem oferecido a eles. 

 

 
Gráfico 03. Atividades praticadas no Programa Mexa-se Unicamp. 

 

 
Analisando o gráfico acima, percebe-se que o maior interesse na pratica de condicionamento físico se dá 

em função da oferta desta pratica em diversos horários, manhã, horário de almoço e final das tardes e também 
pelos resultados observados pelos praticantes. 
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Gráfico 05. Motivo(s) da aderência nas atividades no Programa Mexa-se Unicamp. 

 

 
No que diz respeito aos motivos de aderência nas atividades oferecidas pelo respectivo programa, nota-se 

uma grande diversidade de opiniões que abrange desde a socialização, o deixar de ser sedentário e se tornar um 
pouco ativo, da consciência corporal, melhora da qualidade de vida, perda de peso, melhorar a saúde e o bem - 
estar, as recomendações médicas, o que é respaldado pela literatura na área. (Zamai, 2009; Zamai et al., 2015). 

 

 
Gráfico 06. Motivo(s) da permanência nas atividades no Programa Mexa-se Unicamp. 

 

 
Em relação aos motivos de permanência nas atividades oferecidas, verifica-se uma gama de opiniões 

abrange a manutenção do peso corporal, da integração social, o trabalho oferecido pelos profissionais e 
estagiários, a melhora da qualidade de vida, da aptidão física, da saúde e do bem -estar, bem como melhora e 
diminuição do stress. 
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Gráfico 07. Resultados e benefícios alcançados através da prática de atividades das quais você participa. 

 

 
Observando os resultados e benefícios alcançados através da prática de atividades, destaca-se a melhora 

da saúde em geral, diminuição de peso, alívio de dores e a melhora na disposição para o trabalho e a vida diária. 
 

 
 
 

Gráfico 08. Contribuições gerais das atividades físicas obtidas nas práticas. 
 

 
Com relação a preocupação referente as contribuições gerais das atividades obtidas nas práticas, os 

resultados mais destacadas se referem ao gostar das aulas oferecidas e diversos benefícios como diminuição do 
stress, melhora da saúde e do bem estar, o relacionamento no setor de trabalho e da qualidade de vida, o que 
também é respaldado pela literatura corrente, como apontado por Zamai; Bankoff (2013). 

 
População estudada 

 
A população deste estudo compreende uma amostra  de  53  sujeitos  de  ambos  os  gêneros,  faixa 

etária acima de 40 anos, freqüentadores do Programa Mexa-se Unicamp  e praticantes de exercícios físicos 
oferecidos no horário das 8h00 as 9h00 de 2ª, 4ª e 6ª feiras e das 12h00 as 13h00 as 3ª e 5ª feiras, onde a escolha 
foi realizada de forma intencional, considerando que o local do estudo é de propriedade da Universidade e está 
localizado numa praça no âmbito da mesma. Para a seleção da amostra foram estabelecidos alguns critérios de 
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inclusão, sendo estes: ter idade mínima de 40 anos e ser praticante das atividades oferecidas nos grupos de 
condicionamento físico a mais de 06 meses no Programa Mexa-se e no mínimo de 03 vezes semanais. 

Este estudo transversal, de campo de cunho quantitativo e descritivo, teve como objetivo analisar que 
segundo Mattos; Júnior; Blecher (2008, p. 35) esta pesquisa tem “como características observar, registrar, analisar, 
descrever e correlacionar os fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir com precisão a 
freqüência em que um fenômeno ocorre e sua relação com outros fatores. 

A coleta de dados constou na aplicação de um questionário, contendo cinco questões, três abertas e duas 
fechadas, com o intuito de estudar diferentes grupos de pessoas e os motivos que foram levadas a adesão e a 
permanência na prática de musculação. 

Os voluntários foram informados sobre todos os passos do estudo e concordaram em participar assinando 
um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com  Seres Humanos da  Faculdade  de Ciências Médicas  da Unicamp sob o nº 145270 

Analise dos dados ocorreu por meio de estatística qualitativa- quantitativa, avaliada por meio do programa 
Excel Microsoft® 2010, e os resultados foram dispostos em forma de gráficos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Os resultados demonstraram que os motivos mais indicados da população estudada estão relacionados 

com hipertrofia muscular, estética, motivos terapêuticos e condicionamento físico, satisfação pessoal, auto-estima 
e companhia dos amigos. Em relação à permanência estão: sensação de bem-estar proporcionada pelo exercício, 
ficar em forma, melhorar a aparência, prazer em praticar, reduzir o estresse, circulo de amizades e acesso a 
academia. Esses resultados nos permitiram concluir que os indivíduos ingressam nesses programas levados por 
objetivos individuais, e que lá permanecem quando se sentem satisfeitos com os resultados alcançados. 

Analisando os resultados verifica-se que dos motivos de adesão e permanência, os dados demonstraram 
que a grande maioria das correlações está relacionada a motivos de aumento de hipertrofia muscular. Novamente 
estes dados indicam que a adesão e permanência dos participantes deste estudo a prática da musculação, 
apresenta uma tendência de estar pela busca de hipertrofia muscular e bem-estar, entendendo a prática do 
exercício físico, como uma alternativa adquirir ou manter, um bom estado de saúde, em todos os sentidos, seja 
este físico, mental, social e até mesmo espiritual. Há preocupação com a saúde, porém a hipertrofia muscular foi o 
principal motivo para a prática de exercícios físicos. Apesar desta preocupação e consciência sobre a importância 
de uma alimentação saudável. Pesquisas futuras que investiguem uma população representativa de praticantes 
devem ser desenvolvidas, para identificar outras facetas deste objeto de estudo - contribuindo com os estudos de 
gênero na Educação Física e no Esporte, para que possamos identificar singularidades. 
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CAPÍTULO 9 - ÍNDICE DOS FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS ENTRE SERVIDORES DA UNICAMP 

 
1,2Carlos Aparecido Zamai; 1,2Antonia Dalla Pria Bankoff; 2Claudia Maria Peres; 2Renata Cristina Di Grazia 

1Faculdade de Educação Física – LAP – FEF – Unicamp 
2Programa Mexa-se Unicamp 

 
INTRODUÇÃO 

 

 
Conforme mostra a literatura as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNTs) são responsáveis pela alta 

morbidade e mortalidade, na maioria dos países, que implicam em elevados custos sociais e econômicos. (ZAMAI, 
2009). Dentre estas, estão o diabetes mellitus (DM), a obesidade, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e as 
dislipidemias entre outras. Estas afecções caracterizam-se  por uma  etiologia  geralmente multifatorial e  pelo 
incipiente estado do conhecimento sobre os mecanismos etiológicos e fisiopatológicos que levam ao seu 
surgimento e desenvolvimento, o que dificulta uma intervenção sistemática e coerente, em termos de saúde 
pública. Entretanto, estudos epidemiológicos têm mostrado, consistentemente, uma relação entre determinados 
fatores e essas doenças. 

Das doenças mencionadas, Costa et al., (2006) dizem que o diabetes mellitus tem se destacado como uma 
das mais relevantes. Estima-se que sua prevalência esteja em torno de 8% na população brasileira de 30 a 69 
anos, sendo que metade dos pacientes acometidos pela doença desconhece a condição. 

Conforme dados estima-se que 177 milhões de indivíduos são diabéticos, a maioria com diabetes tipo 2 e 
dois terços deles vivem em países em desenvolvimento, sendo que este índice deverá dobrar até o ano de 2030. 
(ZAMAI, 2009; OMS, 2003) 

No estudo realizado por Zamai et al., (2006) diagnosticou-se diabetes mellitus tipo II em 2,5% da amostra e 
glicemia alterada em 4%. Estes resultados permitiram que atividades preventivas e educacionais fossem 
desenvolvidas e implantadas pela empresa, de modo a melhorar a qualidade de vida dos servidores. 

Bisi et al., (2003) consideram a hipertensão arterial sistêmica (HAS) um problema de saúde pública por sua 
magnitude, dificuldades no seu controle e, principalmente, pela sua importância como fator de risco para o 
desenvolvimento do acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. Na maioria dos casos, desconhece-se a 
causa da HAS, porém vários são os fatores que podem estar associados à elevação da pressão arterial, como o 
sedentarismo, o estresse, o tabagismo, o envelhecimento, a história familiar, a raça, o gênero, o peso e os fatores 
dietéticos. 

Zamai et al., (2006) observaram que a pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) 
estavam elevadas em 18% e 11% dos 250 funcionários, respectivamente, com associação significativa entre sexos 
após ajuste por idade. 

Guedes; Gonçalves (2007) estudaram e verificaram que o sedentarismo influencia no estado de saúde dos 
indivíduos, e ainda salientam que as pessoas reconhecem a necessidade de buscar um estilo de vida que favoreça 
sua saúde. 

A OPAS3 aponta que há mais de 600 milhões de hipertensos no mundo e calcula-se que essa doença 
cause a morte de 7,1 milhões de pessoas, equivalente a 13% do total de óbitos. Monteiro (2004); Veras et al., 
(2007) relatam que a hipertensão arterial sistêmica representa uma das maiores causas de morbidade 
cardiovascular no Brasil e acomete 15% a 20% da população adulta, possuindo também considerável prevalência 
em crianças e adolescentes. 

No estudo realizado por Selby et al., (1989) mostrou que a obesidade é um fator de risco independente dos 
demais, para a ocorrência de doença isquêmica coronariana e morte súbita, especialmente em homens abaixo de 
50 anos. A maior prevalência de HAS em sujeitos obesos, principalmente naqueles que apresentam excesso de 
gordura na região do tronco, tem sido atribuída, dentre outros fatores, à resistência à insulina e conseqüente 
hiperinsulinemia. 
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De acordo com Carneiro et al., (2003) o aumento do número de pessoas obesas vem se tornando um dos 
maiores problemas de saúde na sociedade moderna, na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Quando comparados aos sujeitos com peso normal, aqueles com sobrepeso ou obesidade possuem maior risco de 
desenvolver diabetes mellitus, dislipidemia e HAS, condições que favorecem o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares (DCV). 

Na opinião destes mesmos autores a obesidade central (ou truncal) associada à dislipidemia, hipertensão 
arterial, resistência à insulina e hiperinsulinemia e/ou intolerância à glicose, no mesmo indivíduo, constitui a 
chamada síndrome metabólica, uma condição estabelecida de risco para DCV. 

No estudo realizado por Zamai et al., (2008) foi verificado índice de 45,0% de sobrepeso e obesidade em 
10,0% da amostra. 

Coleta de dados realizada por Bergantin et al., (2008) durante a feira de saúde da Unicamp no ano de 
2008, verificou-se na população analisada média de idade de 42 anos, altura de 142,7m, peso de 72,1 kg e IMC de 
26,6, sendo a população classificada como sobrepeso e na mesma amostra verificou-se que 8% são obesos, 
recomendando a esta população acompanhamento no Cecom-Unicamp e a participação nas atividades físicas 
oferecidas diariamente no Programa Mexa-se. 

Segundo dados da OPAS3 o excesso de peso afeta mais de um bilhão de adultos e pelo menos 300 
milhões são clinicamente obesos. Conhecimentos atuais explicam a prevalência da obesidade como resultados da 
interação de fatores genéticos com fatores ambientais. (BUM, 2004). Ela contribui para o surgimento de doenças 
como a hipertensão e é frequentemente associada a diabetes. (BOPP, 2003) 

No estudo realizado por Zamai (2009) foram encontrados índices importantes de sobrepeso em 30,0% da 
amostra analisada, mas após seis meses de práticas de atividades físicas de caminhada, ginástica localizada e 
dança de salão, no sexo feminino verifica-se uma diminuição de 23,1% para 22,8%; no sexo masculino houve 
também redução de 24,6% para 24,1% do peso corporal. Em relação ao RCQ no sexo feminino foi reduzido de 
0,77 para 0,74 (risco moderado) para a idade, enquanto que no masculino se manteve em 0,80 (risco moderado) 
não havendo alteração no período avaliado. 

Assim, este estudo buscou identificar e analisar os fatores de risco para hipertensão arterial, diabetes e 
doenças cardiovasculares entre servidores da Universidade Estadual de Campinas, que preencheram a ficha de 
anamnese inicial, mas por diversos fatores não participaram das atividades propostas pelo Programa Mexa-se no 
período desta coleta (abril-2005 a setembro-2008). 

 
METODOLOGIA 

 

 
Procedimentos Metodológicos 

 

 
Após a assinatura do termo de consentimento, foi analisada uma amostra de 1300 fichas de anamnese, 

abrangendo servidores de ambos os sexos. Todos os sujeitos deste estudo foram submetidos a uma avaliação de 
anamnese no ato da inscrição no Programa Mexa-se, na qual se obtiveram dados sobre: sexo, idade, história de 
tabagismo, etilismo, sedentarismo e antecedentes familiares de HAS, DM, hipercolesterolemia e evento isquêmico. 

Para a avaliação do peso corporal e estatura, foi utilizada uma balança antropométrica de marca Filizola 
com toesa. Com a coleta das medidas de peso e estatura, foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) de c ada 
sujeito. Este foi calculado dividindo-se o peso (kg) pela altura ao quadrado (m²), considerando: normal um IMC 
entre 18,5 e 24,9 kg/m²; sobrepeso IMC entre 25 e 29,9 kg/m²; obesidade grau I entre 30 e 34,9 kg/m²; obesidade 
grau II um IMC entre 35 e 39,9 kg/m²; e obesidade mórbida ou grau III, um IMC > 40 kg/m2, conforme os critérios 
da Organização Mundial da Saúde em 1998, citado por Matsudo (2006). 

A pressão arterial (PA) dos sujeitos foi aferida por esfigmomanômetro aneróides (CERCORF) calibrado, 
sendo realizada medida única, com o sujeito sentado e tendo o braço direito apoiado na altura da região mamária. 
Os resultados foram classificados de acordo com os critérios das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. (SBC, 
2006) 
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A glicemia foi dosada através de glicosimetria, utilizando-se um aparelho portátil da AccuChek Go® (Roche 
Diagnostics). Os critérios utilizados para diagnóstico da glicemia seguiram as recomendações do Ministério da 
Saúde de 2001. 

Foi realizada uma análise descritiva (média e  desvio  padrão), através de  cálculos feitos através do 
programa Excel, versão 2010. 

 
RESULTADOS 

 

 
Após análise das 1300 fichas de anamnese dos sujeitos inscritos para participar das atividades oferecidas 

no Programa Mexa-se, verificou-se que: o maior índice de procura pelas atividades do programa foi do sexo 
feminino, tempo de trabalho nas funções em média de 26,8 anos das áreas administrativas e da saúde (64,9%), 
onde 85,8% dos sujeitos apresentam em média três fatores de risco para HAS, DM e DCV. 

Destes sujeitos, 74,0% do sexo feminino e 26,0% do sexo masculino, com média de idade de 40 anos, 
tempo de serviço na função de 26,8 anos, sendo que 64,9% trabalham nas áreas administrativas e da saúde 
(Gráfico 01). 

 

 
 

 
Gráfico 01: Sexo, idade, tempo na função e área de trabalho (UNICAMP, 2008). 

 

 
Em relação à presença de fatores de risco, os dados apontam que 70,5% não realizavam na oportunidade 

nenhuma atividade  física, 23,0% faziam uso de bebida  alcoólica  e  6,5% dos sujeitos fumavam no  período 
analisado (Gráfico 02). 
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Gráfico 02: Distribuição dos inscritos, segundo os fatores de risco (UNICAMP, 2008). 

 

 
Os resultados desta coleta apontaram uma prevalência de 72,0% dos servidores com antecedentes 

familiares para DM, 76% para HAS, 60,5% hipercolesterolemia e 52,9% para algum evento isquêmico prévio, 
colocando tal população como de elevado risco para o desenvolvimento futuro de enfermidades, atribuídas a 
hereditariedade familiar. 

 

 
Gráfico 03: Apontamentos da prevalência de servidores com antecedentes familiares para DM, HAS, 

hipercolesterolemia e evento isquêmico prévio (UNICAMP, 2008). 
 

Com relação à avaliação do IMC, observou-se que 69,0% dos participantes estavam com o IMC normal, 
25,0% apresentavam sobrepeso e 6,0% obesidade grau I, dados estes que merecem acompanhamento e análise 
(Gráfico 04). 
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Gráfico 04: Distribuição dos sujeitos inscritos, segundo a classificação de índice de massa corpórea 

(UNICAMP, 2008). 
 

 
Quanto aos níveis pressóricos mensurados, 20,0% dos inscritos apresentavam pressão  arterial 

considerada normal (120/80mmHg), 61,5% (130/80 mmHg) valores esses considerados limítrofes e 18,5% com 
hipertensão arterial, segundo V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (Gráfico 05). 

 

 
Gráfico 05: Distribuição dos inscritos, segundo a classificação dos níveis pressóricos (UNICAMP, 2008). 

 
 
 
06). 

Em relação ao nível glicêmico capilar, 88,5% dos servidores apresentavam os níveis 200 mg/dl (Gráfico 
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Gráfico 06: Distribuição dos sujeitos inscritos, segundo a classificação dos níveis glicêmicos (UNICAMP, 

2008). 
 

 
DISCUSSÃO 

 

 
Com a realização deste estudo, pôde-se verificar que a maioria dos sujeitos analisados é do sexo feminino 

74,0%, abrangendo diversos setores administrativos, áreas da saúde e de manutenção, com média de idade de 40 
anos e desenvolvendo atividades com características sedentárias. 

Os estudos realizados neste contexto demonstram que as manifestações das doenças cardiovasculares 
aumentaram de forma relevante, após os anos 70 entre os homens e mulheres, sendo maior o risco entre os 
homens do que entre as mulheres. (MORIGUSHI; VIEIRA, 2000) 

Em relação à idade, a incidência e prevalência de doenças crônicas aumentam acentuadamente com o 
progredir da idade, particularmente, após os 40 anos. (ORTIZ; ZANETTI, 2001). Daí a importância de medidas 
preventivas de saúde para que essas doenças possam ser detectadas precocemente. 

Em relação aos fatores de risco, 69,3% não realizam nenhuma atividade física, verifica-se que esta 
porcentagem de inatividade física se aproxima dos dados do Programa Agita São Paulo de 1998, bem como 
resultados apontados por Matsudo (1999), citados também por Zamai (2009) 

O sedentarismo ou inatividade física tem demonstrado uma forte correlação com o desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), entre elas estão: doença cardiovascular; câncer; diabetes mellitus 
tipo 2; doenças musculoesqueléticas. (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2003). Na opinião de Twisk (2001) a 
atividade física (AF) habitual tem sido reconhecida como um componente importante para um estilo de vida 
saudável. 

Quanto à prevalência de etilismo entre os sujeitos analisados, encontraram-se índices de 23,0%. A relação 
entre álcool e doença cerebrovascular tem sido firmemente estabelecida, seja na forma oclusiva ou hemorrágica. 
(ZUBER; MAS, 1992). Dados encontrados pelo Programa Mexa-se Unicamp em 2009, apontam uma prevalência 
de consumo de álcool de 13,0% entre o sexo masculino e 9,0% no sexo feminino. 

É possível perceber que a prevalência de tabagismo encontrada foi relativamente baixa, comparada com a 
média nacional descrita pelo Ministério da Saúde, que foi de 40,2% em 1988, e a local que foi 38,7%, em 1987. 
(BRASIL, 19893). Para uma questão comparativa em 2009 encontramos dados do uso de tabaco entre os 
colaboradores em torno de 23,9% no sexo masculino e 12,6% no sexo feminino. (ZAMAI; BANKOFF, 2010) 

Com relação aos antecedentes familiares para doenças crônicas, evidencia-se uma elevada prevalência de 
sujeitos com histórico familiar para DM, HAS, hipercolesterolemia e evento isquêmico prévio.  Considera-se 
oportuno destacar ser mais relevante a busca de antecedentes familiares para enfermidades como o diabetes e a 
hipercolesterolemia do que a aferição bioquímica desses indicadores. É fato  reconhecido, entretanto, que  a 
presença de antecedentes familiares para diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, e para doenças 
cardiovasculares tem relevância para desenvolvimento de tais enfermidades, conforme estudos realizados por 
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Tomono et al., (1990); Lauer (1991); Burke (1991) salientando a importância de se considerar a história familiar 
como indicador precoce de enfermidades crônicas na população. 

O Índice de Massa Corpórea (IMC) tem sido utilizado em vários estudos para se determinar a composição 
corporal dos sujeitos, apontando tanto para a obesidade quanto para a desnutrição. (SILVA et al., 2004; ZAMAI et 
al., 2008). O sobrepeso e a obesidade têm sido associados com o desencadeamento de diversas disfunções 
orgânicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia e problemas cardiovasculares. (ZAMAI, 2009). 

Em estudo realizado por Zamai (2009) houve diminuição de praticamente todas as variáveis como peso, 
RCQ, %G e do Índice de Massa Corporal após seis meses de práticas de dança de salão, ginástica localizada e de 
caminhadas três vezes por semana, além da melhoria da saúde e da qualidade de vida dos participantes. 

Um dos principais fatores de risco para complicações cardiovasculares é a hipertensão arterial, pois atua 
diretamente na parede das artérias, podendo produzir lesões. (JNCD, 1993). Embora a hipertensão arterial seja um 
importante fator de risco para as coronariopatias, Fonseca et al., (1995) os níveis de variação para a pressão 
sistólica e diastólica na população estudada apontam que 30,0% apresentavam PA normal, enquanto 18,5% 
mostravam PA elevada acima do considerado normal para a idade adulta. 

Em relação à pressão arterial de colaboradores que iniciaram a prática de atividades física junto ao 
Programa Mexa-se em 2009, encontramos dados equivalentes 34,3% no sexo masculino e de 28.9% para o sexo 
feminino apresentavam PA elevada. quando do preenchimento da ficha de anamnese inicial. 

Em seu estudo com colaboradores Zamai et al., (2008) apontam que a pressão arterial sistólica (PAS) e 
pressão arterial diastólica (PAD) estavam elevadas em 18% e 11% dos 250 funcionários, respectivamente, com 
associação significativa entre sexos após ajuste por idade. 

O controle da hipertensão arterial inicia-se com a detecção e observação contínua, não devendo ser 
diagnosticada com base em uma única medida da pressão arterial. Após sua confirmação, deve ser classificada 
como hipertensão primária ou secundária, verificação do prejuízo dos órgãos alvos como coração, cérebro e rins e 
levantamento de outros fatores de risco cardiovasculares (BRASIL, 1993). 

Em seu estudo Zamai (2009) recomenda que os colaboradores que apresentam dados importantes em 
relação a hipertensão arterial e que não estão devidamente acompanhadas e em tratamento médico, sejam 
encaminhadas ao Cecom-Unicamp para que fossem tomadas as devidas providências em relação  a outros 
exames e após diagnóstico devido, encaminhados para a prática de atividades físicas nos grupos especiais, 
elaborados pelo Programa Mexa-se a partir de 2010. 

Em relação ao nível glicêmico capilar, 88,5% dos servidores apresentavam níveis menores que 140mg/dl e 
3,0% valores acima de 140mg/dl. Nestes casos, recomenda-se testar a glicemia em jejum a cada dois anos 
conforme indicado pela literatura. Assim, os dados do presente estudo apontam para a necessidade de 
acompanhamento dos sujeitos estudados, visando à detecção precoce do diabetes, da hipertensão arterial elevada 
e risco cardíaco, visto que os mesmos apresentavam antecedentes familiares. 

Salienta-se também que os servidores já acometidos por dois ou mais fatores de riscos, bem como as 
DCNTs, sejam encaminhados ao Cecom-Unicamp para atendimento e acompanhamentos dos profissionais da 
saúde, para tratamentos pertinentes e após este período sejam indicados como parte do tratamento a prática de 
atividades físicas leves e moderadas, dependendo da real situação que se encontra cada colaborador e com o 
devido acompanhamento médico e de profissional da educação física, durante as práticas, sendo avaliados no 
início das atividades e cada seis meses para o devido acompanhamento. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Analisando os dados levantados neste trabalho, nota-se a necessidade de intervenções mediante aos 

programas educativos, de prevenção das doenças e de práticas de atividades físicas nas instituições, com vistas à 
educação para a saúde, enfatizando a melhora da qualidade de vida e prevenindo doenças crônicas não 
transmissíveis, fortalecendo a importância da mudança de comportamentos em relação ao estilo de vida das 
pessoas, levando-se em consideração a inatividade física, uso de tabaco, etilismo, bem como doenças como 
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diabetes, hipertensão, obesidade e o câncer e outras, muitas vezes já instaladas e sem o devido conhecimento das 
pessoas acometidas. 

Entendemos que a prevenção e o controle das doenças crônicas não transmissíveis e dos diversos fatores 
de riscos dependem, na sua maioria, da mudança de hábitos de vida do sujeito trabalhador ou não e da adoção de 
um estilo de vida mais saudável. Recomenda-se o abandono do uso de tabaco, das bebidas alcoólicas, da 
ingestão de alimentos gordurosos, recomendando a adoção de uma alimentação saudável, incluindo nas refeições 
diárias frutas, verduras e legumes e controle dos fatores de riscos e das doenças crônicas já mencionadas e a 
imediata inserção de atividades físicas no mínimo 30 minutos contínuos por dia, 3 vezes na semana (intercalando- 
se os dia, como 2ª, 4ª e 6ª feiras, ou 3ª, 5ª e sábados) com a devida orientação médica e de profissional de 
educação física capacitados e habilitados. 

Salienta-se ainda que as famílias tenham certo cuidado durante a realização das compras do 
supermercado, pois é notável e perceptível as inúmeras guloseimas (bolachas recheadas, danones e salgadinhos), 
bem como refrigerantes, cerveja, sucos industrializados de diversas marcas, entre outras. O que menos se vê nos 
carrinhos nos supermercados são frutas, verduras e legumes, contrastando a determinação do Ministério da 
Saúde3 que recomenda uma alimentação saudável e atividade física. 

Devem-se oferecer oportunidades de enriquecimento dos conhecimentos da população para se 
alimentarem de maneira adequadas desde a infância durante o processo de escolarização, pois muitas vezes os 
escolares se alimentam com salgados e refrigerantes semanalmente na escola e em casa, sem nenhuma 
orientação da família, da escola ou do professor de educação física em suas aulas semanais. 
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CAPÍTULO 10 - PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E ATIVIDADE FÍSICA NA UNICAMP: 
Responsabilidade social 

 
 

Antonia Dalla Pria Bankoff; Carlos Aparecido Zamai 
Laboratório de Avaliação Postural – LAP – FEF - Unicamp 

Programa Mexa-se Unicamp 
 
INTRODUÇÃO 

 

 
A importância da realização de exercícios físicos com regularidade e orientação adequada para a 

manutenção ou promoção da saúde já é de conhecimento da grande maioria da população no país. Questões 
relacionadas à conscientização para adoção de estilos de vida mais saudáveis já foram amplamente discutidos, 
comprovados e disseminados. O que ainda não foi alcançado  é uma  mudança  no  quadro real. Embora  a 
população tenha acesso às informações e esteja ciente da importância de mudar seus hábitos de vida para viver o 
dia-a-dia com mais saúde, vitalidade, disposição e minimizar os riscos para o desenvolvimento de doenças decor 
rentes do atual modelo de vida moderno, não são registradas mudanças significativas em termos de atitude. Já 
preocupado com o futuro da saúde coletiva no Brasil, o Ministério da Saúde implantou o Programa de Educação e 
Saúde através do Exercício Físico e do Esporte em nível nacional em 1986 com os seguintes objetivos: 

• Conscientizar a população em geral sobre a importância da prática contínua do exercício físico na 
promoção da saúde; 

• Capacitar profissionais das áreas de educação e saúde para utilização do exercício físico como fator de 
saúde; 

• Estimular a prática do exercício físico como fator de saúde, junto a grupos de riscos específicos 
(BRASIL, 1997). 

As razões para a não alteração desse quadro são muitas. Questões como a falta de tempo, o não acesso a 
recursos, espaços ou materiais necessários para a implementação de programas de exercícios normalmente estão 
presentes e são coadjuvantes diretos do problema. Oliveira et al., (1998) e Andrade et al., (1998), pesquisando 
populações brasileiras demonstraram que a falta de tempo é a principal dificuldade que as pessoas encontram 
para a aderência à prática regular de atividades físicas e desportivas. Os seres humanos são essencialmente 
dinâmicos e estão sofrendo as conseqüências determinadas pelo sedentarismo decorrente da revolução industrial, 
da robótica, da rede telemática e, nos grandes centros urbanos, da falta de espaços físicos adequados para a 
prática de atividades físicas relacionadas a ludicidade e ao lazer. 

As universidades, por outro lado, continuam preocupadas com a produção do conhecimento e as 
descobertas geniosas que ainda não foram alcançadas. Quando grandes conquistas são atingidas, movimentos 
intensos são registrados nas páginas dos veículos de comunicação das mais diversas áreas do saber. Não 
obstante, a sociedade, de uma forma geral, permanece imóvel e inalterada, situação esta confirmada, por exemplo, 
pela Federação Internacional de Medicina do Esporte quando afirma que “mais da metade da população mundial é 
insuficientemente ativa”. (Bulletin of the World Health Organization, 1995, p. 135). 

Urge, portanto, o momento no qual mudanças efetivas devem ser realizadas. Se o conhecimento já foi 
produzido, mas as dificuldades da população em absorvê-lo ou colocá-lo em prá- tica estão tornando o próprio 
processo irracional, cabe às universidades fazer com que as mudanças sejam concretizadas. 

Evidencia-se, portanto, a urgência do desenvolvimento de programas de educação para  a saúde  da 
população, cujas abordagens estejam voltadas para a orientação e adoção de um estilo de vida ativo durante o 
horário de trabalho ou após o mesmo, objetivando combater os fatores de risco como um todo e aumentar e 
melhorar a qualidade de vida das pessoas (ZAMAI, 2000). 

Nesse sentido e diante da necessidade da realização de exercícios físicos com regularidade e 
sistematização, e considerando a questão da falta de tempo sempre presente nas desculpas ou razões para a não 
implementação de um programa de exercícios fora do período de trabalho, a Universidade Estadual de Campinas 
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– UNICAMP, implementou em junho de 2004, o Programa de Convivência e Atividade Física na Unicamp – “Mexa- 
se Unicamp”. O programa é desenvolvido pelo Laboratório de Avaliação Postural e Eletromiografia da Faculdade 
de Educação Física e Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp (CECOM), apoiado pela Reitoria da 
Universidade e Cecom – HC. 

Os trabalhos são realizados através da integração  de uma  equipe multiprofissional e  interdisciplinar, 
abrangendo as áreas de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Dança, Enfermagem, Pedagogia, 
Música e Artes, tendo subsídio do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE-Unicamp) através de bolsas trabalho e 
estágios, bem como do Banespa/Santander. A razão da implementação desse programa que objetiva oferecer 
oportunidades para a prática de atividades físicas e adoção de estilos de vida mais saudáveis no próprio local de 
trabalho, é verdadeiramente uma questão de responsabilidade social. De nada adianta a produção de 
conhecimento se o mesmo não puder ser aplicado, não gerar mudanças no público alvo que originou todo o 
processo. 

O objetivo geral do programa é oferecer atividades físicas regulares e  orientadas para  a  população 
acadêmica (professores, funcionários e estudantes) e para a sociedade em geral, que freqüenta o campus, bem 
como: 

• estudar a participação e freqüência dos participantes no programa; 
• quantificar a pressão arterial dos participantes do programa; • estudar tanto a postura corporal quanto a 

posição no trabalho e as funções desenvolvidas; 
• verificar o uso de medicamentos dos participantes estudados; 
• caracterizar os problemas de saúde apresentados pelos participantes; 
• identificar quais as práticas de atividades físicas mais exercidas pela população estudada; 
• verificar a melhora do desempenho dos sujeitos no setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

População atendida 
 

 
O Programa é oferecido aos professores e servidores que trabalham na universidade em diversos horários 

e em distintas funções administrativas, técnicas e científicas das áreas de ensino, pesquisa, extensão, bem como 
para os alunos e a comunidade que freqüentam a Universidade Estadual de Campinas, abrangendo a faixa etária 
de 18 a 62 anos de idade, de ambos os sexos. Foram registrados até o mês de dezembro de 2005 quinze mil 
atendimentos pelo programa. 

 
Local e horário das atividades 

 
O Programa “Mexa-se Unicamp” dispõe atualmente de uma Estação de Atividade Física, medindo 64 m2, 

construída em forma de tenda. Também se utiliza de uma Praça conhecida como “Praça da Paz”, que conta com 
quatro circuitos em área verde de 10.000 m2; um deles é um circuito (calçadão) abrangendo 1.500 m. Além deste, 
o programa conta com outros três circuitos preparados com piso especial composto de areia e serragem para 
caminhadas leves com as seguintes dimensões: 1° circuito de 1.300 m; 2° de 864 m e o 3° circuito com 458 m , 
construído especificamente para o Programa, pois contribui para a diminuição de impactos nas articulações e na 
coluna vertebral, testado em projeto desenvolvido pelo Núcleo de Engenharia Agrícola da Unicamp. 

O Programa Mexa-se está estruturado com equipe multiprofissional para receber e atender os participantes 
das 07:00 às 19:00 horas e as atividades são desenvolvidas e oferecidas à população universitária nos horários de 
maior movimentação da universidade e fora do horário de expediente, ou seja, das 07:00 às 10:00 horas; das 
11:00 às 13:00 horas; e das 17:00 às 19:00 horas, o que corresponde aos horários de chegada, almoço e saída 
dos freqüentadores. 
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Atividades oferecidas 
 

 
Desde sua implantação, o programa tem oferecido diversas atividades, como alongamentos, caminhadas 

orientadas e monitoradas através de pressão arterial e freqüência cardíaca, ginástica localizada, dança de salão e 
forró, exercícios respiratórios e movimentação sensível (contato com grama, areia, argila, pedriscos e diversos 
objetos), abrangendo uma duração de 45 minutos cada aula; os sujeitos atendidos tem oportunidade de escolher 
quantas vezes e de quais atividades querem praticar, desde que não haja restrições e recomendações médicas 
ou fisioterápicas. 

O programa ainda orienta e realiza testes e avaliações como anamnese, peso, altura, índice de massa 
corporal, freqüência cardíaca, pressão arterial, além da análise de bioimpedância, avaliação postural 
computadorizada e ECG de repouso e de esforço quando necessário e recomendados. 

O programa oferece, ainda, avaliação fisioterápica aos participantes, especialmente para os grupos que 
apresentam problemas na coluna vertebral e outras patologias relacionadas às articulações. 

 
Anamnese e consulta médica 

 

 
No momento da inscrição dos sujeitos para a participação nas atividades desenvolvidas, é ministrado um 

protocolo de anamnese no qual são coletados os dados pessoais relativos à função desempenhada na 
universidade, bem como informações relativas à saúde e à prática ou não de atividades físicas nos últimos doze 
meses. 

Após obter respostas do protocolo, os sujeitos são encaminhados para avaliações no laboratório, bem 
como são sugeridas avaliações com fisioterapeutas do programa e médicos de confiança (Hospital das Clínicas, 
Cecom-HC, Unimed ou postos de saúde). 

Essas medidas preventivas são tomadas, antes de se iniciarem as atividades físicas. Também se 
recomenda que todas as pessoas devem passar por uma avaliação médica, especialmente aquelas que pertencem 
aos grupos de risco, tais como: sedentários, obesos, hipertensos, diabéticos e portadores de cardiopatias. 

Caso não haja nenhuma restrição do médico ou do fisioterapeuta, automaticamente é feita à inclusão dos 
sujeitos nas atividades por ele escolhido ou pré-indicadas, realizando aferição das medidas de peso, estatura, 
dobras cutâneas (axilar, bicipital, tricipital, subescapular, supra-ilíaca e abdominal) e circunferência da cintura, além 
da medida da pressão arterial, freqüência cardíaca e cálculo do índice de massa corpórea (IMC). 

 
Constituição dos grupos 

 

 
Para melhor atendimento e oferecimento das atividades físicas, foi necessário 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 atividades de alongamentos inicial e final (10’), caminhadas monitoradas 
(25’), exercícios localizados (10’) – 03 vezes/semana, e dança de salão (35’) - 02 vezes/ semana, em que se busca 
a melhora da capacidade de força muscular e de flexibilidade articular; promoção de estím ulo 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 
oferecidas atividades de alongamentos inicial e final (10’); caminhada monitorada (30’); exercícios de 
fortalecimento muscular (10’); exercícios de relaxamento e respiratórios (05’); atividades lúdicas (25’) - 03 
vezes/semana, tendo como objetivo a redução do peso corporal, melhora da capacidade cardio-respiratória, 
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’) - 03 vezes/semana, tendo como objetivo a redução do peso corporal, 
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melhora  do  condicionamento  cardio-respiratório  e  controle  da  pressão arterial,  além  de  proporcionar  melhor 
sociabilização. 

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’) - 03 vezes/semana. 

Grupo “D” (movimentação sensível) é formado por servidores de ambos os sexos, faixa etária entre 27 e 52 
anos, para os quais o programa visa proporcionar vivências diversas como consciência corporal e percepção 
espaço-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, 
pressionar, resistir, torcer, sacudir, pontuar, flutuar e deslizar como elementos lúdicos, e, ainda, atividades que 
englobam a imagem e o esquema corporal; noção de tempo e espaço e o espaço do outro; exercícios de 
sensibilização, percepção, relaxamento e controle do tônus muscular; exercícios de alinhamento e percepção 
postural. 

Também houve a necessidade de montarmos um 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 relaxamento (10’) - 03 vezes/semana, acompanhada por um fisioterapeuta responsável 
e um aluno estagiário (5° ano). 

 
População Estudada 

 

 
Foram aplicados 201 protocolos aos participantes do referido programa, faixa etária de 18 a 62 anos de 

idade de ambos os sexos, contendo perguntas abertas e fechadas em momentos e dias diferentes. O referido 
protocolo foi aplicado pelos monitores do programa durante as aulas práticas após breve explicação sobre o 
protocolo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Neste capítulo, serão apresentados e discutidos apenas alguns dos resultados obtidos através da aplicação 

do protocolo de avaliação do programa e tabulados até o presente momento. 
Os resultados mostram que a mulher é mais assídua na freqüência e participação das atividades oferecidas 

pelo programa. Os resultados apontaram 60% para o grupo feminino e 40% para o grupo masculino. 
A participação dos funcionários (63,83%) da universidade é muito superior à participação dos estudantes 

(14,97%). Até o presente momento a participação de professores no programa de atividades físicas oferecidas no 
campus corresponde a 13,48% e visitantes 7,72%. Percebe-se, ainda, que uma clientela bastante reduzida de 
pessoas externas à universidade mostra interesse no programa. Faz-se necessária também, uma divulgação no 
sentido mais amplo, objetivando atingir as pessoas que comumente freqüentam o HC e dos bairros próximos à 
universidade, estendendo, desta forma, o programa à população externa. 

Embora a divulgação para a participação nas atividades atinja toda a população da universidade, 
independente do gênero, parece que as mulheres são sempre as primeiras a se preocupar com a sua saúde, 
mostrando-se sempre prontas e dispostas a fazer alguma coisa em prol de uma saúde melhor. Diante deste 
quadro, os professores e demais componentes do programa precisam continuar estimulando e divulgando 
incessantemente as atividades desenvolvidas com o intuito de ampliar o número de participantes cada vez mais. 

Quanto à pressão arterial (PA) dos participantes, os resultados mostraram que 35% do grupo masculino 
apresentou um nível de pressão arterial 130/80, 42% do grupo feminino apresentou também 130/80. 10% do total 
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do  grupo  masculino  e  feminino  apresentou  um  nível  de  pressão  arterial  140/100,  necessitando  de  um 
acompanhamento e um controle da PA durante as atividades praticadas. 

A importância da realização de exercícios para esta população é ressaltada por Haskell (1994), quando 
afirma que o exercício é um poderoso remédio, muito diferente de qualquer pílula disponível no mercado, pois 
prolonga a extensão e qualidade da vida, diminuindo o risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer de colo em 
aproximadamente 50%, além de aliviar a ansiedade e a depressão mental, aumentando também o tônus muscular 
e diminuindo os níveis da pressão arterial. 

O novo paradigma da atividade física na promoção da saúde deve ser integrador e não excludente. 
Portanto, deve-se desenvolver uma política na qual se possa  abranger e garantir a participação de  toda a 
comunidade na prática de atividade física regular, com ações preventivas e de controle de saúde que estão afetas 
aos cuidados médicos e grupos de risco. Simultaneamente, novos espaços deverão ser abertos, com novas 
intervenções de efetiva promoção de saúde, priorizando intervenções intersetoriais. 

A não participação dos professores pode estar relacionada a duas possibilidades. Estes apresentam um 
maior poder aquisitivo, o que lhes proporciona a oportunidade de realizar atividades físicas fora do campus, nas 
academias ou em aulas particulares com um personal training, por exemplo. Além dessa possibilidade, a equipe 
acredita que os docentes não dispõem de horários vagos que permitam a participação no programa nos momentos 
nos quais este é oferecido. 

Em relação à posição de trabalho, notou-se que mais da metade (57%) dos sujeitos apresentam posições 
de trabalho com características sedentárias (sentada), o que predispõe a população estudada a riscos ainda 
maiores para a sua saúde. A não realização de exercícios físicos somados a posições estáticas ao longo do 
período de trabalho e, em muitos casos associados ainda a ambientes e situações estressantes, é um conjunto 
bastante perigoso e propício para o desencadeamento de problemas relacionados aos sistemas locomotor, 
circulatório e nervoso. 

A falta de exercícios físicos sempre foi identificada como um fator de perigo para a saúde, mas a partir de 
1994, com a elaboração de um documento conjunto entre American Heart Association, Organização Mundial da 
Saúde e a International Society and Federation of Cardiology, o sedentarismo foi classificado em uma escala 
superior de risco à saúde. Nos Estados Unidos, segundo levantamento, cerca de 250 mil mortes anuais são 
associadas à falta de atividade física regular. Estudos afirmam que o sedentarismo é o fator de  risco mais 
prevalente no agravamento de várias doenças do sistema circulatório, respiratório, endócrino, metabólico, 
imunológico e psicogênico, e que tem atingido milhares de pessoas em todo o mundo. 

As características familiares e a exposição a determinadas condições ambientais aumentam a 
probabilidade de ocorrência de doença. Geralmente as doenças são “multifatoriais” embora, às vezes, haja uma 
causa básica sem a qual a doença não se desenvolve. Qualquer condição associada com probabilidade 
aumentada de desenvolver doença caracteriza-se como “fator de risco”. 

Das informações obtidas através desta investigação, verificou-se claramente a necessidade  da 
continuidade do programa, uma vez que as atividades desenvolvidas com a maior freqüência pelos participantes 
no seu horário de trabalho compreendem, em sua grande maioria, atividades que não requerem esforço físico, 
movimentação dos grandes grupos musculares, além de representarem movimentos repetitivos como é o caso do 
atendimento ao telefone (23,8%); leitura e digitação (19%); estudos (15,4%); atendimento de balcão (,0%). Esses 
movimentos, associados a um estilo de vida sedentário, são características ideais para o desencadeamento de 
quadros álgicos e riscos elevados para a saúde corporal. 

Desta forma, fica evidente a importância do oferecimento das atividades físicas nos intervalos ou durante o 
expediente dos trabalhadores, objetivando relaxar e alongar a musculatura que esta sendo solicitada em posições 
antiergonômicas. Estas atividades de pausa e relaxamento  melhoram o grau de concentração  no  trabalho, 
evitando acidentes e minimizando os efeitos deletérios da repetição dos gestos laborais. 

Para Carvalho (1996), o sedentarismo é considerado “o inimigo público nº 1” e salienta que este se mostra 
uma das mais graves “doenças da civilização”, relacionada intimamente com o estilo moderno e sedentário de vida 
da população em geral. 
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Em relação ao uso de medicamentos, constatou-se que um número considerável de sujeitos faz uso 
freqüente de medicamentos (34,4%), o que já demonstra um estado de saúde debilitado. É importante mencionar, 
no entanto, que muitas vezes os sujeitos ainda fazem uso de medicamentos sem a prescrição e o 
acompanhamento médico. A auto-medicação sempre deve ser vista como um fato preocupante, haja vista o 
grande número de efeitos colaterais e riscos aos quais o consumidor está sujeito. 

Cabe aqui destacar a utilização do programa “Mexa-se” para a conscientização da população envolvida da 
importância da prescrição e acompanhamento médico sempre que medicamentos são necessários. A realização 
de atividades físicas regulares e adequadamente orientadas pode contribuir para a redução da quantidade ou 
freqüência do consumo de medicamentos, o que representa um grau razoável de melhora do estado geral de 
saúde das pessoas. 

Quanto aos problemas apresentados pelos sujeitos envolvidos no estudo, os problemas relacionados ao 
sistema locomotor (28,6%), ao estresse (20%) e à hipertensão (19%) são os mais significativos. Frente ao estilo de 
vida moderno e à necessidade constante em alcançar resultados cada vez melhores no ambiente de trabalho, 
situações de estresse são tão comuns quanto problemas oriundos do mal funcionamento ou sobrecarga das 
estruturas osteo-mio-tendíneas. 

Este quadro também pode ser alterado consideravelmente caso os sujeitos participantes do programa 
adotem um estilo de vida ativo fisicamente, aproveitando as atividades que estão gratuitamente sendo oferecidas 
pela universidade no próprio local de trabalho, já que a grande maioria se queixa da falta de tempo extra-trabalho e 
da ausência de espaços físicos adequados. 

Pode-se constatar também que os sujeitos que  estão  engajados no  programa  estão  conscientes da 
importância da realização dos exercícios com regularidade. A grande maioria se faz presente nas atividades 
desenvolvidas 3 ou mais de 3 vezes (73,3%) por semana. Além disso, as pessoas são  estimuladas pelos 
professores a realizar exercícios físicos fora do horário de expediente e fora do campus, em suas casas, ruas, 
bosques e parques. 

Acredita-se que gradativamente os demais funcionários da universidade, percebendo os benefícios que os 
colegas que estão participando estão obtendo, começarão a aderir gradativamente ao programa também. 

Das atividades oferecidas pelo programa, pode-se destacar o interesse pela  dança  de  salão  e forró 
(42,8%); caminhada/dança (23,8%), além de ginástica localizada e atendimento fisioterápico com 9,1% cada, de 
acordo com a necessidade e estado de saúde corporal dos sujeitos, mas devesse ressaltar que os sujeitos 
participam em mais de uma atividade semanal. 

De acordo com a Declaração do Consenso de Quebec (1995), a atividade física influencia positivamente a 
saúde física e mental, sendo importante em todos os estágios do ciclo da vida, da infância à extrema velhice, 
ressaltando a fase escolar. Um estilo de vida sedentário influencia a instalação, progressão e recuperação de uma 
série de distúrbios metabólicos e vasculares, especialmente arterosclerose, hipertensão e diabetes tipo adulto. Em 
contraste, a atividade física regular diminui o nível de risco para estes problemas, em parte através de melhora na 
regulação do peso. A atividade física beneficia a maioria dos componentes estruturais e funcionais do sistema 
músculo-esquelético, aumentando a capacidade funcional e assim a independência e qualidade de vida. Uma parte 
substancial do declínio da capacidade relacionada à idade deve-se ao decréscimo na já insuficiente atividade 
física, mais do que ao envelhecimento por si próprio. 

Na opinião de Nahas (2001) a atividade física regular é importante na prevenção de diversas doenças. 
Qualquer tipo de atividade física, esportes, exercícios, tarefas domésticas, caminhar para o trabalho e a própria 
atividade laboral pode ser útil, pois promove um gasto calórico determinado. 

Barbosa (2003) salienta que a atividade física pode ajudar a atingir e manter o peso corporal apropriado e 
contribui positivamente na mudança de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, a 
resistência à insulina e a hipertensão. Desta forma, contribui no controle do Diabetes, do colesterol alto e da 
hipertensão arterial. Nos dias atuais, a consciência do binômio atividade física e saúde levam a necessidade de 
melhor informar e educar a população acerca da prática regular da atividade física, como fator de promoção da 
saúde e prevenção de doenças – especificamente aquelas relacionadas à área crônico-degenerativas: hipertensão 
arterial, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças do aparelho locomotor e doenças pulmonares. 
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Na opinião de Bankoff et al., (2002), as atividades físicas aeróbias exercem influências positivas em 
diversas capacidades funcionais que tem relação com o transporte, a absorção e a utilização do oxigênio, o 
sistema cárdio-respiratório. Ainda segundo a autora, “as atividades físicas aeróbias se caracterizam pela utilização 
do metabolismo predominantemente aeróbio, quando a intensidade do esforço e baixa freqüência cardíaca não 
excedem 80 a 90% do seu máximo, caracterizam-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 estabilidade das 
articulações e a estabilidade dos membros. A atividade física interfere na qualidade de vida dos sujeitos podendo 
modificar a saúde da população, aumentando a aptidão física e em função das modificações que produz, 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. 

Bankoff et al., (1999) ainda enfatiza que a atividade física na promoção da saúde, alimentação saudável e 
controle de situações desnecessárias de estresse integram um conjunto de medidas em busca da melhoria da 
qualidade de vida da população. 

Quanto ao objetivo específico relacionado à melhora da qualidade de vida e de suas funções no trabalho, 
os resultados apontaram a melhora do estado geral de saúde, dentre eles: melhora da qualidade de vida (33,9%); 
indicação médica e consciência da importância (28,5%) cada; controle do peso corporal (9,1%). 

Percebe-se que já existe um grau considerável de conscientização por parte da população da importância 
do zelo pela saúde, em caráter preventivo. O que falta, no entanto, é uma mudança no sentido atitudinal, ou seja, 
mudança de hábitos. Este, na opinião da equipe que desenvolve o projeto na universidade, é o maior obstáculo 
ainda a ser transposto. A divulgação e conscientização para aqueles, ainda descrentes, são de fundamental 
importância, intuindo trazê-los para a implementação de um novo estilo de vida que seja capaz de auxiliá-los na 
busca e promoção de sua saúde. 

Dos sujeitos que responderam o protocolo de avaliação disponibilizado pela equipe do Programa “Mexa- 
se Unicamp”, houve melhora no desempenho no trabalho (57,1%) após terem ingressado no programa. Esse grau 
de satisfação e retorno positivo refletem a necessidade da continuidade do programa proposto e implementado 
pela universidade. Muito ainda pode ser mudado. Os sujeitos que relataram não ter ocorrido mudança no seu 
desempenho ou nível de concentração no trabalho (18,2%) precisam, talvez, mudar o tipo de atividade que estão 
realizando. A avaliação do programa tem esta finalidade: saber o que está dando certo e aquilo que precisa ser 
reformulado ou alterado. 

Como um dos objetivos da aplicação do protocolo foi obter uma avaliação do programa, foi perguntado aos 
sujeitos participantes sua opinião a respeito do grau de satisfação com relação aos professores. (76,1%) 
responderam estar muito satisfeitos com o tipo de intervenção realizada pelos professores que compõem a equipe 
do programa. Outros (19,2%) alegam que o trabalho desenvolvido é muito bom. Baseados nestas informações, a 
coordenação do programa pode inferir que existe um nível elevado de satisfação com relação ao trabalho dos 
professores. 

Diante destas constatações e afirmações dos participantes no Programa “Mexa-se Unicamp” nota-se que o 
programa revela resultados positivos como melhora do desempenho no trabalho e bem estar geral, o que nos 
motiva a dar continuidade ao mesmo e oferecimento destas e outras atividades à população universitária. 

Não obstante, uma constante reavaliação é necessária com o intuito de acompanhar a evolução  do 
programa, bem como, oferecimento de mais atividades. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Diante do número de participações no Programa “Mexa-se Unicamp”, percebe-se que a universidade e a 

equipe de trabalho diretamente envolvidas com o projeto devem continuar investindo seus esforços na divulgação 
e oferecimento das atividades que estão sendo desenvolvidas, bem como demonstrar os benefícios positivos que 
ainda podem ser alcançados com a prática regular de exercícios físicos. 
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A continuidade do programa é de fundamental importância, não só para os participantes, mas para a 
própria universidade, uma vez que esta precisa desempenhar o seu papel social promovendo a mudança de 
paradigmas e incutir a necessidade da adoção de estilos de vida ativos para quem pretende levar uma vida 
longínqua. 

Com o exposto, pode-se verificar que o envolvimento de profissionais responsáveis e comprometidos com 
a sociedade tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e proporcionado a todos a visão de 
que a saúde não se restringe à dimensão biológica, mas comporta os determinantes sócio-econômicos, culturais e 
emocionais, gerando uma visão mais abrangente e humana do que se entende por saúde. 

Neste sentido, com a implantação de programas e ações sociais, a Universidade Estadual de Campinas 
tem desenvolvido pesquisas e conhecimentos científicos, os quais através de seus programas instituídos dentro e 
fora da universidade contribuíram significativamente para a melhora da qualidade de vida de seus professores, 
funcionários e alunos, bem como a população em geral. 
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CAPÍTULO  11  - CORRELAÇÃO  DAS  VARIÁVEIS: ÍNDICE  DE MASSA  CORPORAL  (IMC) E 
PERCENTUAL DE GORDURA EM UMA POPULAÇÃO ATIVA 

 
1,2Carlos Aparecido Zamai; 2Frederico Lochaidy de Lima; 1,2Antonia Dalla Pria Bankoff 

1Laboratório de Avaliação Postural – LAP/FEF - UNICAMP 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O índice de massa corporal (IMC) é utilizado como fator preditor de estado nutricional, para classificar se 

uma pessoa esta dentro de uma faixa considerada ideal, no entanto, sabe-se que este fator isolado pode levar a 
uma interpretação equivocada, pois não se levam em consideração fatores como massa magra, massa óssea, 
idade, biótipo e sexo do indivíduo. Apresentam-se apenas valores generalizados para qualquer individuo. 

Este índice é obtido dividindo-se a massa corporal (Kg) pela altura em metros ao quadrado. Apesar de 
permitir uma avaliação rápida não se pode generalizar este índice para avaliar composição corporal. (ZAMAI et al., 
2005; BANKOFF et al., 2002). 

A fim de amenizar possíveis equívocos na maioria das vezes utiliza-se de dobras cutâneas para medir o 
percentual de gordura corporal; existem diversos pontos anatômicos no corpo humano onde se pode coletar e 
dezenas de protocolos para uso destas dobras, cada um apresentando suas individualidades e particularidades. 
Neste estudo adotamos o protocolo Faulkner por já ter sido utilizado por pesquisadores como De Rose (1973) no 
Brasil na década de 70 e 80, surgindo assim um referencial teórico para validar estudos posteriores na população 
brasileira. 

Existem algumas criticas quanto a este método, pois a maioria  das dobras se  concentra  na  região 
abdominal e cintura escapular, e caso o individuo apresente um quadro ginóide (concentração de gordura nas 
regiões: abdominal, coxa e nádegas), poderá resultar em valores incompatíveis com a realidade. 

No entanto, podemos considera valido a utilização destas técnicas acompanhadas de outros métodos, nos 
casos onde os índices se apresentam bastante alterados, pois a obesidade tornou-se uma problemática não só na 
população brasileira, mas também em países desenvolvidos. (BLUMENKRANTZ, 2006); (ZAMAI et al., 2008). 
Segundo a OPAS (2003) existem no mundo mais de 1 bilhão de adultos com sobrepeso, sendo que pelo menos 
300 milhões são obesos. No Brasil 32% da população apresenta algum grau de excesso de peso segundo 
(LANCHA JUNIOR, 2006). 

Nos estudos de Monteiro; Conde (1999), apontam que em 2025 haverá uma prevalência de 
aproximadamente de 20% da população brasileira com obesidade. Segundo Pitanga; Lessa (2005) a obesidade 
pode ser caracterizada pelo excesso de gordura corporal e causar prejuízos no estado geral de saúde, como 
dificuldades respiratórias, distúrbios do aparelho locomotor e aumentar o risco de adquirir doenças dislipidêmicas, 
cardiovasculares, diabetes, câncer entre outras. 

No presente estudo foram coletados dados de 52 indivíduos no mês de novembro de 2007,  todos 
praticantes de atividade física regular do Programa de Convivência e Atividade Física na Unicamp (Mexa-se), 
sendo todos do sexo feminino e idade variando entre 18 e 70 anos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
Na coleta de dados foram utilizados: balança com capacidade de 150 ± 0,1Kg e estadiômetro de 2m 

certificada pelo IPEM / INMETRO; Plicômetro (Adipômetro) Científico modelo Classic Digimess, com Precisão de ± 
0,1mm. 

O índice de massa corporal atualmente e uma das variáveis mais utilizadas para determinar se uma pessoa 
esta dentro de uma faixa de peso considerada saudável ou não. O Índice de Massa Corpórea é um cálculo que 
leva em consideração tanto o peso corporal como a altura da pessoa para determinar se ela está abaixo, acima ou 
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no peso ideal, e pode ser calculado em polegadas e libras ou em metros e quilogramas (no caso do Brasil e outros 
países que usam o sistema métrico internacional). 

 
IMC = peso (Kg)/ altura(m)² 

 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998) considera pessoas com IMC menores do que 18,5Kg/m² 

como abaixo do peso, entre 18,5 e 24,9Kg/m² com peso ideal, entre 25 e 29,9Kg/m² com sobrepeso e acima de 
30Kg/m² obeso. 

O Calculo da composição corporal até meados da década de 40 era determinado apenas pela relação de 
peso e altura (IMC), mas atualmente faz-se necessário conhecer a quantidade de gordura corporal, a massa óssea 
e muscular antes de qualquer conclusão definitiva (MARINS, 2003). 

O conhecimento da composição corporal de um individuo, segundo Heyward e Stolarczyk (2000) pode 
auxiliar na identificação dos riscos a saúde associados aos níveis elevados de gordura corporal, ao acumulo de 
gordura intra-abdominal, a mudanças da composição corporal associadas a doenças, na avaliação da eficiência de 
intervenções nutricionais e de exercícios físicos, na estimativa do peso ideal, na formulação e prescrição de dietas 
ou até mesmo no monitoramento das mudanças corporais associadas ao crescimento, ao desenvolvimento e a 
maturação por exemplo. 

O percentual de gordura corporal de um individuo, pode  se  determinado indiretamente pelas dobras 
cutâneas, existem diversos protocolos que validam esta técnica, neste estudo iremos utilizar o protocolo Faulkner 
(1973). 

O protocolo utiliza as dobras (tricipital, subescapular, supra-iliaca e abdominal) (De Rose, 1973). Com o 
resultado das somas destas dobras, aplica-se na equação que segue, com seus fatores de correção. 

 
%G = ∑DC x 0,153 + 5,783 

 

 
Onde: 
% G = percentual de gordura 
∑DC = somatória das quatro dobras cutâneas 

 

 
Na tabela abaixo apresentamos valores normativos da gordura corporal para mulheres, distribuídos por 

faixa etária segundo Jackson & Pollock. 
 

Idade 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 +60 
Excelente <16 <17 <18 <19 <20 
Bom 16 - 19 17 - 20 18 – 

21 
19 – 
22 

20 – 
23 

Média 20 - 28 21 – 
29 

22 – 
30 

23 – 
31 

24 – 
32 

Regular 29 - 31 30 - 32 31 - 33 32 - 34 33 - 35 
Tabela 1. Jackson & Pollock (1978); Jackson et al (1980). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

IMC Distribuição Percentual 
18,5 (abaixo do peso) 3,8 

18,5 – 24,9 (normal) 38,5 
25 – 29,9 (Sobrepeso) 40,4 

30 (Obesidade) 17,3 
 

Tabela 2. Distribuição percentual do IMC de acordo com a Organização Mundial da Saúde (1998). 
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Ao obedecer aos índices preconizados pela OMS (1998) temos que 40,4 % da população esta com 
sobrepeso e 17,3% pode ser classificada como obesa em seus diversos níveis. E apenas 38,5% da população 
estariam com o peso ideal. 

Na tabela abaixo foi feito uma distribuição percentual por faixa etária dos indivíduos segundo o percentual 
de gordura obtido a partir do protocolo Faulkner: 

 
Idade 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 +60 
Excelente 20 33,4 20 26,6 100 
Bom 46,7 50 30 20 - 
Média 33,3 16,6 50 53,4 - 
Regular - - - - - 
Insuficiente - - - - - 

 

Ao adotarmos uma classificação normatizada do percentual de gordura corporal (%G), notamos uma 
configuração diferenciada. Se levarmos em consideração apenas o índice de massa corporal 57, 7% da população 
esta acima do peso, no entanto se fizermos avaliações do tipo dobras cutâneas, notamos que neste público haverá 
uma predominância em níveis considerados excelentes ou bons para suas respectivas faixas etárias. Ou seja, ao 
generalizar pelo IMC, poderíamos afirmar que a maioria esta acima do peso ideal ou com acumulo de gordura, no 
entanto, se levarmos em consideração a composição corporal em suas respectivas faixas etárias percebe-se certa 
discrepância de valores. 

 
CONCLUSÕES 

 

 
Como apresentado anteriormente estudos recentes demonstram que a população brasileira esta ficando 

obesa, com perspectiva de que em 2025 teremos cerca de 20% da população nesta situação. Deve-se ficar atento 
para que estatísticas como estas não sejam referenciadas apenas com base em valores de IMC, pois como 
mostrado neste estudo uma população que se apresentava em sua maioria (57,7%) obesa ou com sobrepeso, 
apresentou um comportamento diferente quando submetido a um teste de dobras cutâneas, onde em sua maioria 
apresentaram valores considerados bons. 

Conclui-se que não se pode associar este sobrepeso populacional a gordura subcutânea, poderia ser uma 
gordura visceral ou outros fatores diversos. 

O teste utilizado também pode não ser considerado fidedigno como preditor definitivo, no entanto, sua 
principal critica é quando aplicado em um público com biótipo ginóide, ou seja, o público estudado, mesmo assim 
os resultados mostraram-se satisfatórios, o que merece ainda mais estudos em outras populações com N maiores. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
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 20, começou-se a investigar as adaptações do organismo humano 
ao exercício físico. Atualmente há uma vasta literatura sobre as modificações funcionais e estruturais decorrentes 
da prática regular de atividade física e as conseqüências dessas adaptações tanto para a performance humana 
como para a saúde das pessoas em todas as idades. 

O Ministério da Saúde preconiza que os benefícios para a promoção da saúde podem ser atingidos através 
de uma dieta equilibrada aliada a prática de atividade física regular e moderada, por trinta minutos diários na 
maioria dos dias da semana. 

Estudo de Bankoff et al., (2006); Zamai et al., (2015) analisaram o nível de práticas de atividades físicas 
entre os participantes do  Programa Mexa-se UNICAMP e verificaram que 70,6% dos participantes apontam 
melhora na saúde, qualidade de vida, desempenho no trabalho e sua relação na equipe de trabalho. Os 
participantes ainda enfatizam que estão participando das atividades do programa 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); Barbosa e Bankoff (2008), ressaltam que estudos recentes têm 
demonstrado que os benefícios da atividade física relacionada à promoção da saúde não dependem de horas de 
exercício. Os exercícios podem ser desenvolvidos de forma contínua ou cumulativa em sessões de trinta minutos 
por dia em intensidade moderada. 

Salve; Bankoff (2004); Zamai; Bankoff (2010) dizem que a atividade física é um dos elementos 
fundamentais para a aquisição e manutenção de uma boa qualidade de vida. A sua prática deve ser implantada 
nas horas de lazer e em horários de trabalho através de programas específicos, abrangendo aulas de 
alongamentos, dança de salão, consciência corporal, yoga, o que contribui significativamente no estabelecimento 
do equilíbrio físico e mental. 

Nahas (2010, p. 31), associa a atividade física e a saúde “ao bem estar, a saúde e a qualidade de vida”, 
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 e para a qualidade de vida é 
fundamental e de acordo com Ghorayeb; Barros (1999) não é de se estranhar que esteja entre as 22 áreas de 
prioridades do projeto do governo americano. 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-degenerativas. 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 infecto-contagiosas. 
(ZAMAI, 2009). 

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 
necessidade de que o homem atual promova mudanças no seu estilo de vida, como incorporar no seu cotidiano a 
prática de atividades físicas. A atividade física regular associada a uma alimentação saudável e a eliminação do 
hábito de fumar é fundamental para prevenir doenças crônicas. (ZAMAI et al., 2008; ZAMAI, 2009) 

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

107 

 



De acordo com Matsudo et al., (2002), 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 auto-imagem, aumenta a auto -estima e o bem-estar, diminui o estresse 

e a depressão, mantém a autonomia e reduz o isolamento. 
Allsen et al., (2001); Zamai (2009) 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 conseqüentemente a fadiga para tarefas específicas; 
• Alivia o estresse e a tensão; 
• Estimula a atividade mental e; 
• Reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
Segundo a literatura são inúmeros os benefícios que a prática de atividades físicas podem trazer para as 

pessoas, podendo atuar diretamente no campo da saúde física onde pode-se ter: redução de peso e porcentagem 
de gordura; diminuição da pressão arterial em repouso; melhora do diabetes; redução do colesterol total; melhora 
da capacidade aeróbia e anaeróbia. Portanto, pode-se também ter benefícios cárdio-respiratórios, melhora da 
força, tônus muscular, flexibilidade, 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 inúmeros estudos têm mostrado a eficiência 
da atividade física como forma de promover saúde. Essa associação diminui a incidência das doenças crônico- 
degenerativas (doença arterial coronariana, diabetes, hipertensão, osteoporose) dentre outras. 

De acordo com a OPAS (2003), além de todos os benefícios já mencionados anteriormente, a atividade 
física resulta em benefícios econômicos, reduzindo custos de atenção à saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
os custos associados à inatividade e a 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  pode  ter acrescido cerca de US$  75  bilhões aos custos médicos. Os dados do  Canadá 
apresentam 6% do custo total de atenção à saúde associados à inatividade física. 

A prática de atividade física regular tem sido reconhecida por seus efeitos saudáveis nos praticantes no que 
diz respeito à saúde, bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que a pratica. (ACSM, 1998; PORTO; RASO, 
2007; ZAMAI, 2009; ZAMAI; BANKOFF, 2010). 

Em pesquisas realizadas pelo Programa Mexa-se (2010) 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: 

• Melhorar o desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho (Sexo Feminino) 85,2% e (Sexo 
Masculino) 70,5%; 

• Diminuir do peso corporal em ambos os sexos 55,5%; 
• Diminuir da pressão arterial 42,5%; 
• Diminuir % de gordura e do RCQ 44,5%; 
• Diminuir das dores articulares e desconfortos físicos no trabalho 75,0%; 
• Ganho de flexibilidade durante o período 83,0%. 
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Assim o Programa Mexa-se UNICAMP tem oferecido diariamente aos servidores e a comunidade 
atividades físicas relacionadas a alongamentos, caminhadas monitoradas, ginástica localizada, consciência 
corporal e auto-masagem/relaxamento, onde observa-se que estas práticas tem contribuído significativamente para 
melhorar o desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho, diminuir do peso corporal e da pressão 
arterial e das dores articulares e desconfortos físicos no ambiente trabalho e conseqüentemente tem melhorado a 
da saúde e bem estar dos participantes. 

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

 
Como pode ser observado no quadro abaixo também houve diminuição das dobras cutâneas: Média geral 

das dobras cutâneas dos participantes na avaliação e reavaliação. Programa Mexa-se no período de 2012 a 2014. 
 
Quadro 1. Avaliação e reavaliação de medidas antropométricas dos participantes no período. 

 
 

Avaliação 
 
Biceptal 

 
Triceptal 

Sub- 
escapular 

 
Suprailíaca 

 
Abdômen 

Axilar 
média 

 
Panturrilha 

Media da 
coxa 

9,2 20,2 22,7 17 31,3 18,6 14,5 26,8 
Reavaliação 

 
Biceptal 

 
Triceptal 

Sub- 
escapular 

 
Suprailíaca 

 
Abdômen 

Axilar 
média 

 
Panturrilha 

Media da 
coxa 

8,9 19,8 22,3 16,7 30,7 18,8 14 26,5 
 

De acordo com informações de Petroski (1999) as médias das dobras cutâneas biciptal, tricpital, 
subescapular, suprailíaca, abdômen, axilar média, panturrilha, medial da coxa apresentaram diferença 
consideráveis quando comparadas na reavaliação. Esses dados evidenciam a importância do Programa porque 
comprova a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos trabalhadores da UNICAMP que participam das 
atividades. 

Participantes dos grupos de consciência corporal e dança de salão, forró e samba relataram que tem 
percebido diminuição de estresse, melhora no desenvolvimento das atividades no trabalho e no relacionamento 
com as pessoas que as rodeiam, tanto no trabalho quando no ambiente familiar, além destes fatores, tem 
percebido que as dores articulares e os desconfortos físicos tem diminuído de forma satisfatória (ZAMAI; 
BANKOFF, 2010). 

Outros dados importantes encontrados em pesquisas realizadas pelo Programa Mexa-se desde a sua 
implantação destacamos que houve diminuição da pressão arterial, diminuição no uso de medicamentos e em 
consultas médicas, pois conforme relatam os participantes. Eles também perceberam que diminuíram os gastos 
em farmácias e com consultas médicas e diminuição com gastos em convênios, como é o caso da Unimed com 
fator de utilização mensal (ROMÃO; ZAMAI, 2010; BURGUÊS; ZAMAI, 2012). 

Assim, deve-se, portanto 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 com apresentação 
de vídeos e seqüência de imagens com chamadas nos circuitos de TV dos bancos instalados dentro do campus. 

Criar e oferecer novas sistemáticas para aumentar o nível e a regularidade da prática de atividades físicas 
nos espaços existentes na universidade. 

Trabalhar no sentido de criar novos espaços e oferecer orientações sobre práticas saudáveis de vida sobre 
o risco de uso indiscriminado do tabaco, álcool e medicamentos, controle de peso corporal, aferição constante da 
pressão arterial e glicemia com postos para medição em locais como as Estações de Atividades Físicas do 
Programa Mexa-se, no Cecom e Hospital de Clínicas, restaurantes, cantinas bibliotecas com divulgados através de 
folder e cartazes, conscientizando a comunidade da Universidade Estadual de Campinas e todos da comunidade 
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sobre a importância da atividade física, da alimentação saudável para o bem estar bio-psico-social e melhora da 
qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 13 - PERFIL RELATIVO À SAÚDE DE SUJEITOS ATIVOS 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 

 

 
As contribuições da prática da atividade física estão relacionadas a melhora da qualidade de vida, 

proporcionando bem-estar, mudanças comportamentais e também nos aspectos morfofisiológicos. Segundo 
Bankoff et al (2006), novos tempos, novas tendências, a Qualidade de Vida invade o mercado e com isso há um 
acelerado processo de mudanças, em que: pessoas, instituições, organizações e empresas estão passando por 
verdadeiras inovações. Já Leite (1999) afirma que, o declínio das funções orgânicas e mentais com o avançar da 
idade se deve a uma hipocinesia motora comum nos indivíduos, provocando subestímulos ao sistema 
bioenergético, ao sistema músculo esquelético, ao sistema cardiorrespiratório, ao sistema nervoso central. Na 
realidade, não se espera reverter o processo de envelhecimento, mas sim retardá-lo, prevenindo o indivíduo de 
distúrbios metabólicos e/ou degenerativos. Salienta ainda que a atividade física estruturada e elaborada possa 
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, pode-se prevenir a 
rigidez articular, a atrofia muscular, e a baixa capacidade cardiorrespiratória. 

Na opinião de Nahas (2003), a atividade física regular é importante na prevenção de diversas doenças, 
uma vez que os esportes, os exercícios, as tarefas domésticas, o caminhar para o trabalho e a própria atividade 
laboral pode ser útil, pois também promovem um gasto calórico determinado. A prática de atividade física requer a 
adequação de um conjunto de fatores tais como as características pessoais como: peso, idade, sexo, nível de 
saúde, habilidades pessoais, estado de humor, as características ambientais como: acesso a locais que facilitam a 
atividade, influência familiar, influência dos amigos, clima, suporte social, mudança de rotina, percepção do tempo 
livre, as características ligadas à própria atividade física como: intensidade da atividade e a percepção do esforço. 

Segundo Manidi et al., (2001); Barbosa (2003); Barbosa; Bankoff (2008); Bankoff (2012) as pessoas 
também poderão beneficiar-se dos exercícios relativos às funções perceptivas, respiratórias e digestivas, 
explicando que: para a função perceptiva: o programa de exercícios ressalta as ligações existentes entre as 
sensações, a percepção e sua função de informação sensorial, para a função respiratória: A respiração não é 
somente regeneradora, mas permite um relaxamento geral. Quando a respiração é bem feita, permite uma boa 
oxigenação e uma contração muscular mais eficaz, contribui também para se tomar consciência do corpo e 
conhecer melhor as sensações corporais. 

A atividade física se bem estruturada e orientada pode ajudar atingir e manter o peso corporal apropriado 
e contribuem positivamente na mudança de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, 
a resistência a insulina e a hipertensão. Desta forma contribui no controle do diabetes, colesterol alto,  a 
hipertensão arterial e no controle do peso corporal. (BARBOSA et al., 2002; BARBOSA, 2003; BARBOSA e 
BANKOFF, 2008, ZAMAI; BANKOFF, 2010). 

Zamai (2009) estudou os eventos do ciclo cardíaco (pressão arterial e freqüência cardíaca) em um grupo 
de sujeitos sedentários de ambos os sexos com o objetivo de verificar a influência de atividades físicas oferecidas 
através do Programa Mexa-se Unicamp e relata em seus resultados que as atividades físicas oferecidas pelo 
período de seis meses influenciou na melhora dos eventos do ciclo cardíacos (PAS e PAD) mais do que na 
freqüência cardíaca. 

A atividade física é hoje considerada, como um dos principais componentes na obtenção da qualidade de 
vida das pessoas e, em particular, dos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, a prática da atividade 
física regular provoca alterações fisiológicas que são desenvolvidas através da resistência cardiorespiratória, 
também conhecida como resistência aeróbia e conforme define Guedes (1995). 
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Conforme dizem Mcmahon; Palmer (1985), há diferenças entre os efeitos hemodinâmicos dos exercícios 
dinâmicos e estáticos, citam que durante a realização dos exercícios dinâmicos, os músculos ativos necessitam de 
mais 02, levando a uma elevação da ventilação minuto do débito cardíaco e do fluxo sangüíneo para tais músculos, 
ocorrendo uma elevação da pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica permanece inalterada. Segundo 
Guedes (1995) os mecanismos responsáveis pela redução de pressão arterial através do exercício ainda não 
estão totalmente esclarecidos, no entanto, acredita-se que a diminuição do tônus simpático e do débito cardíaco 
em condições de repouso, associada á diminuição da sensibilidade barorrecptora, seja mais significativa. Negrão 
et al (1994), coloca que uma única série de exercícios físicos, contínua e moderada pode provocar a redução da 
pressão arterial em hipertensos durante a fase de recuperação. Em relação aos benefícios da atividade física 
aeróbia, pode-se afirmar que além dos benefícios cardiovasculares ocorridos na população em geral que pratica tal 
atividade, encontra-se a redução da freqüência cardíaca. 

Conforme Hayflick (1996), contudo, a despeito dos benefícios da prática de exercícios para a saúde, há 
bons indícios de que a expectativa de vida seja maior nos idosos fisicamente ativos. Assim, Pollock e Wilmore 
(1993) dizem que: um programa de atividade física  bem elaborada  deve incluir atividades aeróbias para  o 
desenvolvimento e manutenção do condicionamento cardiorrespiratório, controle adequado do peso, atividades 
para desenvolvimento da força e endurance muscular, além de exercícios de flexibilidade. A especificidade do 
treinamento físico representa um importante conceito a ser considerado na prescrição do exercício. Segundo Shoji; 
Forjaz (2000) quanto  ao  efeito do treinamento físico em indivíduos hipertensos, a  maioria dos estudos tem 
demonstrado que o treinamento físico diminui significativamente a pressão arterial de repouso, instituições como o 
American College of Sports e Medicine (1999), apontam que o treinamento físico aeróbio pode reduzir a pressão 
arterial sistólica e a diastólica em cerca de 10 mmHg em indivíduos com hipertensão leve. 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. Envelhecer com qualidade de vida não é um 
privilégio, mas deve ser um objetivo a ser alcançado por quem se preocupa, estuda e convive com a velhice. 

Para Matsudo (2006), os principais benefícios da atividade física e do exercício na saúde e qualidade de 
vida são: 

• Efeitos antropométricos e neuromusculares: 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 freqüência 
cardíaca em repouso e no trabalho submáximo, aumento da potência aeróbia e da ventilação 
pulmonar, diminuição da pressão arterial, melhora do perfil lipídico, melhora da sensibilidade à insulina; 

• Efeitos psicológicos: visando à melhora do autoconceito, da auto-estima e  da imagem corporal, 
diminuição do estresse e da ansiedade, melhora da tensão muscular e da insônia, diminuição do 
consumo de medicamentos, melhora das funções cognitivas e da socialização. 

Estudos científicos recentes têm demonstrado que a associação de atividade física e saúde não 
necessitam de horas e horas de exercícios com máxima intensidade, ao contrário, sessões de trinta minutos por 
dia, na maior parte dos dias da semana, desenvolvidas continuadamente ou mesmo em períodos cumulativos de 
10 a 15 minutos, em intensidade moderada, já são suficientes para promoção da saúde. Instituições como a OMS, 
o Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física-(ICSSPE), o Centro de Controle e Prevenção 
de Doença – USA (CDC), o Colégio Americano de Medicina Esportiva-(ACSM), a Federação Internacional de 
Medicina Esportiva-(FIMS) e a Associação Americana de Cardiologia confirmam tais recomendações. Essa nova 
mensagem tem recebido apoio de importantes congressos e tem sido adotada por programas nacionais em 
diferentes países. Em termos biológicos, nós, seres humanos, fomos e somos criados para sermos uma criatura 
ativa. Mesmo que a civilização moderna promova a evolução de inúmeros artigos, produtos e utensílios, 
provocando uma  diminuição da quantidade de atividades necessárias para  a  execução  das tarefas básicas 
associadas à vida, o corpo humano não sofreu transformações; no entanto, torna-se necessária uma 
conscientização e um reconhecimento de que para a boa saúde e uma boa qualidade de vida, a atividade física se 
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apresenta como um elemento importante no cotidiano, que pode contribuir na promoção da saúde, combatendo os 
fatores de risco e as doenças crônicas não transmissíveis. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o perfil relativo à saúde em sujeitos de ambos os sexos faixa etária 
entre 30 a 40 anos, participantes do Programa de Convivência e Atividade Física “Mexa-se Unicamp” através da 
ficha de anamnese, medidas e avaliações aplicadas. 

 
METODOLOGIA 

 

 
Público Alvo 

 

 
Considerou-se para este estudo o universo de trezentos e sessenta e quatro sujeitos participantes das 

práticas oferecidas pelo Programa Mexa-se Unicamp, sendo 288 sujeitos do sexo feminino e 76 sujeitos do sexo 
masculino, faixa etária entre 30 e 40 anos. 

 
Coleta de Dados 

 

 
A pesquisa foi realizada em duas fases, sendo que a primeira fase foi realizada antes do oferecimento das 

práticas no Programa de Atividade Física e a segunda fase, realizada oito meses após ter-se iniciado as atividades 
no referido programa. 

Na primeira fase e na segunda fase, foi aplicada uma ficha de anamnese com perguntas abertas e fechadas 
e realizada as medidas antropométricas, pressão arterial e freqüência cardíaca dos participantes. 

O trabalho  foi realizado pelo Laboratório de Avaliação Postural da  Faculdade  de  Educação  Física da 
Universidade Estadual de Campinas, em parceria com o Programa “Mexa-se Unicamp”. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, as medidas e avaliações foram realizadas antes e  depois das atividades físicas no  período 
compreendido entre fevereiro de 2010 e outubro de 2010. Para as medidas antropométricas foi utilizada uma 
balança da marca Filizola 150 Kg com toesa. Os eventos do ciclo cardíaco (pressão arterial e freqüência cardíaca 
de repouso) foram aferidos com esfigmomanometro digital da marca Philips. As doenças e fatores de risco a 
saúde, desconfortos físicos e nível de participação em aulas práticas de atividades físicas, através da ficha de 
anamnese contendo perguntas abertas e fechadas. 

 
RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

 
 
 

Gráfico 01. Média de Idade, peso, altura, IMCdos participantes do Programa Mexa-se - Unicamp. Masculino 
(n=76) e Feminino (n=288). 
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Gráfico 02. Média de frequência cardíaca de repouso e máxima dos participantes. Masculino e feminino. 

 
 
 

 
Gráfco 03. Média de pressão arterial dos participantes. Masculino e feminino. 
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Gráfico 04. Média das doenças ou fatores de risco a saúde dos participantes do Programa Mexa-se. 

Masculino e feminino. 
 

 

 
Gráfico 05. Locais de dores apresentadas pelos participantes. Masculino e feminino. 
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Gráfico 06. Dores na região pélvica e membros inferiores. 

 
 
 

 
 
Gráfico 07. Funções desempenhadas na Unicamp. Sexo Feminino. 
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Gráfico 08. Funções desempenhadas na Unicamp. Sexo Masculino.. 

 

 

 
Gráfico 09. Praticas de atividades físicas, freqüência semanal. Gêneros Masculino e Feminino. 

 

 
DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  EE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO 

 

 
O universo da pesquisa chama a atenção, por apresentar número maior de mulheres participantes do 

programa Mexa-se Unicamp (N=288). A faixa etária ficou entre 38 a 41 anos para ambos os grupos (feminino e 
masculino). O IMC para ambos os grupos mostra que os mesmos estão acima do peso. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde preconiza o peso ideal entre 18,5 e 24,9 o IMC para adultos e 25 e 30 já é considerado acima 
do peso ideal. Conforme mostra o gráfico nº1 o grupo masculino apresentou média de 26,45 e o grupo feminino 
média de 26,12 referente ao IMC, estando ambos os grupos acima do peso. A Organização Mundial de Saúde 
utiliza a seguinte tabela de peso ideal pelo IMC: 
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Situação IMC em adultos 
abaixo do peso ideal abaixo de 18,5 
no peso ideal entre 18,5 e 24,9 
acima do peso ideal entre 25 e 30 
obeso acima de 30 

 
O NHANES II survey (National Health and Nutrition Examination Survey), que foi uma pesquisa feita nos 

Estados Unidos entre 1976-1980, indicou a seguinte tabela que usa o IMC como indicador do peso ideal: 
 

 
  Condição   IMC em Mulheres IMC em Homens 

abaixo do peso ideal < 19,1 < 20,7 
no peso ideal 19,1 - 25,8 20,7 - 26,4 
marginalmente acima do 
peso 25,8 - 27,3 26,4 - 27,8 

acima do peso ideal 27,3 - 32,3 27,8 - 31,1 
Obeso > 32,3 > 31,1 

 
De acordo com a tabela da  National Health and Nutrition Examination Survey os participantes (homens e 

mulheres)  estão no peso ideal. 
Para Matsudo (2006), os principais benefícios da atividade física e do exercício na saúde e qualidade de 

vida são: Efeitos antropométricos e neuromusculares 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. 

A freqüência Cardíaca de Repouso (FCR) é o número de batimentos cardíacos durante um minuto numa 
situação de repouso. Quanto à freqüência cardíaca de repouso o grupo feminino apresentou 83,73 bpm e o grupo 
masculino 76,88 bpm, lembrando que a média de batimentos por minuto considerada normal é de 60 a 80. Menor 
que 60 bpm (lento-bradicardia), maior que 100 bpm (rápido-taquicardia), 100-150 bpm (emergência) e acima de 
150 bpm ( fator de risco alto). Mesmo participando de práticas de atividades físicas no programa mexa-se uma a 
três vezes por semana a média geral de freqüência cardíaca apresentada por ambos grupos pode-se considerar 
dentro da média, porém,.o grupo feminino um pouco acima de 80 bpm. Ainda, segundo classificação de Mayuri 
Kulkarni do artigo Resting Heart Rate Chart acessado em 04 de novembro de 2010, o qual preconiza a média de 
71 - 75 e 76 - 82 abaixo da média e 83+ bpm é considerada uma freqüência cardíaca contra indicada para homens 
na faixa estaria de 36 a 45. Para mulheres da mesma faixa etária preconiza a média de 74-78 e 79-84 abaixo da 
média e 85+ bpm é considerada uma freqüência cardíaca contra indicada para mulheres na faixa estaria de 36 a 
45. 

Considerando os valores preconizados pelo autor, ambos os grupos estão dentro da média em relação à 
freqüência cardíaca de repouso, muito embora, é normal as mulheres apresentarem de 5 a 10 bpm a mais que os 
homens. Freqüência cardíaca máxima é o maior número de batimentos a que uma pessoa pode chegar, ou seja, o 
número máximo de batimentos que seu coração consegue alcançar. Ela é calculada a partir de uma fórmula 
simples: FCmáx = 220 – idade. Quanto à freqüência cardíaca máxima a média geral apresentada para o grupo 
feminino foi de 180,90 e masculino de 179,08 bpm, sendo considerada dentro dos limites para ambos os grupos. 

Bankoff et al (2007) estudaram a associação entre indicadores antropométricos e variáveis metabólicas em 
69 sujeitos de ambos os sexos. Os resultados mostraram que a freqüência cardíaca apresentou correlação com a 
intensidade de esforço associando-se ao percentual de gordura e ao IMC. A pressão arterial (sistólica e diastólica) 
apresentou boa correlação com o IMC, especificamente o grupo feminino. Para o grupo masculino, o indicador 
antropométrico que apresentou maior associação com a pressão arterial foi a RCQ. O duplo produto teve maior 
correlação com o IMC. 
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O gráfico nº 3 apresenta as médias referentes aos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica de ambos 
os grupos (feminino e masculino). Pelos resultados observamos que ambos os grupos apresentam níveis 
considerados normais. 

Para Matsudo (2006), os principais benefícios da atividade física e do exercício na saúde e qualidade de 
vida são os efeitos metabólicos que se preocupam com aumento do volume sistólico, diminuição da freqüência 
cardíaca em repouso e no trabalho submáximo, aumento da potência aeróbia e da ventilação pulmonar, diminuição 
da pressão arterial, melhora do perfil lipídico, melhora da sensibilidade à insulina. 

Zamai (2009) estudou os eventos do ciclo cardíaco (pressão arterial e freqüência cardíaca) em um grupo 
de sujeitos sedentários de ambos os sexos com o objetivo de verificar a influência de atividades físicas oferecidas 
através do Programa Mexa-se Unicamp e relata em seus resultados que as atividades físicas oferecidas pelo 
período de seis meses influenciou na melhora dos eventos do ciclo cardíacos (PAS e PAD) mais do que na 
freqüência cardíaca. 

O gráfico de número 4 aponta dados coletados referentes aos fatores de risco. Observamos que os 
fatores de risco predominantes são os problemas relacionados à ortopedia, ou seja, aqueles relacionados com o 
sistema locomotor, com predominância no sexo feminino. É interessante observarmos neste gráfico o relato dos 
participantes os quais apontaram serem portadores de hipertensão arterial com medicamentos, representando 
assim a segunda causa de fatores de risco para ambos os grupos, muito embora, a média geral do grupo referente 
aos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica ter sido considerada normal. Chamou-nos atenção neste 
trabalho, os dados referentes às mulheres fumantes as quais representam  três vezes mais que os homens. 

A partir destes dados coletados, o Programa Mexa-se Unicamp iniciou um trabalho intensivo com os 
participantes especificamente as mulheres, sobre o tabagismo, mostrando para elas ser este um fator de risco 
predominante para as doenças crônicas não transmissíveis e a importância de se desvencilhar do fumo para a sua 
saúde e beleza. Também, o índice apresentado pelo grupo feminino em relação à artrose e não constatada nos 
homens para nós foi uma surpresa, porém, em relação ao grupo feminino, a presença de artrose nesta faixa 
etária é muito preocupante e uma atitude foi tomada pelo programa, ou seja, solicitamos as pessoas que indicaram 
serem acometidas por artrose mais cuidado e melhor acompanhamento médico e exames clínicos periódicos e se 
possível não abandonar as práticas de atividades físicas. Antes dos 50 anos de idade, a artrose, na maioria das 
articulações, é maior nos homens do que nas mulheres. Após os 50 anos, as mulheres passam a ter mais artrose, 
especialmente, nas articulações das mãos, pés e joelhos. Na maioria dos estudos, as articulações do quadril são 
mais acometidas nos homens. (Escola de Postura, 2011). Praticamente, em todos os dados apresentados as 
mulheres apresentaram índices maiores que os homens. 

Na opinião de Nahas (2003), a atividade física regular é importante na prevenção de diversas doenças, 
uma vez que os esportes, os exercícios, as tarefas domésticas, o caminhar para o trabalho e a própria atividade 
laboral pode ser útil, pois também promovem um gasto calórico determinado. A prática de atividade física requer a 
adequação de um conjunto de fatores tais como as características pessoais como: peso, idade, sexo, nível de 
saúde, habilidades pessoais, estado de humor, as características ambientais como: acesso a locais que facilitam a 
atividade, influência familiar, influência dos amigos, clima, suporte social, mudança de rotina, percepção do tempo 
livre, as características ligadas à própria atividade física como: intensidade da atividade e a percepção do esforço. 

O gráfico 5 aponta os locais de dores acentuadas para ambos os grupos na parte superior do corpo 
incluindo a coluna vertebral. È visível predominância nas mulheres com valores mais elevados. Os locais mais 
apontados em relação à localização de dores foram o pescoço (cervical), coluna torácica e lombar e ombros. Já o 
gráfico número 6 aponta os locais de dores acentuadas na parte inferior do corpo incluindo a pelve. Também, há 
predominância do sexo feminino em relação aos valores mais elevados com destaque para as articulações dos 
joelhos, tornozelos, pés e pelve. Se verificarmos as informações dos gráficos 8 e 9 quanto às funções 
desenvolvidas pelos sujeitos de ambos os grupos, podemos verificar que a maior parte deles desenvolve a função 
de enfermagem, técnicos administrativos, estudantes e outras. A função de enfermagem exige trabalho neuromotor 
árduo e repetitivo de posturas corporais extenuantes aos sujeitos durante seis horas consecutivas, sem a luz do 
sol, sem práticas de alongamentos levando os sujeitos que exercem esta profissão ao nível de estresse muito 
elevado diminuindo assim sua qualidade de vida. Quanto aos técnicos administrativos e estudantes acreditamos 
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que prevaleçam as horas intermináveis em computadores privilegiando as más posturas corporais acompanhadas 
de uma grande  dose  de  sedentarismo, levando o corpo a sofrer mais cedo com as doenças crônicas não 
transmissíveis, ou seja, uma geração de jovens doentes. 

Em relação às funções desempenhadas pelo grupo feminino, destacamos o percentual maior na área de 
enfermagem, técnico administrativo, estudante e professor através do gráfico número 08 em relação ao sexo 
feminino. O gráfico de número 9 apresenta as funções desempenhadas pelo grupo masculino, com destaque 
também, para a área de enfermagem e estudantes. Se confrontarmos os dados anteriores apresentados em 
relação aos locais das dores no corpo para ambos os grupos, através da cinesiologia podemos verificar uma 
relação direta entre os sintomas das dores e as funções ocupadas por estes sujeitos da pesquisa em relação as 
doenças relacionadas ao trabalho, especificamente em relação as posturas corporais desenvolvidas no dia a dia . 

O gráfico 11 aponta quantas vezes por semana os grupos feminino e masculino freqüentam o programa. É 
interessante observarmos as respostas tendo em vista que a maioria das mulheres freqüenta duas e três vezes por 
semana e os homens diariamente. O gráfico número 12 mostra que os grupos realizam atividades físicas além, 
das praticadas no referido programa. Não sabemos se são atividades orientadas, planejadas ou diárias, porém, 
ambos os grupos disseram realizar e os resultados foram surpreendentes porque mais de 50% dos homens e 78% 
de mulheres disseram realizar atividades físicas além do Programa Mexa-se Unicamp. Isso representa ser 
significativo e muito relevante porque se tem a impressão que os sujeitos participantes da pesquisa estão se 
tornando mais consciente em relação a importância das práticas de atividades físicas contínuas para a saúde e 
melhor qualidade de vida. 

Para Bankoff et al., (2006), Os benefícios da atividade física para o trabalho são amplamente conhecidos e 
vão desde a melhora de rendimento, passando por uma melhor disposição do funcionário até a melhora no 
relacionamento interpessoal. Assim é necessário rever o papel dos recursos humanos, capital mais importante das 
empresas. 

Ao participar de um programa de exercício, o indivíduo se mostra auto-motivado, estabelecendo suas 
próprias metas, o sentimento de relaxamento, a redução da ansiedade, a elevação do humor influenciam o 
envolvimento contínuo.  O programa foi criado com o objetivo de atingir a saúde e qualidade de vida deste 
trabalhador, consideramos que SAÚDE é um estado  de completo  bem-estar físico, mental e  social, a  qual 
proporcionará uma nova e melhor qualidade de vida. 
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Programa Mexa-se Unicamp 
 
INTRODUÇÃO 

 

 
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 20, começou-se a investigar as adaptações do organismo 
humano ao exercício físico. Atualmente há uma vasta literatura sobre as modificações funcionais e estruturais 
decorrentes da prática regular de atividade física e as conseqüências dessas adaptações tanto para a performance 
humana como para a saúde das pessoas em todas as idades. 

O Ministério da Saúde preconiza que os benefícios para a promoção da saúde podem ser atingidos através 
de uma dieta equilibrada aliada a prática de atividade física regular e moderada, por trinta minutos diários na 
maioria dos dias da semana. 

Estudo de Bankoff et al., (2006) analisaram o nível de prá- ticas de atividades físicas entre os participantes 
do Programa Mexa-se UNICAMP e verificaram que 70,6% dos participantes apontam melhora na saúde, qualidade 
de vida, desempenho no trabalho e sua relação na equipe de trabalho. Os participantes ainda enfatizam que estão 
participando das atividades do programa 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); Barbosa e Bankoff (2008), ressaltam que estudos recentes têm 
demonstrado que os benefícios da atividade física relacionada à promoção da saúde não dependem de horas de 
exercício. Os exercícios podem ser desenvolvidos de forma contínua ou cumulativa em sessões de trinta minutos 
por dia em intensidade moderada. 

Salve; Bankoff (2004); Zamai; Bankoff (2010) dizem que a atividade física é um dos elementos 
fundamentais para a aquisição e manutenção de uma boa qualidade de vida. A sua prática deve ser implantada 
nas horas de lazer e em horários de trabalho através de programas específicos, abrangendo aulas de 
alongamentos, dança de salão, consciência corporal, yoga, o que contribui significativamente no estabelecimento 
do equilíbrio físico e mental. 

Nahas (2003, p. 31), associa a atividade física e a saúde “ao bem estar, a saúde e a qualidade de vida”, 
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 e para a qualidade de vida é 
fundamental e de acordo com Ghorayeb; Barros (1999) não é de se estranhar que esteja entre as 22 áreas de 
prioridades do projeto do governo americano. 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-degenerativas. 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 infecto- -contagiosas. 
(ZAMAI, 2009). 

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 
necessidade de que o homem atual promova mudanças no seu estilo de vida, como incorporar no seu cotidiano a 
prática de atividades físicas. A atividade física regular associada a uma alimentação saudável 181 e a eliminação 
do hábito de fumar é fundamental para prevenir doenças crônicas. (ZAMAI et al., 2008; ZAMAI, 2009). 
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Outros fatores relevantes sobre o benefício proporcionado pela atividade física para a saúde emocional das 
pessoas estão no reforço da auto-estima, relacionada a melhor imagem corporal e a autonomia devido a maior 
mobilidade física que os exercícios físicos proporcionam. 

De acordo com Matsudo et al., (2002), 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 auto-imagem, aumenta a auto-estima e o bem-estar, diminui o estresse 

e a depressão, mantém a autonomia 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 conseqüentemente a fadiga para tarefas específicas; 
• Alivia o estresse e a tensão; 
• Estimula a atividade mental e; 
• Reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. 

 

 
São infinitos os benefícios que a atividade física pode trazer para as pessoas, podendo atuar diretamente 

no campo da saúde física onde pode-se ter: redução de peso e porcentagem de gordura; diminuição da pressão 
arterial em repouso; melhora do diabetes; redução do colesterol total; melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia. 
Portanto, pode-se também ter benefícios cárdio-respiratórios, melhora da força, tônus muscular, flexibilidade, 
fortalecimento de ossos e articulações e queima de calorias, além de auxiliar no desenvolvimento psicomotor no 
caso específico de crianças (MARIS, 2004; THEOBALD; DIETTRICH, 2007). 

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

De acordo com a OPAS (2003), além de todos os benefícios já mencionados anteriormente, a atividade 
física resulta em benefícios econômicos, reduzindo custos de atenção à saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
os custos associados à inatividade e a 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  pode  ter acrescido cerca de US$  75  bilhões aos custos médicos. Os dados do  Canadá 
apresentam 6% do custo total de atenção à saúde associados à inatividade física. 

Através da ministração de atividades físicas 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 a comunidade que a freqüenta práticas relacionadas a alongamentos, caminhadas monitoradas, 
ginástica localizada, consciência corporal e auto-masagem/ relaxamento, onde observa-se que estas práticas tem 
contribuído significativamente para melhorar o desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho, diminuir 
do peso corporal e da pressão arterial e das dores articulares e desconfortos físicos no ambiente trabalho e 
conseqüentemente tem melhorado a qualidade de vida, da saúde e bem estar dos participantes. 
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Qualidade de vida 
 

 
De acordo com Saba (2003), qualidade de vida é um cotidiano onde 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 indivíduo alcance o equilíbrio, como 
por exemplo: poder aquisitivo, infra-estrutura do habitat em que se 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 que se encarar tudo isso (ZAMAI, 2009). 

Qualidade de Vida (QV) diz respeito a como as pessoas sentem e compreendem seu quotidiano, 
envolvendo aspectos como saúde, educação, transporte, moradia, labor e participação nas decisões que lhes 
dizem respeito e determinam como vive o mundo (DEL VECCHIO et al., 2007). 

Segundo Gonçalves; 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 determinados e socialmente construídos). 

Para Ghorayeb; Barros (1999), qualidade de vida significa apresentar boas condições de aptidão física para 
realizar esforços do dia-a-dia, implicando 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 indiví- duo 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 freqüência 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. 

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 tanto pessoal quanto comunitária. E esses fatores são: estado de 
saúde, longevidade, satisfação no trabalho, salário, lazer, relações familiares, disposição, prazer e até 
espiritualidade (ZAMAI, 2009). 

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

Há parâmetros individuais e sócio-ambientais que podem influenciar a qualidade de vida de indivíduos ou 
grupos populacionais, que segundo Nahas (2003) conforme representado no quadro abaixo: 

 
Tabela 1. Parâmetros individuais e sócio-ambientais, Nahas (2003). 

 
 

QUALIDADE DE VIDA 
Parâmetros sócio-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 
Dentre outros Dentre outros 

 

Segundo Matsudo (2000) os principais benefícios da atividade física e do exercício na qualidade de vida 
são os efeitos antropométricos e neuromusculares, os efeitos metabólicos e os efeitos psicológicos. 
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Costa et al. (2003) dizem que a prática de exercícios regulares, além dos benefícios fisiológicos, acarreta 
benefícios psicológicos, tais como: melhor sensação de bem estar, humor e auto- -estima, assim como, redução 
da ansiedade, tensão e depressão. 

A prática de atividade física regular tem sido reconhecida por seus efeitos saudáveis nos praticantes no que 
diz respeito à saúde, bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que a pratica. (ACSM, 1998; PORTO; RASO, 
2007; ZAMAI, 2009; ZAMAI; BANKOFF, 2010). 

Quanto aos efeitos os efeitos metabólicos podem ser verificados pelo  aumento do volume sistólico, 
diminuição da freqüência 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 socialização 
e da auto-estima. 

Para Vilarta (2004), a qualidade de vida de muitas pessoas poderia sofrer modificações significativas se 
alguns de seus hábitos fossem alterados ao lado de implementações de ações preventivas de saúde que 
pudesse 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 individuais, multiplicando as oportunidades de se obter prazer e, consequentemente, otimizar a 
qualidade de vida. 

Lopes; Altertjum (1999) escrevem que a prática da caminhada contribui para a promoção da saúde de 
forma preventiva e consciente. Vêem 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 (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. (ZAMAI, 2000). 

Fora dos círculos acadêmicos, os meios de comunicação constantemente veiculam informações a respeito 
da necessidade de o homem contemporâneo 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 representa um importante acontecimento na história da Educação Física, pois 
pretende reunir em um único documento as propostas e discussões efetivadas, no âmbito desta entidade, no 
decorrer do século XX (ASSUNPÇÃO et al., 2002). 

O manifesto expressa os ideais contemporâneos de valorização da vida ativa, ou seja, ratificam a relação 
entre atividade física, saúde e qualidade de vida e prioriza o combate ao sedentarismo como objetivo da Educação 
Física (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 devem continuar implantando políticas para 
aumentar a participação individual em alguma atividade física, seja entre criança, adolescentes, adultos jovens, de 
meia idade e idosos, com o intuito de melhorar a saúde e a qualidade de vida da população, tanto no geral quanto 
no específico, como, por exemplo, no setor de trabalho. 

A exemplo disso pode-se perceber que o Programa Mexa- -se UNICAMP tem contribuído para a melhoria 
da saúde e da qualidade de vida dos participantes nas várias atividades físicas oferecidas diariamente, como já 
constados nas coletas de dados efetuadas ao longo dos seis anos, ou seja: 

Em recente tabulação de dados do Programa Mexa-se (2010) 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: 

• Melhorar o desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho (Sexo Feminino) 85,2% e (Sexo 
Masculino) 70,5%; 

• Diminuir do peso corporal em ambos os sexos 55,5%; 
• Diminuir da pressão arterial 42,5%; 
• Diminuir % de gordura e do RCQ 44,5%; 
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• Diminuir das dores articulares e desconfortos físicos no trabalho 75,0%; 
• Ganho de flexibilidade durante o período 83,0%; 
• Melhora da qualidade de vida, da saúde e bem estar dos participantes 90,5%. 
As atividades oferecidas pelo Programa Mexa-se tem contribuído 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 pesquisados após envolvimento nas atividades físicas propostas 
diminuíram de 0,78 para 0,77 ficando num valor considerado normal. 

Como pode ser observado no quadro abaixo também houve diminuição das dobras cutâneas: 
 

 
Tabela 1. Média geral das dobras cutâneas dos participantes na avaliação e reavaliação. Programa Mexa-se, 
2009. 

 
Avaliação Abril - 2009 

Biceptal Tricpital Sub- 
escapular 

Suprailíaca Abdômen Axilar 
média 

Panturrilha Medial 
da coxa 

9,2 20,2 22,7 17,0 31,3 18,6 14,5 26,8 
Reavaliação Setembro- 2009 

Biceptal Tricpital Sub- 
escapular 

Suprailíaca Abdômen Axilar 
média 

Panturrilha Medial 
da coxa 

8,9 19,8 22,3 16,7 30,7 18,0 14,0 26,5 
 

De acordo com informações de Petroski (1999) as médias das dobras cutâneas biciptal, tricpital, 
subescapular, supra ilíaca, abdômen, axilar média, panturrilha, medial da coxa apresentaram diferença 
consideráveis quando comparadas na reavaliação. Esses dados evidenciam a importância do Programa porque 
comprova a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos trabalhadores da UNICAMP que participam das 
atividades. 

Participantes dos grupos de consciência corporal e dança de salão, forró e samba relataram que tem 
percebido diminuição de estresse, melhora no desenvolvimento das atividades no trabalho e no relacionamento 
com as pessoas que as rodeiam, tanto no trabalho quando no ambiente familiar, além destes fatores, tem 
percebido que as dores articulares e os desconfortos físicos tem diminuído de forma satisfatória (ZAMAI; 
BANKOFF, 2010). 

Outros dados importantes encontrados em pesquisas realizadas pelo Programa Mexa-se desde a sua 
implantação destacamos que houve diminuição da pressão arterial, diminuição no uso de medicamentos e em 
consultas médicas, pois conforme relatam os participantes. Eles também perceberam que diminuíram os gastos 
em farmácias e com consultas médicas e diminuição com gastos em convênios, como é o caso da Unimed com 
fator de utilização mensal (ROMÃO; ZAMAI, 2010; BURGUÊS; ZAMAI, 2011). 

Assim, deve-se, portanto 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 com apresentação 
de vídeos e seqüência de imagens com chamadas nos circuitos de TV dos bancos instalados dentro do campus. 

Criar e oferecer novas sistemáticas para aumentar o nível e a regularidade da prática de atividades físicas 
nos espaços existentes na universidade. 

Trabalhar no sentido de criar novos espaços e oferecer orientações sobre práticas saudáveis de vida sobre 
o risco de uso indiscriminado do tabaco, álcool e medicamentos, controle de peso corporal, aferição constante da 
pressão arterial e glicemia com postos para medição em locais como tenda do Programa Mexa-se, Cecom-HC, , 
restaurantes, cantinas bibliotecas com divulgados através de folder e cartazes, conscientizando a comunidade da 
Universidade Estadual de Campinas e todos da comunidade sobre a importância da atividade física, da 
alimentação saudável para o bem-estar bio-psico-social e melhora da qualidade de vida. 

127 

 



REFERÊNCIAS 
 

 
ALLSEN, P. E.; HARRISON, J. M.; VANCE, B. Exercício e qualidade de vida: uma abordagem personalizada. 
Barueri: Editora, 2001. 
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Programa de condicionamento físico da ACMS. 2 ed. São Paulo: 
Manole, 1999. 
ASSUMPÇÃO, L. O. T.; MORAIS, P. P.; FONTOURA, H. Relação entre atividade física, saúde e qualidade de 
vida. Notas Introdutórias. Revista Efdeportes, Buenos Aires, año 8, n. 52, sep. 2002. 
BANKOFF, A. D. P. et al. Programa de convivência e atividade física na Unicamp: responsabilidade social em 
ação. In: VILARTA, R. et al. Qualidade de vida e fadiga institucional. Campinas: IPES, 2006. 
BARBOSA, J. A. S. Estudo sobre o nível de participação, num programa de atividade física e saúde e suas relações 
com as doenças crônicas não transmissíveis e a qualidade de vida: um estudo de caso. 2003. 159f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. 
BARBOSA, J. A. S.; BANKOFF, ADP. Estudo do nível de participação num programa de atividade física e suas 
relações com as doenças crônicas não transmissíveis.: Revista Movimento & Percepção, Espírito Santo de Pinhal, 
v. 9, n. 12, 2008. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agita Brasil: guia para agentes multiplicadores. Brasília, 2001. ________. Programa 
Nacional de Promoção da Atividade Física “Agita Brasil”: atividade física e sua contribuição para a qualidade de 
vida. Rev Saúde Pública, v. 36, p. 254-256, 2002. 
BURGUÊS, V.; ZAMAI, C.A. Análise dos benefícios da pratica de atividades físicas para grupos especiais do 
Programa Mexa-se. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Educação Física, Universidade Paulista, 
Campinas, 2011. 
BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Rio de Janeiro: Ciência da Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, 2000. 
________. Promoção da saúde da família. Revista Programa Saúde da Família, p 50-63, 2002. 
CASPERSEN, C. J.; POWELL, K. E.; CHRISTENSON, G. M. Physical activity, exercise, and physical fitness: 
definitions and distinctions for health-relates research. Public Health Reports, Rockville, v. 100, n. 2, p.172-9, 1985. 
CARVALHO, Y. M. O “mito” da atividade física e saúde. São Paulo: Hucitec, 2004. 
CASTIEL, L. D. Promoção de saúde e a sensibilidade epistemológica da categoria ‘comunidade’. Revista de Saúde 
Pública, v. 38, n. 5, p. 615-22, 2004. 
COSTA, I. T. A importância da atividade física para a manutenção da saúde e os principais fatores que motivam 
professores, alunos e funcionários de duas universidades brasileiras a praticarem exercícios. Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, v. 8, n. 1, p. 52-61, 2003. 
DANTAS, E. H. M. Fatores efetivos indispensáveis para o sucesso nos programas de atividade física para a 3ª 
idade. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 2, n. 2, p. 75-82, 1999. 
DEL VECCHIO, F. B. et al. Análise multivariada da interação entre qualidade de vida e capacidades físicas. Acta 
Med Port, v. 20, p. 131-137, 2007. 
GHORAYEB, N.; BARROS, T. O exercício: preparação fisiológica, avaliação médica, aspectos especiais e 
preventivos. São Paulo: Atheneu, 1999. 
GOLÇALVES, A.; VILARTA, R. Qualidade de vida e atividade física: explorando teorias e práticas. Barueri: Manole, 
2004. 
KON, R.; CARVALHO, Y. M. Saúde e atividade física: temas de caráter introdutório. In: BRASIL. Instituto para o 
Desenvolvimento da Saúde. Manual de condutas médicas. Brasília, 2002. 
LOPES, F. J. G.; ALTERTHUM, C. C. Caminhar em busca da qualidade de vida. Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte, v. 21, n. 1, p. 861-866, set. 1999. 
MARIS, S. Educação física escolar: ênfase em atividade física. Andradina: Disponível em: 
http://www.stellamarisdf.com. br/det_menu.php?id=174>. Acesso em: 12 out. 2007. 
MATSUDO, V. K. R. et al. Nível de atividade física da população do Estado de São Paulo: análise de acordo com o 
gênero, idade, nível sócio-econômico, distribuição geográfica e de conhecimento. Revista Brasileira de Ciência e 
Movimento, v. 10, p. 41-50, 2002. 

128 

 

http://www.stellamarisdf.com/
http://www.stellamarisdf.com/
http://www.stellamarisdf.com/


________. Avaliação do idoso: física & funcional. Londrina: Midiograf, 2000. MONTEIRO W. D. Aspectos 
fisiológicos e metodológicos do condicionamento físico na promoção da saúde. Revista Brasileira de Atividade 
Física e Saúde, Londrina, v. 1, n. 3, 1996. 
MONTEIRO, M. F.; SOBRAL FILHO, D. C. Exercício físico e o controle da pressão arterial. Rev Bras Med Esporte, 
v. 10, n. 6, p. 513-516. 2004. Disponível em: Acesso em: 23 abr. 2007. 
NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 
Londrina: Midiograf, 2003. 
NIEMAN, D. C. Exercício e saúde. São Paulo: Manole, 1999. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE/OMS. Doenças crônico-degenerativas e obesidade: Estratégia mundial 
para a alimentação saudável, atividade física e saúde. Brasília, 2003. 
PITANGA F. J. G. Epidemiologia da atividade física, exercício físico e saúde. São Paulo: Phorte, 2004. 
PORTO, R. de M.; RASO, V. A importância da atividade física para portadores de esclerose múltipla obesos. Rev. 
Bras de Obs. Nut e Emag, v. 1, n. 1, p. 80-89, 2007. 
ROMÃO, E.R.; ZAMAI, C.A. Estudar os benefícios da atividade física entre colaboradores da Unicamp. Trabalho de 
Conclusão de Curso. Curso de Educação Física, Universidade Paulista, Campinas, 2010. 
SABA, F. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar. São Paulo: Takano, 2003. 
SALVE, M. G. C.; BANKOFF, A. D. P. Análise da intervenção de uma programa de atividade física nos hábitos de 
lazer. Revista de Saúde Ocupacional, v. 28, n. 105/106, p. 73-81, 2004. 
SEEDHOUSE, D. Health promotion: philosophy, prejudice and practice. New York: John Wiley and Sons; 1997. 
SEIDL, E. M. F.; ZANNON, C. M. L. C. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos. Caderno 
de Saúde Pública, v. 20, n. 2, p. 580-588, 2004. 
SIGERIST, H. The University at the Crossroad., Nova York: Henry Schumann Publisher, 1956. 
THEOBALD, M. V.; DIETTRICH, S. H. C. Análise dos benefícios da atividade física em pacientes com depressão 
do sexo feminino em idade de 22 a 55 anos no Centro de Atenção Psicosocial de Sidrolandia/MS. 2007. 
VILARTA, R. Qualidade de vida e políticas públicas: saúde, lazer e atividade física. Campinas: IPES, 2004. 
WAISSMANN, W. Desigualdade social e atividade física. In: BAGRICHEVSK, Y.M.; PALMA, A.; ESTEVÃO, A. A 
saúde em debate na educação física. Blumenau: Edites, 2003. 
WEINECK, J. Biologia do esporte. Barueri: Manole, 2005. 
______. Atividade física e esporte para que? Barueri: Manole, 2003. 
ZAMAI, C. A. Atividade física e saúde: estudo do conhecimento de professores de educação física do ensino 
fundamental através da educação a distância. 2000. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Faculdade de 
Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, 2000. 
______. et al. Estudo dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis entre 
funcionários. Conexões, Campinas, v. 6, n. 1, p. 14-30, 2008. 
ZAMAI, C.A. Impacto das atividades físicas nos indicadores de saúde de sujeitos adultos: Programa Mexa-se. Tese 
de doutorado. Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, 2009. 
ZAMAI, C.A.; BANKOFF, A.D.P. Nível de atividade física e indicadores de qualidade de vida de colaboradores da 
Unicamp: Análise através do Programa Mexa-se Unicamp XI Simpósio Nordestino de Atividade Física & Saúde, 
2010, Aracaju - Sergipe. XI Simpósio Nordestino de Atividade Física & Saúde: da evidência à intervenção. Aracaju 
- Sergipe: UFS, 2010. 
ZAMAI, C.A.; BANKOFF, A.D.P. (Orgs). Atividade física e saúde: Experiências bem sucedidas nas empresas, 
organizações e setor público. Jundiaí: Paco, 2013. 
ZAMAI, C.A.; BANKOFF, A.D.P.; MORAES, MAA de.; MENDES, RT. Atividade Física na Promoção da Saúde e da 
Qualidade de Vida: Contribuições do Programa Mexa-se Unicamp. Disponível em: 
http://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/ppqvat_cap19.pdf Acesso em: 21 jun 2015. 

129 

 

http://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/ppqvat_cap19.pdf


CAPÍTULO 15 - PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA 
OBESOS GRAUS II E III 

Carlos Aparecido Zamai; Antonia Dalla Pria Bankoff  
Faculdade de Educação Física - Unicamp Programa 

Mexa-se Unicamp 

INTRODUÇÃO 

“Os que não encontram tempo para o exercício terão de encontrar tempo para as doenças.” Edward Derby 

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde deste novo milênio, acometendo quase um terço da 
população mundial. Somente na América Latina, é provável que 200.000 pessoas morram anualmente em 
decorrência das complicações da obesidade. 

A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, sendo considerada doença que 
preocupa por razões de ordem social, psicológica e metabólica. Está atrelada ao desenvolvimento de 
comorbidades que podem, inclusive, levar à morte (PINHEIRO et al., 2004). Indivíduos com índice de massa 
corporal (IMC) acima de  40 m/kg² são considerados obesos de  grau  3, mórbidos ou  severos. Neste  grau, 
aumentam os riscos de  desenvolver doenças cardiovasculares, diabete, certos tipos de  câncer,  hipertensão 
arterial, dificuldades respiratórias, distúrbios do aparelho locomotor e dislipidemias além de transtornos 
psicopatológicos como a depressão e compulsão alimentar (PINHEIRO et al., 2004; LIVHITS et al., 2010; 
FIONSECA JUNIOR et al., 2013). 

No Brasil, o problema vem tomando proporções cada vez maiores. Dados mais recentes mostram que ele 
já ocupa o sexto lugar no ranking dos países com maior número de obesos, atrás apenas dos Estados Unidos, 
Alemanha, Inglaterra, Itália e França. A obesidade é uma enfermidade heterogênea, de origem multifatorial, 
resultado da combinação de fatores genéticos, metabólicos, neuroendócrinos, dietéticos, sociais, familiares e 
psicológicos. (FIONSECA JUNIOR et al., 2013). 

O termo obesidade mórbida foi criado para definir uma doença adquirida, na qual o grau de obesidade faz 
com que doenças orgânicas ocorram, ou seja, significativamente agravadas, pelo excesso de gordura corporal, e, 
tornem cada vez mais sérios os inconvenientes sociais e psíquicos decorrentes. A obesidade  mórbida está 
associada a graves co-morbidades como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, alterações 
tromboembólicas, refluxo gastresofágico, doenças articulares, além de diversas formas de câncer (mama, útero, 
vesícula biliar etc.), dentre outras, causando um risco de morte em 7 anos, 12 vezes maior que o indivíduo sem 
excesso de peso. 

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é aceito hoje como padrão de medida internacional para identificar, da 
melhor maneira possível, o grau de obesidade de uma pessoa. Sua forma de cálculo é a divisão do peso (em kg) 
da pessoa por sua altura elevada ao quadrado (em m²). 

Tabela 1. Classificação do IMC e o risco para saúde. 

IMC (Kg/m) Classificação Risco para a saúde 
Menos que 18,5 Baixo peso Baixo a moderado 
18,5 - 24,9 Faixa recomendável Muito baixo 
25,0 – 29,9 Sobrepeso Baixo 
30,0 – 34,9 Obesidade I Moderado + 
35,0 – 39,9 
40,0 ou mais 

Obesidade II 
Obesidade III 

Alto 
Muito Alto 

Fonte: Nahas (1999), Obesidade, controle de peso e atividade física, p. 31. 
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IMC = PESO / A² 
IMC = Peso (kg) / Altura2 (m). 

 
A estabilidade do peso corpóreo nos indivíduos normais é garantida pelo equilíbrio entre a quantidade de 

calorias ingeridas com a dieta e a quantidade de calorias queimadas pelo organismo. Quando essa combinação se 
desequilibra e a quantidade de calorias ingeridas supera as eliminadas, o excedente fica acumulado no tecido 
adiposo sob forma de gordura. Se a situação persiste no tempo, pode ocorrer a obesidade. 

Entre 30 e 35% de homens e mulheres americanos pesam pelo menos 20% mais que seus pesos corporais 
desejáveis, e mais de 15 milhões dessas pessoas são gravemente obesas e correm grande risco de virem a 
desenvolver uma ampla variedade de doenças relacionadas à obesidade. 

Especialistas nas áreas de saúde descrevem este aumento vinculadas as facilidades da vida moderna, a 
televisão com controle remoto, videogames, elevador, escadas rolantes, automóveis, computadores etc.  Às 
variadas opções de alimentos disponíveis no mercado, ricos em gordura e chamados de “fast food”, à diminuição 
crescente de atividade física diária e ao sedentarismo. 

 
Obesidade x Atividade física: bem estar e saúde 

Atividade Física e Obesidade 

Saúde segundo Nieman (1999) e a OMS (2007) não são apenas ausência de doenças e sim um estado de 
completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Dessa forma, o estilo de vida tem grande influência na saúde, 
constituindo-se de um conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, valores e oportunidades na vida das 
pessoas (SALLIS e OWEN, 1999). 

O fumo, álcool, drogas, estresse, isolamento social, sedentarismo, esforços intensos ou repetitivos 
caracterizam um estilo de vida com fatores negativos que podem ser modificados. Um fator considerado positivo 
no estilo de vida é a prática da atividade física, caracterizada como sendo qualquer movimento corporal produzido 
pela musculatura esquelética. Essa característica se propaga nas atividades ocupacionais, atividades da vida 
diária, o deslocamento e as atividades de lazer, incluindo exercícios físicos, esportes, dança, artes marciais 
Prescrição de exercício para a perda de gordura entre outros (BARBANTI 1991; HOWLEY; FRANKS 2000; 
MATSUDO et al., 2002; BARETTA, 2005; NAHAS, 2006). 

Segundo Hauser, Benetti e Rebelo (2004), a atividade física pode ser considerada como um dos 
tratamentos mais eficazes contra o excesso de peso corporal, pois estimula o aumento da atividade do sistema 
nervoso simpático (SNS), o que permite controlar fluxos de substrato de energia, com ação sobre a redução do 
apetite, aumento da taxa metabólica de repouso e oxidação de gorduras. 

Monteiro, Riether; Burini (2004); Oliveira (2005) salientam que exercício físico aliado à restrição calórica 
permite perda de peso pela redução de gordura e não de massa magra. Os dados científicos comprovam que para 
controlar o peso,  a medida preventiva deve envolver reeducação alimentar, exercícios e modificação 
comportamental. Entre os benefícios do exercício físico  relacionado à  saúde  de  indivíduos com obesidade, 
observa-se o aumento da resistência cardiorrespiratória, melhoria do perfil lipídico sanguíneo, melhoria do estado 
psicológico, diminuição do risco de doenças e aumento da manutenção do peso perdido em longo prazo (NIEMAN, 
1999). 

O exercício físico sistemático é considerado eficiente na elevação dos níveis de HDL-colesterol e na 
redução dos níveis de pressão arterial, podendo contribuir efetivamente no controle da síndrome metabólica como 
relatam Menezes (2004); Rocca et al., (2008). 

Sendo assim, Lehnhoff et al., (2007) recomenda a prática de exercícios físicos para qualquer indivíduo 
submetido à cirurgia bariátrica, visando auxiliar a manutenção da perda ponderal a longo prazo. 

O estudo de Freitas Jr. (2005) concorda com os dados citados anteriormente por Lehnhoff et al., (2007), 
pois na comparação da média de peso no pré e pós-operatório (após seis meses) de indivíduos submetidos à 
intervenção cirúrgica se observou a redução média de 40 kg, porém com a perda de 20% de massa magra. Sendo 
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que em estudo realizado por Metcalf et al., (2005), onde foram avaliados os efeitos do exercício físico nos 
indivíduos já operados, demonstrou-se que os indivíduos ativos obtiveram 28% a mais na redução da massa gorda 
e 8% de ganhos na massa magra quando comparados aos indivíduos sedentários. 

Ainda, para Cambi; Marchesini (2003); Sjöström et al., (2004), após a cirurgia bariátrica, existe melhora 
significativa no perfil lipídico, pois ocorre a diminuição do LDL e aumento do HDL, em indivíduos que realizam 
atividade física sistemática. O Colégio Americano de Medicina Esportiva - ACSM (2009) recomenda que, para 
indivíduos com obesidade ou para aqueles que perderam peso e querem manter a perda deve ser prescrito 
exercício aeróbio de moderada intensidade e longa duração, que corresponde a um gasto calórico no exercício em 
torno de 1200 a 2000 Kcal/semana. Os exercícios devem ser mantidos por cinco dias na semana ou diariamente 
com duração de 50 a 60 min. por sessão ou ainda 2 sessões por dia de 20 a 30 min., numa intensidade de 40/50- 
70% do VO2máx. A ACSM ainda enfatiza que inicialmente deve-se priorizar o aumento da duração e não da 
intensidade com atividade de baixo impacto para otimizar o dispêndio calórico. 

Segundo Matsudo; Matsudo (2006) o consenso da Associação Internacional de Estudos da Obesidade 
recomenda: 60 a 90 minutos por dia de AF moderada ou 35 minutos/dia de AF vigorosa para evitar ganho de peso, 
porém quando o objetivo é perda, o ideal seria de 60 a 90 minutos por dia de atividade física moderada, pelo 
menos 5 dias na semana, de forma contínua ou acumulada. 

As Diretrizes da ACSM ainda mencionam que todos os tipos de programas de exercícios podem contribuir 
para redução de peso. Assim sendo, a prática do treinamento de força parece ser um método de treinamento 
efetivo, pois tem o intuito de fortalecer os músculos esqueléticos diminuindo assim os riscos de lesões por impacto 
e ainda aumentar o gasto calórico. O treino de força atua como um coadjuvante do treino aeróbico, aumentando ou 
mantendo a massa  livre de gordura e acentuando  a perda de  massa  gorda  (GUEDES e GUEDES, 1998; 
GUILHERME; SOUZA JR., 2006; ACSM, 2006; 2009). 

Cada atividade, incluindo-se também as atividades da vida diária, necessita certo percentual de força. A 
conservação ou o aperfeiçoamento da força e da resistência muscular permite ao indivíduo a realização de 
qualquer atividade com menor estresse fisiológico, o que ajuda na independência funcional ao longo de sua vida. 
Esse tipo de treinamento de forma moderada deve fazer parte integral de programas para adultos para 
manutenção da força e da massa muscular (ACMS, 2006). 

O treinamento de força consiste em um método de treinamento que pode se utilizar o peso do corpo, pesos 
livres ou máquinas envolvendo uma ação voluntária do músculo esquelético contra alguma forma externa de 
resistência (GUILHERME; SOUZA JR., 2006). 

Os exercícios de força favorecem mudanças na composição corporal, auxiliam o desempenho motor e a 
força muscular além de promover uma alteração na estética corporal, aumentando a auto-estema, sendo dessa 
forma um componente atual e importante nos programas de treinamento para a saúde (DUMITH, GIGANTE e 
DOMINGUES, 2007; GUTTIERRES; MARINS, 2008). 

No entanto, para  favorecer o programa de emagrecimento  dentro do treinamento  de  força, pode-se 
aproveitar o método de treinamento em circuito, modificando o volume do treinamento, ou seja, aumenta-se a 
duração da sessão  fazendo com que o sistema aeróbio  seja  mais acionado, ocasionando  um maior gasto 
energético durante o exercício, sem perder as características dos exercícios de força (FLECK; KRAEMER, 2006). 

O circuito é um método que consiste em uma sequência de exercícios em forma de estações, que são 
executados um após o outro, com o mínimo de descanso entre eles, podendo ser realizado nos aparelhos de 
musculação ou com pesos livres. Esse método de treinamento físico não treina especificamente uma capacidade 
física em seu grau máximo e sim, apresenta uma característica generalizada, mostrando resultados, tanto na 
preparação cardiorrespiratória como na neuromuscular (DANTAS, 2003; TUBINO; MOREIRA, 2003). Por não 
treinar as capacidades em seu grau máximo, os seus ganhos também não serão máximos. Esse método no treino 
de força é o que mais ativa o sistema aeróbio. Pode-se trabalhar com maior predominância o sistema anaeróbio de 
forma mais intensa, ou trabalhar bem o sistema aeróbio, ou ainda, ambos os sistemas em momentos distintos na 
mesma sessão de treino (GUEDES JR., 2003). 

Por ser uma proposta de condicionamento físico mais geral, pode ser bastante útil para os indivíduos com 
sobrepeso e obesidade, que geralmente são pessoas sedentárias e não necessitam especificamente de uma 
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aptidão física (ACSM, 2006). Como indivíduos sedentários, normalmente, têm dificuldade de adesão e até nem 
gostam de atividade física, o método de circuito causa maior motivação aos seus praticantes, promovendo o gosto 
pelo exercício. A motivação se dá pela variedade na montagem e pelo ambiente social em que é praticado 
(DANTAS, 2003; TUBINO; MOREIRA, 2003; GUTTIERRES; MARINS, 2008). 

Fett (2005), que observou em seu estudo a diferença entre a prática da caminhada e exercícios em circuito 
para mulheres obesas, relata que ambos os exercícios reduzem o peso, as medidas de circunferência e percentual 
de gordura, além de manterem a massa magra e promoverem a redução da endorfina. A mesomorfia se manteve 
no treinamento em circuito e foi reduzida na caminhada  e  a ectomorfia aumentou  somente  na caminhada, 
sugerindo que ambos os grupos emagrecem, porém o treino em circuito mantém a musculatura e a caminhada 
deixa a musculatura mais frágil. As mulheres com obesidade que fizeram o treinamento em circuito tiveram melhor 
desempenho nos testes físicos, embora a caminhada melhorasse o desempenho aeróbico. 

Ambos melhoraram a bioquímica sanguínea, mas o treino em circuito causou melhor desempenho e alterou 
um maior número de fatores que a caminhada, possivelmente pela diferença metabólica dos exercícios. 

O exercício físico aliado à dieta provoca reduções ponderais de maior magnitude quando comparado 
apenas a um programa de restrição alimentar (MEDIANO, 2007). Tanto que para Kreuz (2006) as atividades 
lúdicas também podem dar ênfase à perda de peso com atividades que valorizam o “jogar”, o “brincar”, explorando 
a ludicidade das atividades. 

Foi possível verificar que os indivíduos com obesidade perceberam alterações de ordem física, 
motivacional e social. As atividades lúdicas trazem benefícios de ordem motivacional, física e social para os 
indivíduos, principalmente no que tange ao atendimento em grupo, promovendo melhorias na QV. 

Pessoas com obesidade apresentam diminuição na QV relacionada à saúde, resultando num impacto 
negativo tanto no funcionamento físico, quanto psicossocial, sendo diretamente relacionado ao grau da obesidade. 
Assim, com a perda de peso, há uma melhora na QV e se a perda é de grande porte pode trazer benefícios por 
muitos anos ao indivíduo (KOLOTKIN et al., 2001; GOMES, 2007). 

No mundo  moderno onde se idealiza a magreza, pessoas com obesidade não conseguem evitar o 
sentimento de rejeição. A discriminação está em não poder frequentar lugares públicos por falta de acomodações 
adequadas, serem observados como pessoas sem autocontrole diante da alimentação, ser considerados 
“preguiçosos” para a prática de atividades físicas, entre outras. Essas circunstâncias podem gerar depressão, uma 
grande redução da autoestima e consequentemente, uma baixa na QV (LIVINGSTON; FINK, 2003). 

Nesse contexto, Fleck (1999); Assunção Jr. et al. (2000); Corazza (2001) afirmam que a atividade física 
regular pode  contribuir para a manutenção de ossos, músculos e  articulações mais saudáveis; aumentar a 
vitalidade e disposição, diminuir sintomas de depressão e ansiedade; melhorar a auto-estima, os relacionamentos 
sociais e familiares, além de promover perda de peso e manutenção do mesmo, proporcionando uma melhora na 
qualidade de vida das pessoas (ASSUMPÇÃO et al., 2002; PITANGA 2004; NAHAS, 2006). 

Para Añez e Petroski (2002) a estratégia para a prescrição de exercícios físicos requer o conhecimento dos 
efeitos da duração, intensidade, massa muscular envolvida, além da composição corporal e do gasto energético 
provocado pelos exercícios que estão sendo propostos. Ainda é muito importante a associação de exercícios com 
dieta adequadamente orientada. (AÑEZ; PRTROSKI, 2002) 

O gasto calórico durante as atividades físicas varia com a dosagem (intensidade e duração) do esforço e do 
peso do indivíduo, entre outros fatores. Pessoas mais pesadas gastam mais calorias do que as pessoas leves para 
realizar um mesmo trabalho que envolva deslocamento corporal. A recomendação atual para o controle do peso 
corporal é de três sessões por semana que represente pelo menos 1000 Kcal/semana com atividades moderadas. 
Isto pode ser conseguido, por exemplo, com 6 ou 7 caminhadas de 30 minutos durante a semana. O ideal é que 
um adulto jovem acumule um gasto semanal em atividades físicas de moderada intensidade da ordem de 2000 
Kcal/semana, podendo chegar até 3500 kcal/semana. A partir deste ponto os ricos de lesão são maiores do que os 
benefícios (Nahas, 2001; CPAFLA, 1998; ACSM, 2000). 

Na montagem da prescrição de exercício para o controle da gordura corporal, sempre se deve considerar 
as quatro variáveis básicas dos exercícios aeróbios: freqüência, intensidade, duração e tipo. Uma vez que se 
cliente  tenha  ingressado  num  programa  regular  de  exercícios  aeróbios,  pode-se  adicionar  ao  programa 
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levantamento com pesos. Contudo, o foco inicial deve ser o incremento do volume do exercício e do gasto calórico, 
que pode ser mais bem conseguido pela realização de exercício aeróbio. O treino de resistência pode resultar num 
pequeno incremento da massa corporal magra, o que aumentará o gasto energético pelo incremento do 
metabolismo de repouso, mas seu efeito é comparativamente pequeno (SWAIN; LEUTHOLTZ, 2002). 

De acordo com os autores anteriormente citados, uma importante consideração na prescrição de exercício 
é reconhecer que somente o gasto energético exclusivo do exercício pode ser considerado para efeitos de perda 
de gordura. O gasto energético exclusivo do exercício é aquele conseguido pelo exercício propriamente dito, de 
maneira que o gasto energético absoluto é o valor exclusivo mais a quantidade associada com o repouso. O gasto 
calórico de repouso não deve ser contado para efeitos de perda de gordura, pois o cliente queimaria o mesmo 
número de gorduras mesmo que não estivesse se exercitando. 

O exercício é importante para conseguir o balanço calórico negativo apropriado. Contudo, indivíduos 
sedentários não são capazes de realizar exercícios em altos níveis de gasto energético, e por isso necessitam 
acumular um grande período de atividade durante a semana para efetivamente perder gordura corporal. Por 
exemplo, caminhar a 5,5 Km/h queima somente 3,3 Kcal por minuto acima do gasto dos valores de repouso num 
indivíduo de 70 Kg (um indivíduo mais pesado gastará mais proporcionalmente). Se o mesmo indivíduo corre-se a 
11 km/h ele queimaria calorias 4 vezes mais rápido. 

Para cada quilometro percorrido, pelo corredor, comparado com quem caminha e vence a mesma distância 
o quádruplo de energia é gasto por unidade de tempo. Um erro comum é assumir que a caminhada e a corrida 
queimam o mesmo número de calorias por quilometro. Isso se refere ao número absoluto de calorias, incluindo 
aquelas relacionadas com o metabolismo de repouso. Desde que caminhar toma mais tempo para percorrer um 
quilometro, queima mais calorias associadas com o componente de repouso do que os corredores, resultando num 
total similar por quilometro. Para efeitos de perda de peso, contudo, somente as calorias exclusivas devem ser 
consideradas. A caminhada pode demandar um pouco mais do que uma hora de exercício 7 dias por semana para 
perder aproximadamente 250 gramas de gordura, enquanto que com a corrida pode se obter a mesma perda com 
30 minutos de exercício 4 dias por semana. 

Para que um programa de exercícios para o obeso funcione de fato, deve se levar em consideração alguns 
fatores importantes. O equilíbrio adequado entre as atividades, a intensidade e a duração certa de cada sessão de 
treinamento, a freqüência adequada do treinamento, o ambiente adequado para se praticar e fatores sociais e 
motivacionais. Se o profissional elabora um programa que não leve em consideração pelo menos um dos fatores 
citados anteriormente, o fracasso do programa é praticamente certo. Qualquer fator não respeitado pode servir 
para o obeso como um obstáculo para pratica de exercícios. 

Não existe uma receita, cada caso e um caso. Portanto as considerações abaixo sobre intensidade, 
freqüência e duração de treinamento, são apenas para se ter uma idéia do que deve ser feito. Não se deve 
elaborar um programa por conta própria, procure sempre um profissional qualificado da área de educação física, 
bem como passe por uma consulta médica antes de iniciar as práticas desejadas. Como ideia pode-se elaborar: 

• Treinamento aeróbio -  (pedalar, caminhar, nadar...)  -  3 a 5 vezes por semana -  55% a 85% da 
*freqüência cardíaca máxima - 20 a 50 min. de duração; 

• Treinamento contra resistência - (musculação, exercícios com pesos...) - 2 a 3 vezes por semana - 1 a 
2 series de exercícios que solicitem grandes grupamentos musculares, 8 a 12/15 repetições para cada 
serie; 

• Treinamento de flexibilidade - (exercícios de alongamento) - 2 a 3 vezes por semana - exercícios que 
alonguem grandes grupamentos musculares. 

 
Existem formulas mais elaboradas para se calcular a freqüência cardíaca máxima, porém uma muito 

utilizada e que funciona muito bem, é a seguinte: 
 

220 - Idade = FC máxima 
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Lembre-se, respeitar a progressão é fundamental em um programa de atividade física e deve ser sempre 
individualizado. Não acredite em programas padronizados e que prometam resultados a curtíssimo prazo. O 
exercício contribui para a prevenção da obesidade em indivíduos não obesos, para controle da obesidade em 
indivíduos obesos. 

 
Importância da avaliação dos programas de promoção e prevenção 

 

 
Atualmente existe uma grande procura pela prática de atividades físicas nas academias, bem como em 

programas oferecido a população de modo geral. Porém, a falta de uma avaliação especializada e adequada aos 
objetivos e limitações de cada pessoa, acaba pondo em risco a saúde, principalmente, àqueles com mais de 35 
anos de idade que apresentam fatores de risco cardiovasculares. Isso faz da avaliação física um componente 
indispensável para a elaboração de um correto programa de exercícios. 

Cada vez mais, pode-se observar que as pessoas em geral têm adquirido o hábito da prática regular da 
atividade física, pelos importantes benefícios oferecidos à saúde e ao bem estar social das pessoas. Obviamente, 
acredita-se que essa conduta em relação aos exercícios físicos deva ser encorajada nos mais variados níveis e 
segmentos da sociedade, considerando sua eficácia cientificamente comprovada na prevenção de doenças, na 
promoção da saúde e na melhora da qualidade de vida em geral. 

Entretanto, um aspecto comum a quase todas as práticas do exercício físico (espontâneas ou 
acompanhadas por profissionais) por parte da população em geral, seja nas academias, nos clubes, nas praças e 
nos parques, é a falta do processo de avaliação física e de acompanhamento individualizado. Infelizmente, o 
processo de avaliação física ainda carece de maior valorização, para cumprir com seu papel de componente 
imprescindível para a prática consciente e responsável do exercício físico. 

Para reforçar o entendimento de avaliação adotado pelo Programa, retoma-se o termo em si, que é definido 
como o processo de descrição subjetiva, qualitativa ou quantitativa de uma ou mais variáveis de interesse. Dentro 
do processo de avaliação, a ação de se atribuir valores numéricos às variáveis de interesse é definida como 
medida. Por outro lado, o instrumento ou procedimento utilizado para se obter uma resposta observável sobre as 
variáveis de interesse, ou mesmo fornecer informações sobres essas variáveis, é denominado teste. 
(TRITSCHLER, 2003). 

Considerando-se, também, que a avaliação consiste na interpretação de um conjunto de dados ou 
informações obtidos por meio da aplicação de determinados testes, métodos, protocolos ou instrumentos 
validados, é imprescindível que essa interpretação seja feita de maneira adequada para que seja capaz de 
prescrever a(s) modalidade(s), o(s) exercício(s) e o(s) método(s) mais adequado(s) para equipes e/ou indivíduos. 

Nesse contexto, Pires (2010) indica que, para que um determinado programa de exercícios físicos seja 
lógico, objetivo, eficaz e individualizado, é indispensável que ele seja precedido de um criterioso e qualificado 
processo de avaliação funcional. Isso porque somente essa avaliação poderá esclarecer as características 
individuais e, portanto, permitir que o programa de exercícios e/ou esporte seja realmente o mais indicado para 
determinado indivíduo, reduzindo assim a probabilidade de  o programa promover resultados subótimos, não 
promover resultado algum ou, até mesmo, causar algum dano. 

Os registros sobre a implementação do programa são úteis para a construção de indicadores de utilização 
e oferta. Os objetivos do programa, por sua vez, permitem construir indicadores de impacto (BRASIL, 2007). 

Conforme indica o Manual técnico de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde 
suplementar estabelece os sete passos a serem dados na condução de um processo avaliativo: 

1. Identificar os grupos de interesse: incluem a equipe do programa ou serviço, indivíduos, instituições 
parceiras etc. 

2. Definir os propósitos da avaliação: é importante definir as principais motivações que levaram ao 
desenvolvimento da avaliação. 

3. Descrever o programa: os aspectos centrais do programa devem ser descritos, assim como os 
problemas enfrentados, a população-alvo, as atividades executadas etc. 
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4. Definir as questões da avaliação: devem ser definidas as perguntas que merecem atenção no processo 
avaliativo, considerando a pertinência, a capacidade de levantar informações importantes, os recursos e o tempo. 

5. Coleta e análise dos dados: uma vez definidas as questões da avaliação, deve-se decidir quais 
informações são necessárias para respondê-las, além de como e onde essas informações serão obtidas. (BRASIL, 
2009). 

 
Sistema de Informação 

 

 
O sistema de informação utilizado poderá ter diversas funcionalidades, que serão de suma importância 

para o monitoramento e acompanhamento das atividades programadas e dos beneficiários inscritos, podendo, por 
exemplo: 

Controlar a entrada e a saída de inscritos no programa: 
• Identificar a frequência de participação dos inscritos nas atividades do programa; 
• Monitorar os resultados obtidos pelos beneficiários inscritos no decorrer do programa, em arquivos do 

tipo planilhas do Microsoft Excel, para o registro e acompanhamento das informações relativas as 
atividades. 

6. Comunicação dos resultados: é resultante de todo o processo desenvolvido. 
O relatório deve conter os propósitos da avaliação, as perguntas definidas, os indicadores estabelecidos e 

a análise dos dados. 
7. Utilização dos resultados: as informações devem  ser úteis, de tal forma que os resultados sejam 

reconhecidos como subsídios para a tomada de decisões. 
Nesse sentido, é de extrema relevância estimular a incorporação da avaliação e do monitoramento dos 

programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças objetivando viabilizar a tomada de decisões e 
a definição de estratégias de intervenção, bem como caminhar no sentido de qualificar a atenção à saúde no setor 
suplementar. (BRASIL, 2009). 

Lima; Zamai (2013) comentam que para implantar de um programa de atividade física em uma empresa, 
visando à melhoria da saúde e qualidade de vida, é de fundamental importância definir variáveis que possam ao 
longo do tempo estimar as melhoras individuais dos praticantes e ao mesmo tempo dar parâmetros para análise se 
o programa está mesmo sendo efetivo e eficaz em seus objetivos. 

Portanto, antes de serem submetidos aos procedimentos e testes de avaliação física propriamente dita, os 
alunos (pacientes) devem responder um questionário elaborado especifico para o levantamento de suas condições 
físicas atuais (histórico de doenças familiares e pessoal; procedimentos cirúrgicos realizados; utilização de 
medicamentos, consumo de tabaco ou bebidas alcoólicas; hábitos alimentares, histórico de exercícios físicos; e 
disponibilidade de horários para as práticas dos exercícios), para permitir a identificação e o tratamento de fatores 
e situações específicas que possam vir a requerer cuidados ou até inviabilizar a prática de atividades físicas. 
(LIMA; ZAMAI, 2013). 

 
Orientações a serem adotadas antes do início dos testes 

 
 
 
testes: 

É importante que os profissionais avaliadores considerem as seguintes orientações antes do início dos 
 

 
a) explicar e, se possível, demonstrar ao avaliado como deve ser realizado os testes em questão; 
b) efetivar as medições sempre na mesma hora do dia; 
c) não realizar atividade física extenuante antes da realização dos testes; 
d) não realizar os testes em jejum, em estado de desidratação e/ou em estado de enfermidade (gripe, 

febre, resfriado) caso estes sejam requeridos; 
e) buscar utilizar o mesmo avaliador quando se considera o mesmo teste u avaliação física; 
f) nas mulheres, procurar realizar os testes e suas repetições na mesma fase dos diferentes períodos 

menstruais (evitando, sempre que possível, o período de 7 a 11 dias após o início da menstruação). 
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g) As avaliações físicas podem ser realizadas mensalmente, trimestralmente, semestralmente conforme o 
que se estabelecer no Programa implantado. 

Para Lima; Zamai (2013) a avaliação física tem como objetivo diagnosticar os pontos fortes e fracos do 
paciente, além de verificar o condicionamento físico que irá proporcionar informações importantes para a criação 
de programas de treinamentos adequados. 

Estas devem compreender a antropometria, teste cardiorrespiratório, avaliação neuromotora e avaliação 
postural e somatotipológica. 

 
Recomendação de exercícios: 

 

 

 
Figura 3. Recomendação de exercícios. (Garber et al., 2011). 

 

 
Para manutenção de uma vida saudável Garber et al, (2011) recomenda atividade de intensidade 

moderada com duração de 30 a 60 minutos, frequência de 5 sessões/semana, caminhar por exemplo. Intensidade 
vigorosa de 20 a 30 minutos, 3 vezes/semana (caminhada, corrida e ciclismo). 

O cálculo da FC do treino na FC máxima de acordo com Tanaka et al, (2001) que indica: 

FC máxima = 208 – (0,7* idade) 

Exemplo: 208 – (0,7 * 50) 
208 – 35 = 173bpm máxima 

 
 

 
Grupos 

Treinamento Contínuo 
Intensidade relativa à 

FCmáx 

Treinamento Intervalado 
Durante a fase de esforço a 

intensidade deve ser relativa à 
FCmáx 

Cardiopatas Diabético 
/colesterol / hiper- 
tensos / excesso de 
peso 

 
50 a 70% 

 
Supervisionado 

Iniciantes 65 a 80% 80 a 90% 
Treinados 80 a 90% 90 a 95% 
Altamente treinado 80 a 92% 92 a 97% 

 

Fonte: Tanaka et al., (2001). 
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Resumo do treinamento aeróbio para recomendação mínima para uma vida saudável 
 

 
Intensidade moderada – duração de 30 a 60 minutos, frequência de 5 sessões/semana, caminhar por 

exemplo. 
Intensidade vigorosa – 20 a 30 minutos – 3 vezes/semana (caminhada, corrida e ciclismo). 
Pode-se fazer  combinações  entre  as  variáveis: volume,  intensidade  e  frequência  para  diversificar os 

treinos. 
 

 
Quadro 1. Métodos de Treinamento, Tanaka et al., (2001). 

 
 

 Definição Vantagens Desvantagens Intensidade 
 
 
 
Intervalado 

Constante mudança 
de intensidade. 

Economia de 
tempo. 
Queima calórica. 
Estímulo necessário 
para pessoas 
treinadas. 

Exige articulações 
preparadas para o 
exercício. 
Requer  supervisão 
para hipertensos e 
diabéticos. 

Variação entre leve, 
moderado e 
vigoroso. 

 
 
 
Contínuo 

Manutenção da Menor risco de Com  o  tempo,  exige Estável com 
intensidade. lesões. maior duração das aumento gradual 
Aumento de forma sessões de conforme melhora 
progressiva. treinamento. no condicionamento 

físico. 
 
Prescrição do treinamento para emagrecimento 

 

 
Em condições normais a obesidade deveria ser prevenida, porém o tratamento da pessoa obesa envolve 

um plano de ação muito mais complexo, sendo prescrito de acordo com a condição do indivíduo. O ACSM 
recomenda exercícios que demandem um grande gasto energético, envolvendo principalmente o sistema aeróbio 
como produção de energia, neste caso a caminhada, a corrida, o pedalar e a hidroginástica são os mais indicados. 
Porém não se deve descuidar do sistema neuromuscular, devido ao aumento de peso do individuo as estruturas 
articulares podem ficar comprometidas. É importante desenvolver o sistema locomotor, proporcionando a 
sustentação fundamental para o desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório, através da melhoria da 
Resistência Muscular Localizada (RML), em atividades de longa duração. (NAHAS, 2006). 

A duração de cada sessão de treinamento deverá ser suficiente para uma demanda energética em torno de 
300kcal e a freqüência semanal deve chegar a 5 a 6 vezes e a intensidade inicial de 50% a 60% FCmáx ou 40 a 50 
do VO2máx. 

 
Prescrição do treinamento sobre a frequência cardíaca 

 

 
Existem diversos protocolos para determinar a intensidade do treinamento, entre os mais conhecidos 

podemos citar o de Karvonen, em que além da FC máx., identifica-se também a FC de repouso (FCrep.) e a FC de 
reserva (FCres.) 

 
Frequência cardíaca de repouso 

 

 
O ideal é aferi-la assim que acordamos, enquanto ainda estivermos deitados, se não tiver a possibilidade 

de utilizar um monitor de freqüência cardíaca o procedimento é o seguinte: 
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Colocar os dedos indicador e anular da mão direita na face interna do pulso esquerdo, aproximadamente 
2cm da base do polegar, podendo assim, observar o relógio no pulso direito e contar 60 segundos, ou contar 15 
segundos e o resultado multiplicar por 4, a soma será sua FCrep, como mostra as figuras abaixo: 

 

 
 

 
Figura 4. Aferição e classificação da frequência cardíaca de repouso. Nahas (2006). 

 

 
Frequência cardíaca de reserva 

 

 
É o valor obtido da subtração entre FCmáx e a FCrep., tem uma relação direta com o VO2máx., ou seja, na 

utilização do percentual da intensidade na equação, devemos utilizar o percentual relativo ao VO2máx. 
correspondente ao valor do percentual da FCmáx. 

FCres= FCmáx – Fcrep 
Estimativa da Fc de treino 
FCmáx = 220-idade1

 

FCmáx = 210- 0,65 x (idade)2
 

FCmáx = 206- 0,597 x (idade) – para mulheres3
 

FCmáx = 205- 0,41 x (idade) – para homens sedentários4 

FCmáx = 198- 0,41 x (idade) – para homens ativos4 

FCmáx = 201- 0,60 x (idade) – para homens5
 

FCmáx = 192- 0,70 x (idade) – para mulheres5
 

FCmáx = 204- 1,07 x (idade) – para hipertensos (44 + 8 anos)6
 

1- KARVONEN, KENTALA, MUSTALA (1957) 
2- JONES, CAMPBELL, EDWARDS, ROBERTSON (1975) 
3- HOSSACK, KUSUMI, BRUCE (1981) 
4- SHEFFIELD, HOLT, REEVES (1965) 
5- CALVERT, BERNSTEIN, BAILEY (1977) 
6- BRUCE, FISHER,COOPER, GREY (1974) 

OBSERVAÇÂO 

Existem diversos protocolos para estimar a FC de treino (FCt), sendo a equação mais utilizada e conhecida 
é a de 220-idade para ambos os sexos, porem esta equação determina que a redução da FCmáx de um indivíduo 
se faz através da diminuição constante de 01 bpm por ano, pesquisas tem demonstrado que na verdade a queda 
fica entre 0,7 a 0,8 bpm por ano. De qualquer maneira, ao utilizar qualquer que seja o protocolo deve-se considerar 
uma margem de erro entre 5 – 11% dependendo da equação utilizada. 

Para obter a FCt, utilizaremos a seguinte fórmula: 
FCt = FCrep + [(FCmáx – FCrep) x % de intensidade] 
FCt = FCrep + (FCres x % de intensidade) 
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Exemplo: cálculo da FCt de um indivíduo com as seguintes condições: 
IDADE 40 anos 
FCmáx 180 bpm 
FCrep 80 bpm 
FCres 100 bpm 
Intensidade 60% 
FCt = 80 + [(180 – 80) x 60%] 
FCt = 80 + (100 x 0,60) 
FCt = 140 bpm 

 

 
Para uma correta e eficaz prescrição de exercícios, seja para pessoas comuns ou com necessidades 

especiais, é necessário realizar uma análise do condicionamento do sujeito. (MAIA, 2009). Englobados por esta 
análise estão alguns fatores como: 

• O  condicionamento aeróbio,  ou  seja,  o volume de  oxigênio  captado  e  absorvido por minuto  e  a 
resistência cardiorrespiratória; 

• A relação gordura/massa magra corporal; 
• A flexibilidade; 
• A resistência muscular e a força; 
Ainda na opinião deste mesmo autor, para uma correta prescrição de exercício devem também ser 

considerados os seguintes parâmetros: 
• O tipo de exercício a prescrever; 
• A intensidade dos exercícios; 
• A duração dos exercícios; 
• A frequência dos exercícios; 
• A evolução da atividade física do indivíduo 

 

 
Enfatiza-se, portanto, o que estabelece o ACSM (2006), recomenda-se que a prescrição do exercício (tanto 

aeróbio quanto resistido) inclui as seguintes recomendações: 
- Frequência: para os exercícios resistidos recomendam-se treinos de 2 a 3x durante a semana. já em 

relação aos exercícios aeróbios a freqüência vai de 3 a 7x na semana. 
- Duração/Volume: 30 a 60 minutos para os aeróbios e 1 série de 8 a 20 repetições para os exercícios com 

pesos (devem ser enfatizados primeiramente os grandes grupamentos musculares); 
- Intensidade: 40% a 70% da frequência cardíaca de reserva para os aeróbios e 50% a 60% de 1rm para os 

resistidos. 
Para este tipo de população, os exercícios resistidos não são indicados como forma primária de prescrição. 

Porém, são bem aceitos quando combinados com os aeróbios (caminhada, pedalar, hidroginástica), por exemplo. 
Vale lembrar também que os exercícios com pesos devem incorporar baixa resistência com alto número de 
repetições em fases iniciais do programa. 

Ressaltando também que programas de exercícios individualizados garantem maior aderência, podendo 
ser esta uma estratégia importante, conforme enfatizam Lafortuna et al. (2003) e Fonseca-Junior et al (2013) em 
seus estudos. 

Pretende-se neste projeto identificar nos participantes e pacientes adultos (com obesidade II e III) através de 
anamnese, do IMC, identificar nestes a obesidade visceral (através da medida da cintura abdominal), implantando 
planejamento semanal de atividades físicas sistematizadas na Estação de Atividade Física I, na Academia ao ar 
Livre e na Praça da Paz para servidores da Universidade com este perfil. 
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JUSTIFICATIVA 
 

A obesidade representa um problema caracterizado por um excessivo acúmulo de gordura nos tecidos. 
Trata se de um distúrbio que, além dos problemas de natureza estética e psicológica, constitui um importante risco 
para a saúde, e quando não corrigido, danifica o coração, as artérias (sobretudo as coronárias), o fígado, as 
articulações, o sistema endócrino. 

Os programas de condicionamento físico para grupos especiais no Brasil ainda não ocupam espaço 
proporcional ao número  de pessoas que precisam de  orientação especializada. Embora  as estatísticas nos 
coloquem entre os países do primeiro mundo em número de mortes em conseqüência de doenças crônicas 
associadas à hipocinesia, são poucas as instituições públicas e privadas que desenvolvem programas de 
prevenção e reabilitação de pessoas acometidas por este distúrbio. 

Assim propõe-se implantar atividades físicas sistematizadas na Estação de Atividade Física, na Academia 
ao ar Livre e na Praça da Paz para servidores da Universidade com este perfil (obesidade II e III). 

 
METODOLOGIA 

 

 
Participantes: 

 

 
Para definição dos participantes que podem se inscrever neste programa defini-se: sujeitos com obesidade 

grau II (IMC 35,0 a 39,9) e obesidade grau III (IMC 40,0 e acima), funcionários da Universidade. 
Para o desenvolvimento deste programa estabelecem-se como metas/etapas: 

1ª Etapa: Divulgação 

- Acontecerá através de folders distribuídos no âmbito da universidade e de publicação no portal do Cecom- 
Unicamp, do Programa Mexa-se Unicamp e outros meios de divulgação existentes. 

 
2ª Etapa: Inscrição 

 

 
- A inclusão dos participantes no projeto será realizada através de consulta e encaminhamento médico ou 

da fisioterapia do Cecom; 
- As inscrições serão realizadas após a consulta médica e avaliação física agendada através do SAU- 

Cecom, realizada no setor de fisioterapia as terças e quintas das 08:00 às 11:00h; 
- Sugere-se a realização de uma reunião inicial dos pacientes/participantes interessados em participar 

deste grupo de atividades; 
- Após  a realização  da  avaliação  física  o  paciente/participante  será  encaminhado  para  a  prática  de 

exercícios físicos oferecidos pelo Programa Mexa-se da Unicamp de acordo com a planilha de horários/atividades. 
 
3ª Etapa: Exercícios físicos 

 

 
Para este tipo de populações são aconselhados os exercícios aeróbicos e resistidos, compreendendo uma 

variação entre 50% e 70% da frequência cardíaca. 
Sugere-se, portanto: 
• Aquecimento realizado por alongamentos na tenda ou praça da paz; 
• Caminhada ao ar livre (monitorada por FC); 
• Exercícios em circuitos (tenda ou praça da paz); 
• Exercícios em aparelhos (Academia ao ar Livre) na praça da paz; 
• Exercícios de força (musculação e peso) alter e caneleira; 
• Atividades aquáticas (hidroginástica) também podem ser recomendadas em parceria com a FEF. 

141 

 



• Frequência diária, com duração de 30 a 60 minutos por sessão, intervalando os exercícios semanais, 
mensurando-se a frequência cardíaca e a pressão arterial no início e no fim de cada sessão de 
exercícios (da aula). 

 
Recomenda-se também que estes recebam orientações da equipe de reeducação alimentar do Cecom. 

 

 
4ª Etapa: Avaliações dos participantes 

 

 
As avaliações físicas dos participantes deste programa devem ser realizadas semestralmente, cumprindo- 

se os mesmos critérios adotados no início deste e de preferência executada pelo mesmo avaliador/auxiliar, tendo 
apoio de profissionais da área médica e da fisioterapia do Cecom-Unicamp, sendo os dados tabulados e com 
análise dos resultados alcançados, passando a devida informação aos participantes, bem como aos profissionais 
envolvidos na equipe. 

 
5ª Etapa: Materiais 

 

 
Para desenvolvimento destas atividades solicita-se a compra de: 

• 08 bolas de Pilates; 
• 02 ventiladores ecobrisa; 
• 05 frequencímetros; 
• 02 esfigmomanômetro (aparelho de pressão digital); 
• 01 tenda Gazebo barraca dobrável, base 2,4 x 2,4m, armação sanfonada ferro poliester cor azul; 
• 01 linha telefônica para informações, socorro e comunicação da equipe e participantes; 
• Nivelamento de piso e pintura (circulo de cimento) em frente ao container da tenda reitoria, para 

desenhos de circuitos para atividades funcionais. 
 
REFERÊNCIAS 

 

 
ACSM´s GUIDELINE FOR EXERCISE TESTING AND PRESCRIPTION. Seventh Edition. Lippincott Williams & 
Wilkins, 2006. 
AÑEZ, C.R.R.; PETROSKI, E.L. O exercício físico no controle do sobrepeso corporal e da obesidade. Revista 
Efdeportes, Año 8, n. 52, 2002. Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd52/obesid.htm 
ARRUDA, D.P. de et al. Relação entre treinamento de força e redução do peso corporal. Revista Bras. de 
Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v.4, n.24, p.605-609. Nov/Dez. 2010. Disponível em: 
http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/viewFile/291/293 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA.   Diretrizes 
brasileiras de obesidade 2009/2010 / ABESO - Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica. - 3.ed. - Itapevi, SP : AC Farmacêutica, 2009. Disponível em: 
http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf 
BRASIL. Avaliação física. – Brasília: Fundação Vale, UNESCO, 2013. 70 p. (Cadernos de referência de esporte; 
11). Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002250/225004POR.pdf Acesso em: 11.jan.2015. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Curvas de crescimento da 
Organização      Mundial       da      Saúde      (OMS).      Brasília:      MS/CGAN,      2007.      Disponível       em: 
<http://nutricao.saude.gov.br/sisvan.php?conteudo=curvas_cresc_oms>. Acesso em: 11.jan.2015. 
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Manual técnico de promoção da saúde e prevenção de riscos e 
doenças na saúde suplementar. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: ANS, 2009, 244 p. Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/ProdEditorialANS_Manual_T   
ecnico_de_Promocao_da_saude_no_setor_de_SS.pdf Acesso em: 13.jan.2015. 

142 

 

http://www.efdeportes.com/efd52/obesid.htm
http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/viewFile/291/293
http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002250/225004POR.pdf
http://nutricao.saude.gov.br/sisvan.php?conteudo=curvas_cresc_oms
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/ProdEditorialANS_Manual_Tecnico_de_Promocao_da_saude_no_setor_de_SS.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/ProdEditorialANS_Manual_Tecnico_de_Promocao_da_saude_no_setor_de_SS.pdf


MENDES, R.; SOUSA, N. J.L.; BARATA, T. Actividade Física e saúde pública: Recomendações para a Prescrição 
de Exercício. Acta Med Port. 2011; 24(6):1025-1030. Disponível em: 
file:///C:/Users/estagiofisio/Downloads/2011_AMP_Mendes&Sousa.pdf Acesso em: 12.jan.2015. 
NAHAS, M. V. Obesidade, controle de peso e atividade física. Londrina: Midiograf, 1999.  
NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 4. 
ed. Londrina: Midiograf, 2006.  
NIAFS - NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISA EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. Programa 
de  Atividade  Física  Para  Obesos  Mórbidos  Pré  e  Pós  Operatório  de  Gastroplastia - Disponível    em: 
 Faculdade de Educação Física/Universidade Federal de Uberlândia. 
 
ORTIZ, M.J.; MELLO, M.T. de. Prescrição de treinamento físico e aspectos psicológicos. In: MELLO, Marco Túlio 
de.; TUFIK, Sérgio. Atividade física, exercício físico e aspectos psicológicos. Disponível em: 
http://www.bresportes.com/arquivos/livro2.pdf  
 

DEL VECCHIO, F.B.; GALLIANO, L. M.; COSWIG, V. S. Aplicações do exercício intermitente de alta intensidade 
na síndrome metabólica. Rev Bras Ativ Fis e Saúde, Pelotas/RS, 18(6):669-687 • Nov/2013.  Disponível em: 
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/article/viewFile/3302/2741 Acesso em: 13.jan.2015. 
DIAS, I.B.F.; MONTENEGRO, R.A.; MONTEIRO, W.D. Exercícios físicos como estratégia de prevenção e 
tratamento da obesidade: aspectos fisiológicos e metodológicos. Rev. Hosp. Universitário Pedro Ernesto, v. 13, n. 
1, 2014. Disponível em: http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=461 Acesso em: 13.jan.2015. 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE. Condicionamento físico para adultos: programa de exercícios 
físicos. São Paulo: 2012. Disponível em: 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF- 
8#q=Material_didatico_do_programa_de_intervencao_Anexo_4_original+20+1+pdf Acesso em: 12.jan.2015. 
FONSECA-JUNIOR, S.J. et al. Exercício físico e obesidade mórbida: uma revisão sistemática. ABCD, Arq. Bras. 
Cir. Dig. v. 26, supl.1, São Paulo: 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-  
67202013000600015&script=sci_arttext Acesso em: 12.jan.2015. 
HAUSER, C. et al. Estratégias para o emagrecimento. Revista Bras de Cin & Des Humano. V. 6, n. 1, p. 72-81, 
2004. Disponível em: http://ruvora.com.br/pdfs/estrategia_emagrecimento.pdf Acesso em: 12.jan.2015. 
LIMA, F.L. de, ZAMAI, C.A.; MORAES, M.A.A.; PERES, C.M. Avaliação física e anamnese. Programa Mexa-se. 
Unicamp, Campinas: 2012. In: ZAMAI, Carlos Aparecido; Bankoff, Antonia Dalla Pria. (Orgs.). Atividade Física e 
Saúde: Experiências Bem-Sucedidas nas Empresas, Organizações e Setor Público Jundiaí: Paco Editorial, 2013. 
LIVHITS M, MERCADO C, YERMILOV I. et al. Behavioral factors associated with successful weight loss after 
gastric bypass. Am Surgeon 2010;76:1139-42. 
LOUZADA, E.R. Alterações em alguns aspectos da composição corporal em mulheres obesas após um programa 
de exercício físico. São Paulo, 2007. (Dissertação de Mestrado). Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2007. 
Disponível em: http://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/033.pdf Acesso em: 13.jan.2015. 
MAIA, N. Prescrição de exercício para populações especiais. Revista da Ordem dos Farmacêuticos, n. 85, Set/Out 
2008. 
MARCON, E.R. Impacto de um programa mínimo de exercícios físicos supervisionados no risco cardiometabólico 
de pacientes com obesidade mórbida. Arq Bras Endocrinol Metab, vol. 55, n.5, São Paulo: June 2011. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302011000500006 Acesso em: 12.jan.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.niafs.faefi.ufu.br/index.php?id=25 
Uberlândia. 

 
 

Acesso em: 12.jan.2015. 
PINHEIRO, A.; FREITAS, S.; CORSO, A. Uma abordagem epidemiologica da obesidade. Rev Nutr 2004;17:523- 
33. 
PITANGA, F.J.G. Epidemiologia da Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. 2ª ed. São Paulo: Phorte, 2004. 
PIRES, C. M. R. A importância da avaliação física. Livresportes: Revista Digital Especializada, 2010. Disponível 
em: <http://www.livresportes.com.br/cronica.php?id=2404>. Acesso em: 26 nov. 2010. 
SOARES, A. Perfil dos indivíduos com obesidade mórbida submetidos à cirurgia bariátrica pelo sistema único de 
saúde no hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina quanto à prática de atividade física. 

143 

 

http://www.niafs.faefi.ufu.br/index.php?id=25
http://www.niafs.faefi.ufu.br/index.php?id=25
http://www.niafs.faefi.ufu.br/index.php?id=25
http://www.bresportes.com/arquivos/livro2.pdf
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/article/viewFile/3302/2741
http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=461
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;ion=1&amp;espv=2&amp;ie=UTF-8&amp;q=Material_didatico_do_programa_de_intervencao_Anexo_4_original%2B20%2B1%2Bpdf
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;ion=1&amp;espv=2&amp;ie=UTF-8&amp;q=Material_didatico_do_programa_de_intervencao_Anexo_4_original%2B20%2B1%2Bpdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-67202013000600015&amp;script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-67202013000600015&amp;script=sci_arttext
http://ruvora.com.br/pdfs/estrategia_emagrecimento.pdf
http://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/033.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0004-27302011000500006
http://www.niafs.faefi.ufu.br/index.php?id=25
http://www.livresportes.com.br/cronica.php?id=2404


Florianópolis, 2010. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94646/279030.pdf?sequence=1 Acesso em: 12.jan.2015. 
SOUSA, L.M. de.; VIRTUOSO Jr, S. A efetividade de programas de exercício físico controle do peso corporal. Rev. 
Saúde Com 2005; 1(1): 7-8. Disponível em: http://www.uesb.br/revista/rsc/v1/v1n1a9.pdf Acesso em: 12.jan.2015. 
TIENE,  D.  C.F.;  VESPASIANO,  B.S.  treinamento  aeróbio:  perspectivas  sobre  intensidades  voltadas  ao 
emagrecimento em adolescentes. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo v.6, 
n.32, p.116-122, Mar/Abr. 2012.  Disponível em: file:///C:/Users/estagiofisio/Downloads/199-1073-1-PB.pdf Acesso 
em: 12.jan.2015. 
TRITSCHLER, K. Medida e avaliação em educação física e esportes de Barrow & McGee. 5.ed. São Paulo: 
Manole, 2003. 
XAVIER, J. et al. Considerações sobre obesidade mórbida: uma revisão de literatura. Universidade Gama Filho – 
UGF.  (Especialização  em  Atividade  Física  Adaptada  e  Saúde).  Campo  Grande,  2008.   Disponível  em: 
http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2011/01/modelo-artigo-final-consideracoes-sobre-obesidade-   
morbida-uma-revisao-de-literatura.pdf Acesso em: 12.jan.2015. 
ZAMAI, C.A.; BANKOFF, A.D.P. (Orgs.). Atividade Física e Saúde: Experiências bem-sucedidas nas empresas, 
organizações e setor público Jundiaí: Paco Editorial, 2013. 
ZAMAI, C.A. (Org.). Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Jundiaí: Paco Editorial, 2015. 

144 

 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94646/279030.pdf?sequence=1
http://www.uesb.br/revista/rsc/v1/v1n1a9.pdf
http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2011/01/modelo-artigo-final-consideracoes-sobre-obesidade-morbida-uma-revisao-de-literatura.pdf
http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2011/01/modelo-artigo-final-consideracoes-sobre-obesidade-morbida-uma-revisao-de-literatura.pdf


CAPÍTULO 16 - PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: Experiência bem 
sucedida 

 
 

Antonia Dalla Pria Bankoff; Carlos Aparecido Zamai 
Faculdade de Educação Física – LAP – FEF - Unicamp 

Programa Mexa-se Unicamp 
 
INTRODUÇÃO: um pouco da história. 

 

 
A idéia de elaborar um programa de atividades físicas para os funcionários teve início em 1992 quando 

foram implantadas no Restaurante II da Unicamp (1992 a 1994), algumas atividades físicas e recreativas, 
alongamentos 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 
transportes, gráfica, exportação e outros setores, resultando em pesquisas, artigos 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 Convivência 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, inicialmente foi necessária a constituição 
de grupos específicos de acordo com os fatores de risco e patologias, resultando na seguinte formação: 

O grupo “A” foi formado por sujeitos sedentários de ambos os gêneros na faixa etária acima de 40 anos de 
idade.   

O grupo “B” foi constituído por sujeitos de ambos os gêneros, com idades entre 37 a 62 anos portadores de 
distúrbios de obesidade (IMC ≥ que 30), hipertensão e portadores de cardiopatia leve. 

O grupo “B1” foi constituído por sujeitos com sobrepeso (IMC ≥ a 25) e hipertensos de ambos os gêneros, 
idade entre 37 a 62 anos, que desenvolvem suas atividades no restaurante universitário. 

Para o grupo “C” (condicionamento físico), composto de sujeitos, de ambos os gêneros e faixa etária de 20 
a 25 anos de idade. 

Grupo “D” (movimentação sensível) é formado por servidores de ambos os gêneros, faixa etária entre 27 e 
52 anos, para os quais o programa visa proporcionar vivências diversas como consciência corporal e percepção 
espaço-temporal por meio da linguagem simbólica da experiência sensível e da criatividade poética. 

Também houve a necessidade de montarmos o grupo “E” (educação postural) formado exclusivamente por 
servidores com patologias músculo-articulares, de ambos os gêneros e faixa etária entre 30 a 52 anos de idade, 
permanecendo até dez-2011. 

Desde 2012 o programa tem oferecido grupos de condicionamento físico as 2ª, 4ª e 6ª feiras das 7h00 às 
8h00; das 8h00 às 9h00 e das 9h30 as 10h30 e nas 3ª e 5ª feiras das 12h00 às 13h00 nas Estação de Atividades 
Físicas I e II, bem como grupos de coluna, ombro, joelho e grupos de DCNTs semanalmente, coordenado pela 
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equipe da fisioterapia do Cecom/Unicamp e em 2014 implantamos mais três grupos de obesidade, hipertensão e 
diabetes, compreendendo horários das 7h00 as 8h00 e das 8h00 as 9h00 com atividades de caminhada 
monitorada e exercícios funcionais em circuitos na Praça da Paz e na Academia ao ar Livre. 

Nas Estações de Atividades Físicas I e II, têm ofertas de aulas de danças de salão gratuitas (para 
servidores) cinco vezes por semana no horário das 12h00 às 14h00 semanalmente, bem como no período noturno 
das 18h00 as 23h00. 

Todo este trabalho foi elaborado e oferecido para mais de 70 mil atendimentos no período de junho/2004 a 
dezembro/2014, o que reflete numa média mensal e diária satisfatória, o qual vem sendo avaliado semestralmente 
obtendo resultados positivos em relação a: 

• Melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho e fora dele (gênero feminino) 
80,2%; 

• Melhora do desempenho das atividades cotidianas no setor de trabalho e fora dele (gênero masculino) 
60,6%; 

• Diminuição do peso corporal em ambos os gêneros 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 geral dos participantes em até 85%. (ZAMAI; 

BANKOFF, 2013). 
 

Por outro lado, é importante salientar que a literatura tem mostrado que os fatores de risco e as doenças 
crônicas não transmissíveis são responsáveis 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; 
ZAMAI, 2010; ZAMAI et al, 2012; ZAMAI; BANKOFF, 2013). Dentre estas, destaca-se a obesidade, o diabetes 
mellitus (DM), a hipertensão arterial sistêmica (HAS), as dislipidemias e o sedentarismo, entre outras. 

As doenças crônicas representam a principal causa de mortalidade e incapacidade no mundo inteiro. As 
doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, 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; ZAMAI; BANKOFF, 2013). 

Pesquisa da PRDU-Unicamp (2008) aplicada em 1.834 trabalhadores da Unicamp de ambos os gêneros e 
em várias faixas etárias pelo Grupo Qualidade de Vida do Trabalhador (QVT) sobre as condições de saúde revela 
que 73% dos trabalhadores têm idade acima de 40 anos; 47% que declararam não praticar nenhum tipo de 
atividade física. 

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 (2012 a 2014) com 1508 servidores das áreas 
administrativa e saúde, 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  dores apresentados pelos mesmos 
colaboradores destas áreas, sendo: dor de cabeça 64%; dor nas costas 80% (cervical 39%, torácica 12%, lombar 
59%); dores nos braços 56%, com maior incidência para os ombros 43%; pernas e pés 54%. 

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

A exemplo destas o Programa Mexa-se Unicamp desde junho-2004 tem oferecido, nas 2 Estações de 
Atividades Físicas, atividades de alongamentos e relaxamento, caminhada monitorada, ginástica localizada, dança 
de salão e condicionamento físico, bem como atividades funcionais (circuitos) aos servidores e professores da 
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Universidade Estadual de Campinas, proporcionando diversos benefícios aos que praticam as atividades 
oferecidas, alcançando seus objetivos, ou seja, de combater as dores articulares, os fatores de risco e as doenças 
crônicas não transmissíveis entre servidores das áreas da saúde e administrativa da Unicamp. 

Objetivou-se neste trabalho apresentar os trabalhos desenvolvidos e a importância do Programa de 
Convivência e Atividade Física “Mexa-se Unicamp” no oferecimento de práticas de atividades físicas na promoção 
da saúde e da qualidade de vida para os servidores da Universidade Estadual de Campinas. 

 
METODOLOGIA 

 

 
O público atendido atualmente no Programa Mexa-se Unicamp, compreendem de servidores da 

Universidade e alunos de graduação, pós-graduação e professores, diversas faixas etárias, gênero masculino e 
feminino que buscam desde perda de peso, melhora da qualidade de vida e muitas vezes por indicação médica e 
da fisioterapia. 

Após consulta médica ou da fisioterapia o servidor e ou participante interessado nas práticas agendam uma 
avaliação física no Cecom-Unicamp, sendo avaliado e encaminhado para as praticas das atividades de acordo 
com seu perfil e possibilidades de horários das mesmas, onde é acompanhado e avaliado por equipe 
multiprofissional, que também preenchem uma ficha de anamnese específica do Programa Mexa-se. (LIMA et al, 
2013). 

Como parte das atividades oferecidas no Programa Mexa-se continuamos temos atualmente grupos de 
alongamentos e relaxamento, caminhada monitorada, condicionamento físico, auto-massagem e consciência 
corporal, atividades funcionais (diurno) e dança de salão (diurno e noturno), além das escolas de coluna, joelho e 
ombro para servidores, alunos e professores, numa abrangência de horários das 7h00 as 17h30, com maior 
incidência de praticas de atividades físicas oferecidas nos períodos da manhã, almoço e finais de tarde, e as das 
18h00 as 23h00 com aulas de dança de salão (projeto de extensão) para alunos e a comunidade, mas para 
funcionários gratuitamente. 

 
CONCLUSÃO 

 

 
Analisando os resultados verifica-se altos índices de fatores de risco, doenças crônicas não transmissíveis 

entre os servidores analisados atualmente, além da altíssima incidência de dores na população de servidores da 
universidade, mas também nota-se a necessidade de ampliação, da elaboração e divulgação de campanhas 
internas junto às áreas da saúde e administrativa para conscientização sobre as praticas de atividades físicas 
oferecidas nas Estações de Atividades Físicas, Praça da Paz e na Academia ao ar Livre, as quais são oferecidas 
gratuitamente de segunda a sexta-feira (alongamentos e relaxamento, caminhada monitorada, ginástica localizada, 
condicionamento físico, dança de salão, auto-massagem, consciência corporal e atividades funcionais) no 
Programa Mexa-se Unicamp, como proposta de melhoria da saúde e da qualidade de vida dos 
servidores/participantes, como mostra os resultados mencionado anteriormente. 

 
Das perspectivas do Programa Mexa-se 

 

 
Após dez anos de experiências na formação de grupos e nos atendimentos oferecidos, assim também das 

pesquisas realizadas no mesmo período pode-se através da parceria com o setor de fisioterapia, com a 
coordenação do Cecom, bem como com a Unicamp e com o GGBS, discutir a necessidade de redesenhar o 
Programa Mexa-se, focando a criação de grupos de “sujeitos saudáveis”, grupos das doenças crônicas não 
transmissíveis e grupos com iniciativas de atividades de extensão, como danças, consciência corporal, yoga, Mat 
pilates, relaxamento e auto massagem, aumentando assim a oferta das atividades nos próximos anos. 

Também neste enfoque de redesenhar o programa foram elaborados os grupos de coluna, joelho e ombro 
e DCNTs atendidos a partir do primeiro semestre de 2014, para que se ofereçam atividades específicas voltada a 
estes grupos especiais nas Estações de Atividades Físicas, os quais permanecerão a partir de 2015. 

147 

 



Ainda tem-se neste novo olhar do Programa Mexa-se uma grande preocupação com a saúde do 
trabalhador, principalmente no que diz respeito aos diversos fatores de riscos, as doenças cônicas e às dores, que 
de maneira avassaladora têm acometido os servidores desta Universidade, o que certamente merece um novo 
olhar e a atenção das autoridades nesta direção, nos permitindo sugerir novas pesquisas, com debates  e 
discussões 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 físicas e de 
danças (diurno e noturno) até às 23h00, com foco no combate aos fatores de riscos e as doenças crônicas que tem 
acometido centenas de servidores anualmente da área administrativa e da saúde, conforme apontam os nossos 
resultados. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A informação e a educação em saúde, associadas ao controle dos níveis pressóricos e/ou glicêmicos, à 

atividade física e à dieta alimentar, são importantes estratégias para aumentar a procura por tratamento e controle 
dos índices de sujeitos obesos, diabéticos e hipertensos. 

O número de pessoas com sobrepeso ou obesidade tem alcançado índices alarmantes em muitos países 
industrializados. No Brasil, o resultado do último censo mostra que 40% dos brasileiros estão com índice de 
adiposidade inadequado (BRASIL, 2004) relacionadas ao sistema cardiovascular. 

Tais complicações não estão associadas apenas ao excesso de peso, mas também à distribuição e 
localização da gordura. Quando essa se localiza na  região de cintura ou  região visceral, aumentam-se os 
distúrbios metabólicos relacionados à doença cardiovascular, como a dislipidemia e a intolerância a glicose. 
Associados à hipertensão arterial sistêmica (HAS), vão caracterizar a síndrome metabólica, que segundo Han et 
al., (2014) é a designação atribuída a um conjunto de fatores que condicionam um grande aumento do risco de 
desenvolver doenças crônico-degenerativas. 

O resultado de estatísticas recentes evidencia que no Brasil, dependendo da região, de 25% a 45% da 
população urbana adulta é portadora de HA (SOCIEDADE..., 2010). Esse quadro vai se tornando cada vez mais 
preocupante, à medida que se sabe que a HAS está diretamente relacionada a problemas cerebrovasculares, 
coronariopatias, com altos índices de mortalidade, levando à constatação de que a ocorrência desses problemas 
de saúde aumenta progressivamente à medida que se registram a elevação no nível de HAS. Vários outros fatores 
contribuem para o desenvolvimento ou agravamento da HAS, dentre eles podemos citar a hipercolesterolemia, a 
obesidade, o diabetes, uma dieta rica sal, o estresse, fatores hereditários, a baixa ingestão de potássio e consumo 
excessivo de álcool. Porém existem fatores que estão diretamente relacionados ao estilo de vida, como, por 
exemplo, o sedentarismo, o tabagismo e a alimentação inadequada, que são responsáveis, juntos, por mais de 
50% do risco total de ocorrência de algum tipo de doença crônica não transmissível, como é o caso da HAS. 

Outra patologia importante, considerada uma das doenças crônicas mais frequentes é o diabetes mellitus 
(DM), que vem se apresentando como um dos problemas de saúde pública mais importante, devido ao aumento 
considerável de sua incidência, atingindo cerca de 150 milhões de pessoas no mundo; aproximadamente 90% dos 
casos de diabetes registrados são do tipo II (MORENO, et al., 2009). 

O diabetes mellitus acarreta um grande impacto na saúde pública não apenas por seu quadro clínico estar 
diretamente relacionado à hiperglicemia, mas principalmente pelas alterações funcionais que ocorrem em 
diferentes órgãos e sistemas. Essa patologia caracteriza-se por uma desordem metabólica crônico-degenerativa de 
etiologia múltipla, associada à falta e/ou deficiência da ação do hormônio insulina produzido pelo pâncreas; 
responde por cerca de 25 mil óbitos anuais, sendo classificada como a 6ª causa de morte no Brasil (MORENO et 
al., 2009). 

Cerca de 5% da população total é diabética, índice que aumenta rápida e alarmantemente com o passar do 
tempo. Dos sujeitos que apresentam diabetes mellitus tipo II, 70% são acometidos pela hipertensão arterial. O DM, 
a HAS e a obesidade, associados, aumentam consideravelmente o  risco de  doenças cardiovasculares, que 
representam a primeira causa de mortes no Brasil (MORENO et al., 2009). 

Como hoje o DM é considerado um problema cardiovascular, além de visar à normalização da glicemia, é 
primordial desenvolver estratégias preventivas voltadas à diminuição dos eventos cardiovasculares, como a 
hipertensão arterial e a obesidade, tendo por objetivo reduzir a morbidade e mortalidade em pessoas portadoras 

150 

 



dessa disfunção hormonal e demais doenças cardiovasculares (MORENO et al., 2009; SILVA, FELDMAM et al., 
2006). 

Os estudos nos últimos anos mostram que as condutas não medicamentosas devem ser a estratégia inicial 
para o tratamento de indivíduos com sobrepeso, obesos, hipertensos e diabéticos. Neste sentido o exercício físico 
e a dieta são fatores decisivos (WEINSTOCH, 1998). Os resultados de pesquisas recentes mostram que o 
exercício físico regular reduz o índice de adiposidade, a gordura subcutânea abdominal e visceral; no DM, diminui 
em média 70% de sua incidência, em relação ao estilo de vida sedentário, melhorando a captação da glicose pelos 
tecidos, uma vez que aumenta a permeabilidade da membrana citoplasmática, potencializando a ação da insulina, 
podendo, inclusive, reduzir a quantidade de medicação para a manutenção dos níveis glicêmicos desejados. Este 
efeito de redução da glicemia sanguínea se prolonga por cerca de 48 horas, sendo um efeito agudo e não crônico 
em decorrência dos exercícios físicos (MARTINS, DUARTE, 1998; VANCEA et. al., 2009). Por isso, a ênfase na 
importância de que atividades físicas sejam praticadas, regular e constantemente, por pelo menos três vezes na 
semana. Ademais, sabe-se que uma única sessão de exercício físico é capaz de diminuir a pressão arterial (PA) 
em indivíduos hipertensos e que esse efeito hipotensor pode ser ampliado com a inclusão de sessões, regulares, 
de exercícios à rotina dos indivíduos (RONDON, ALVES et. al., 2002). 

Tendo em vista a importância de se promover uma melhora na qualidade de vida geral da população, 
visando contribuir preventivamente e, também, no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, o objetivo 
deste estudo foi analisar a intervenção da prática da atividade física na diminuição dos níveis pressóricos e a 
melhora da performance dos sujeitos diabéticos de servidores do “Programa Mexa-se Unicamp”, reunindo homens 
e mulheres de diferentes faixas etárias da Universidade Estadual de Campinas. 

 
METODOLOGIA 

 

 
Para a realização desta pesquisa foi explicada aos sujeitos voluntários toda a metodologia a ser aplicada, e 

este, concordando com a participação no mesmo, leu e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 

Foram incluídos na pesquisa, de forma voluntária, sujeitos adultos, de ambos os gêneros, sem 
determinação de faixa etária, que fazem parte do Programa “Mexa-se Unicamp” e que apresentem autorização 
médica para início das atividades. 

A metodologia implicou-se em: 
• No início e no final da pesquisa os 70 sujeitos foram submetidos a uma avaliação fisioterapêutica, onde 

foram colhidas informações como dados da história da moléstia atual e pregressa, co-morbidades 
associadas, medicamentos em uso e a realização de algum tipo de atividade física, avaliação da força 
muscular respiratória através das medidas de pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão 
expiratória máxima (PEmax). Além dessas medidas, foi avaliado o nível de glicemia e após 12 semanas 
serão feitas reavaliações de todos os participantes. 

• Inclui-se também na avaliação o teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6), para avaliação da 
performance cardiorrespiratória. 

• O estudo foi desenvolvido com base em três grupos, definido de acordo com os seguintes critérios: 
- Grupo 1 (G1): Reabilitação Funcional (RF), treinamento da musculatura respiratória (TMR) com o uso 
do incentivador inspiratório Respiron. 
- Grupo 2 (G2): RF, TMR com o uso do incentivador inspiratório Respiron. 

- Grupo 3 (G3): RF, TMR e dança de salão associada à cinesioterapia. 
• Após a avaliação, os sujeitos foram submetidos a um programa de Reabilitação Funcional e 

Cardiorrespiratório, que foi realizado em sessões de 60 minutos, 3 vezes por semana, durante 12 
semanas, composto da seguinte forma: exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento muscular, 
exercícios de flexibilidade, alongamentos, cinesioterapia respiratória (padrões ventilatórios para 
reexpansão pulmonar) e exercícios para treinamento muscular respiratório, com o uso do aparelho 
Respiron . 
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• Os 60 minutos foram divididos em Alongamento (10 minutos), Condicionamento Aeróbio (20 minutos), 
Fortalecimento Muscular (20 minutos) e Alongamento (10 minutos) e Relaxamento (10 minutos). 

• Para a realização dos Exercícios Aeróbicos foi utilizada a Estação de Atividades Físicas do programa 
“Mexa-se Unicamp” e a Praça da Paz, ambas ao redor do local onde os sujeitos são atendidos. A 
freqüência cardíaca submáxima (FCsubmáx.) para o treinamento será estabelecida de acordo com a 
fórmula de Karvonen, e a intensidade estabelecida entre 60 a 85%. Para as etapas do aquecimento e 
alongamentos foram executados exercícios para região cervical, torácica e dorsal, membros superiores 
(MMSS) e membros inferiores (MMII), com o objetivo de  alcançar de  forma  uniforme  os grupos 
musculares necessários para essa atividade. 

• Durante a aplicação do programa de reabilitação funcional, os sujeitos foram monitorados 
constantemente com relação aos dados sobre: Freqüência Cardíaca, Freqüência Respiratória, Pressão 
Arterial, Saturação de Oxigênio e Escala de Borg (Vivaqua, 1992) para percepção subjetiva de Esforço 
e Dispnéia. Em caso de qualquer alteração significativa ou relato de esforço ou dispnéia dos sujeitos, o 
programa é interrompido até melhora do quadro. 

• A qualquer momento ou fase da pesquisa, os sujeitos podem retirar-se dos testes, bem como do termo 
de consentimento e desistir da mesma, sem nenhum ônus ao mesmo. 

• A cada reavaliação que foi realizada após completar 12 sessões utilizamos: Teste de caminhada de 6 
minutos, testes de glicemia, saturação de oxigênio (Sat O2) e verificação dos índices pressóricos. 

 
Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 
Foram incluídos na pesquisa sujeitos participantes do programa “Mexa-se Unicamp” que praticam 

condicionamento físico utilizando exercícios funcionais, de alongamento e fortalecimento muscular. Os sujeitos dos 
grupos estão compreendidos na faixa etária entre 20 e 70 anos, de ambos os gêneros, que façam parte da 
comunidade universitária, portadores de DCNTs que necessitam de reabilitação e ação preventiva. 

Os critérios de exclusão foram pessoas portadoras de cardiopatia grave, hipertensos e diabéticos 
descompensados, obesidade grau III, gravidez, doenças neurológicas com comprometimento cognitivo, prótese de 
quadril e joelho, pós-operatório recente, estarem fora da faixa etária entre 20 e 70 anos e não comporem o quadro 
de alunos, professores e funcionários da Universidade. 

 
Análise crítica dos riscos e benefícios aos sujeitos da pesquisa 

 

 
Diante dos critérios de exclusão, reduziram-se os riscos como hipertensão e diabetes descompensadas, 

obesidade grau III e outros, objetivando desta forma poupar os sujeitos de possíveis lesões ou piora do estado 
geral de saúde. 

Em relação aos benefícios pode-se apontar que o exercício físico regular reduz o índice de adiposidade, 
melhora a captação de glicose pelos tecidos, reduz a quantidade de medicação. 

Por isso a importância na regularidade e constância por pelo menos 3 vezes na semana. Sabe-se ainda 
que em uma única sessão de exercícios físicos haverá a diminuição da pressão arterial, e este benefício poderá 
ser ampliado com a inclusão de sessões regulares de exercícios à rotina de sujeitos contribuindo preventivamente 
e no tratamento das DCNTs, na reabilitação funcional e cardiorrespiratória, reduzindo morbidade e mortalidade, 
contribuindo assim na melhora da qualidade de vida em geral. 

 
Local onde foram realizadas as etapas da pesquisa 

 

 
A pesquisa foi realizada na Estação de Atividades Físicas do Programa “Mexa-se Unicamp” na Universidade 

Estadual de Campinas, realizando avaliação em Março e reavaliação em Junho de 2014 com sujeitos de ambos os 
gêneros de 20 a 70 anos. 
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RESULTADOS 
 

 
Os resultados apresentados a seguir compreendem a avaliação e reavaliação (março e junho) dos sujeitos 

participantes nos grupos de condicionamento físico do Programa “Mexa-se Unicamp”, dispostos nos gráficos de 01 
a 05. 

 
Gráfico 01. Sexos masculino e feminino dos participantes. 

 

 

 
 
 

Quanto a aderência, nota-se que o gênero feminino tem se preocupado e buscado um maior engajamento 
em programas de atividades físicas, inclusive a permanência também é maior devido as preocupações com a 
saúde, bem estar e a melhora da qualidade de vida. Assim tem alcançado muito mais benefícios com a prática de 
atividades físicas em relação ao gênero masculino, o que mostra o estudo de (SILVA; AGUIAR – 2003). 

 
Gráfico 02. Média do peso corporal e do IMC dos sujeitos avaliados – Ambos os gêneros. 

 

 

 
 

 
A obesidade está associada à diminuição do bem-estar psíquico, com dificuldade de integração social, 

baixa auto-estima  e estigmatização. Além disso, pode  ter como  efeito adicional a  redução da capacidade 
funcional, o que pode refletir na piora da produtividade profissional. Estudos demonstraram que o aumento do IMC 
tem efeito negativo em muitos aspectos da qualidade de vida. 

A maioria das pesquisas sobre qualidade de vida conclui que a obesidade está mais associada à piora dos 
aspectos físicos que emocionais. O aumento do peso corporal está diretamente relacionado com piora da 
capacidade física, da vitalidade e de dores corporais. A idéia de que o IMC influencia negativamente a capacidade 
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física independente da idade. Um dos fatores responsáveis, provavelmente é a maior quantidade de adipocinas 
produzida pela gordura visceral que elevam a resistência periférica da insulina e aumenta a pressão arterial. A 
relação entre prática regular de exercícios físicos e saúde causam otimismo naqueles que os praticam. 

Mesmo que o exercício físico não consiga grande redução do peso, ele pode melhorar as conseqüências 
negativas da obesidade na capacidade funcional e no sistema cardiovascular, principalmente em pacientes com 
síndrome metabólica. Muitos estudos têm mostrado o impacto positivo da mudança de estilo de vida, enfatizando 
que o peso normal e a prática regular de exercícios podem melhorar a saúde e a capacidade funcional, conforme 
mostra o estudos de (CIVINSKI; MONTIBELLER; BRAZ, 2011). 

Neste estudo verifica-se que houve uma relativa diminuição do IMC quando comparado na avaliação e 
reavaliação em ambos os grupos, o que mostra que o trabalho desenvolvido e oferecido nos grupos tem -se 
mostrado eficaz, também nesta variável. 

 
Gráfico 03. Média da pressão arterial (PAS e PAD) dos participantes avaliados. 

 

 

 
 

 
Os resultados acima (gráfico 60) mostram uma diminuição importante tanto na PAS quanto na PAD dos 

grupos avaliados após três meses de práticas de exercícios aeróbios e resistidos, três vezes por semana. 
Estudos de Cleroux (1999) e Medina et al (2010) apontam a diminuição da PA com o treinamento tem sido 

evidenciada nos dois sexos, parecendo não depender de outros fatores, como perda de peso, e tem magnitude 
semelhante à observada com o tratamento medicamentoso. 

A inatividade física está diretamente associada à ocorrência de uma série de distúrbios orgânicos, 
destacando-se dentre eles a hipertensão arterial Sistêmica (HAS). Diante desse estilo de vida, a utilização de 
fármacos se torna inevitável para o tratamento da HAS, que acomete grande parte da população de países 
ocidentais (JARDIM, 2004). Diretrizes de sociedades brasileiras e internacionais (SOC. BRAS. CARDIOLOGIA, 
2010) propõem que o tratamento da HAS se inicie pelas modificações dos hábitos de vida e somente quando a 
estratégia do tratamento não farmacológico não for suficiente para controlar a pressão arterial é que deveria ser 
iniciado o tratamento farmacológico. No entanto, esforços para controlar os níveis pressóricos têm sido em geral 
concentrados exclusivamente na terapia farmacológica, que embora seja de comprovada eficácia no controle d a 
PA com conseqüente redução de suas comorbidades, não exclui a necessidade de que sejam consideradas outras 
estratégias, especialmente o exercício físico tendo em vista o seu significado em termos de custo-efetividade, sua 
aplicabilidade e sua influência na qualidade de vida (QV) (CARVALHO, 2006). 

Considerando-se que o exercício físico aeróbio para o indivíduo hipertenso é recomendado, nos últimos 
anos tem sido demonstrada a efetividade de apenas uma sessão de exercícios, especialmente a caminhada, na 
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hipotensão pós-exercício. Diante dos resultados obtidos em diversos estudos, o exercício físico aeróbio com 
intensidade constante parece ser efetivo de forma aguda com relação à pressão arterial (PA) em indivíduos 
hipertensos, em especial a pressão arterial sistólica (PAS) (CUNHA, 2008). 

 
Gráfico 04. Frequência cardíaca de repouso dos participantes. 

 

 

 
 

 
Um dos efeitos comumente associados ao treinamento físico é a diminuição da freqüência cardíaca de 

repouso. Uma baixa freqüência cardíaca de repouso, também conhecido como bradicardia de repouso, reflete uma 
boa condição de saúde, enquanto valores maiores desta variável estão associados a um pior prognóstico de saúde 
(JOUVEN et al., 2005). 

É possível que as mudanças na freqüência cardíaca associadas ao treinamento físico se dêem em maior 
magnitude em indivíduos com níveis mais baixos de condicionamento físico. Neste caso, o treinamento físico 
aperfeiçoaria o condicionamento físico e este fator estaria por trás da queda da freqüência cardíaca. Neste sentido, 
é de extrema importância a devida distinção entre treinamento físico e aptidão aeróbia. O primeiro refere-se às 
cargas de treinamento físico as quais o indivíduo é submetido de forma regular. O segundo diz respeito a uma 
condição física, associada ou não com o treinamento físico, que indica a capacidade e potência do indivíduo para 
realização do exercício aeróbico. 

Desenvolveu-se neste trabalho treinamento físico aeróbio e resistido nos três grupos, porém os 
participantes dos grupos 1 e 3 tiveram maior assiduidade no período estabelecido em relação ao grupo 2, o que 
justifica a melhora da frequência cardíaca de repouso nos mesmos. 
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Gráfico 05. Média da distância percorrida no Teste de caminhada (TC6). 
 
 

 
 

Os ganhos em relação a distância percorrida nos grupos analisados demonstram que houve melhoras de 
6,6% no grupo 1, 10,3% do grupo 2 e 5,5% no grupo 3, portanto justifica-se esta melhora devido a composição dos 
grupos no que diz respeito ao maior número de participantes com sobrepeso e obesidade, ou seja no grupo 2 há 
mais sujeitos eutróficos em relação ao demais grupos, onde sujeitos eutróficos apresentam menor dispnéia de 
esforço, menos fadiga muscular, maior desempenho na caminhada durante a realização do teste. (BONFIM; 
GEMME; ZAMAI, 2014). 

Ultimamente, o uso de testes de exercício é reconhecido como um método apropriado na avaliação da 
função respiratória em função da necessidade de se avaliar as reservas dos diversos sistemas corporais no intuito 
de que uma idéia mais aperfeiçoada sobre as capacidades funcionais do paciente seja alcançada. Sabendo que o 
ato de caminhar é uma das atividades básicas da vida diária, os testes de caminhada têm sido recomendados para 
medir o estado ou a capacidade funcional do paciente. 

O TC6 comprovou ser reprodutível e é bem tolerado pelos pacientes em questão. Ele avalia a distância que 
uma pessoa pode percorrer sobre uma superfície plana e rígida em seis minutos e tem como objetivo fundamental 
a determinação da tolerância ao exercício e da saturação de oxigênio durante um exercício submáximo (BLANHIR 
et al., 2011). 

O teste mostra de uma maneira mais apurada as limitações às atividades de vida diária e mostrou-se mais 
sensível que testes em esteira, pois o TC6 testa, de maneira objetiva, a dessaturação de oxigênio durante o 
exercício em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas. 

 
CONCLUSÃO 

 

 
Esta pesquisa discute e avalia, a partir de um estudo de campo, a integralidade dos cuidados com a saúde, 

tal como preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e evidencia, em particular, a relação entre a 
atividade física regular e a saúde coletiva, uma vez que o número de pessoas acometidas pelas doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNTs), em nossas sociedades modernas, tem alcançado índices alarmantes, em nosso país, 
como indicam pesquisas recentes. 

Um programa supervisionado de reabilitação baseado em exercícios funcionais mostrou-se um importante 
método de prescrição e desenvolvimento de práticas voltadas à melhoria da qualidade de vida e das respostas 
cardiovasculares, evidenciados pelos ótimos resultados registrados com o estudo. 

Portanto, conclui-se que existe uma relação bastante interessante entre atividade física e saúde, 
confirmada pelos efeitos bastante positivos na qualidade de vida, na redução do peso corporal e IMC, diminuição 
das taxas glicêmicas e na melhora das respostas cardiovasculares de indivíduos diabéticos, hipertensos e obesos. 
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Ademais, além dos resultados positivos na redução dos fatores de riscos específicos para as DCNTs, 
verificou-se, no desenvolvimento do programa, uma significativa melhora no bem estar dos participantes, conforme 
externado pelos próprios integrantes dos grupos que participavam das rotinas semanais de exercícios físicos 
supervisionados, suporte empírico dessa pesquisa. Portanto, ao aliar-se a prática de exercícios físicos regulares à 
orientação especializada sobre os fatores de riscos ao desenvolvimento das DCNTs, em um ambiente de 
acolhimento e partilha em grupo de boas rotinas nos cuidados com a saúde física, mental e social, tomou-se como 
referência a integralidade nos cuidados com a saúde coletiva, agindo de forma preventiva, como sugere a mais 
recente concepção de saúde convencionada pela OMS, qual seja: a saúde é um estado de completo bem -estar 
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. 
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CAPÍTULO 18 - IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NOS INDICADORES DE SAÚDE DE SUJEITOS 
ADULTOS 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Desde sua implantação em 2004, o Programa tem oferecido diversas atividades como alongamentos, 

caminhadas monitoradas através de medidas de pressão arterial e freqüência cardíaca, ginástica localizada, dança 
de salão e forró, exercícios respiratórios e atividades de relaxamento. Estas atividades oferecidas de segunda a 
sexta-feira das 07h00 as  19h00 e duração de 60 minutos. 

Entre as atividades físicas mais comuns praticadas pelo homem, destaca-se a caminhada, a dança, os 
esportes e a pratica de exercícios físicos, com objetivos de melhorar a qualidade de vida e o bem -estar, bem 
como combate as doenças crônicas e os fatores de riscos da população. 

Cabe destacar que houve uma acentuada redução das doenças infecto-parasitárias, predominantemente 
nas regiões sudeste e sul para um aumento progressivo na morbi-mortalidade por doenças crônico-degenerativas, 
representadas essencialmente pelas doenças do aparelho circulatório, doenças do coração e pelas neoplasias. 

O Department of Health and Human Services (DHHS) salienta que no final do século passado houve 
importantes mudanças sociais e ambientais que tem afetado a população como um todo, tais como: a explosão 
demográfica urbana; o aumento da expectativa de vida da população; o maior controle de morbidade e morte por 
doenças infecto-contagiosas substituído por um aumento espantoso nos casos de doenças  crônico-degenerativas; 
o uso excessivo (dependência) dos recursos tecnológicos. (MARCHI NETTO, 2007; ZAMAI, 2009; ZAMAI; 
BANKOFF, 2013; ZAMAI et al., 2015). 

As doenças crônico-degenerativas no Brasil estão relacionadas às mudanças profundas no modo de vida 
das pessoas, que dentre outros fatores, reduziu de forma também significativa, o gasto energético da população. 
Vale salientar que os dados referentes à prevalência do sedentarismo no Brasil e no mundo ainda se revelam 
muito inconsistentes, devido à dificuldade encontrada no delineamento de estudos sobre este tema. (PITANGA, 
2004). 

Há de se relatar também alguns pontos referentes à mudança na distribuição da população com o êxodo 
rural a partir da década de 70, com a modernização de processos produtivos, exigindo  menor  gasto energético 
do trabalhador; o crescimento substantivo de atividades terciárias, consideradas leves (a 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 o 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. (ZAMAI, 2000). 

Em relação a estes aspectos, pode-se constatar que os produtos tecnológicos e de informática têm grande 
importância para a humanidade, todavia é em grande parte, responsável pelo aumento da inatividade física 
observada nos dias de hoje. (NAHAS, 2010). 

Apesar de Nahas (2010) autor citar a importância dos avanços tecnológicos e ao mesmo tempo apontar 
inadequações relativas à atividade física, considera-se que a análise toma a população como se fosse homogênea, 
desconsiderando as diferenças de acesso, de oportunidades e de conseqüências deste avanço tecnológico nos 
diferentes grupos sociais. 

Outro agravante citado por Nahas (2010), é o consumo de um alto teor de gordura e carboidratos em nossa 
alimentação diária agravado por um baixo consumo de frutas e verduras. 
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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 combinam 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. (ZAMAI, 2000; ZAMAI et al., 
2004; ZAMAI et al., 2008; ZAMAI; BANKOFF, 2013; ZAMAI et al., 2015). 

Depara-se também com os seguintes determinantes sociais: o aumento da expectativa de vida, a 
industrialização, a  urbanização  e  as  mudanças  de  hábitos  de  vida,  com conseqüente 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 técnicos brasileiros 
apresentando projeções do crescimento das doenças não transmissíveis. 

O estilo de vida é responsável por 54% do risco de morte por cardiopatia, 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 é um fator de risco independente para enfermidade coronariana e acidente 
vascular principal  causas de morte  em todo  mundo. O risco de doença cardíaca para as  pessoas  menos  ativas 
e menos condicionadas pode ser o dobro comparado às pessoas mais ativas  e condicionadas.  (BRASIL, 
2001; CELAFISCS, 2002). 

A par das evidências de que o homem contemporâneo utiliza-se cada vez menos de suas potencialidades 
corporais e de que o baixo nível de atividade 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 ajudar a atingir e manter o peso corporal apropriado 
e contribuem positivamente na mudança de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, 
a resistência a insulina e a hipertensão. Contribui também no controle do diabetes, colesterol alto, a hipertensão 
arterial e no controle do peso corporal. (ZAMAI et al., 2005; BARBOSA, 2003; BARBOSA; BANKOFF, 2008; 
ZAMAI, 2009; ZAMAI; BANKOFF, 2013; ZAMAI et al., 2015). 

Bankoff et al., (2006) analisaram o nível de práticas de atividades físicas entre funcionários da Unicamp e 
verificaram que 70,6% deles apontaram melhora na saúde, qualidade de vida, desempenho no trabalho e na sua 
relação com a equipe de trabalho. 

Salve; Bankoff (2004) afirmam que a atividade física é uma dos elementos fundamentais para a aquisição e 
manutenção de uma boa qualidade de vida. A 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. 

Entende-se, portanto, que o incremento do nível de atividade 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 a inatividade 
física crescente e a alimentação inadequada desses indivíduos. 

Pretendeu-se neste estudo identificar e analisar as contribuições de um programa de atividades físicas 
orientadas na melhoria da qualidade de vida e da saúde de sujeitos adultos, participantes do Programa Mexa-se 
através de protocolo especifico aplicado e das variáveis coletadas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
População Estudada 

 

 
Participaram da pesquisa 25 sujeitos sedentários (servidores) da Universidade Estadual de Campinas - 

Unicamp, de ambos os gêneros, faixa etária compreendida entre de 31 a 51 anos de idade, que desenvolvem suas 
atividades na universidade em diversos horários e em funções administrativas e técnicas das áreas de ensino, 
pesquisa, extensão, bem   como administrativa e na área da saúde. O estudo foi realizado com 25 sujeitos no 
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período de abril e setembro de 2014, participantes do Programa Mexa-se. O critério de seleção dos participantes 
na pesquisa foi através do interesse do sujeito mediante ao preenchimento da anamnese no ato da inscrição no 
referido programa às quartas-feiras das 10h00min às 13h00min horas, bem como assinatura do termo de 
consentimento. 

Enfatiza-se que no período de abril e setembro de 2014 o total de inscritos no programa era de 318 
participantes de ambos os gêneros, mas muitos destes não aderiram esta pesquisa devido aos horários da 
aplicação das atividades (07h00 às 09h00), sendo este o principal motivo da não aderência a esta pesquisa. 

Deve-se salientar que a Unicamp é uma entidade governamental e administrativa de ensino superior, 
constituída por Institutos e Faculdades que desenvolvem suas atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão, 
é neste contexto que se desenvolvem  as atividades do Programa Mexa-se Unicamp. 

 
Caracterização do Estudo 

 

 
Para a realização da pesquisa, foi escolhida a modalidade de investigação denominada estudo transversal 

que segundo Pereira (2003) é quando “causa” e “efeito” é detectado simultaneamente. Somente a análise dos 
dados permite a detecção dos  grupos  de interesse de modo a investigar a associação entre exposição e 
doença. 

Geralmente este tipo de estudo também é denominado como estudo seccional ou de corte - transversal que 
segundo Rouquayrol; Almeida Filho (2003) é a investigação que produz “instantâneos” da atual situação de 
saúde de uma população. 

Esse método de investigação utiliza-se de amostras representativas da população por ser obviamente 
muito difícil realizar investigações que incluam a totalidade dos sujeitos e em grupos numerosos. 

Para a coleta de dados foi desenvolvido um protocolo específico contendo perguntas fechadas e mistas e 
coletas de dados através de avaliação antropométrica, aferição da pressão arterial e da relação cintura quadril, os 
quais foram realizados no Laboratório de Avaliação  Postural  da  Faculdade  de  Educação  Física, após 
aprovação do Comitê de Ética da Unicamp. 

 
Avaliação antropométrica 

 

 
Após a aplicação do protocolo realizou-se o exame biométrico (nível antropométrico), através do peso 

corporal e da estatura de cada sujeito. O peso e a estatura foram obtidos através de uma balança Filizola  com 
toesa com capacidade de ate  150  Kg,  sendo  a aferição do peso averiguada em Kg e a estatura em metros 
com casas centesimais. 

O avaliado posicionou-se em  pé  de  costas  para  a  escala  da  balança,  com afastamento lateral dos 
pés estando à plataforma entre os mesmos. Em seguida colocou-se sobre o centro da plataforma e ereto. O 
avaliado foi pesado como o mínimo de roupas e obrigatoriamente descalço. Após a  determinação  das 
medidas de estatura e  peso corporal, foi determinado o índice de massa corporal (IMC) através da relação: 

IMC= Massa corporal (Kg) 
(Estatura)2

 

 
Dobras cutâneas 

 

 
A distribuição da gordura corporal foi analisada e acompanhada através da medida de dobras cutâneas 

(bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaca, abdomem  e  axilar média) com um plicômetro científico Cescorf, 
com precisão de 1mm. 

As mensurações foram realizadas no hemi-corpo direito do avaliado e o tecido celular subcutâneo foi 
definido com o auxílio do polegar e do indicador.  Com a  obtenção  dos resultados das espessuras das 
dobras cutâneas tricipital e subescapular, foi utilizada como forma de interpretação os valores individuais e a soma 
das espessuras das dobras cutâneas. 
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Avaliação da relação cintura-quadril 
 

 
A aferição do perímetro da cintura foi feita  através  de  uma  fita  métrica inelástica,  posicionada  na 

menor  curvatura localizada  entre  as  costelas  e  a crista ilíaca.  A circunferência  do  quadril  foi  realizada com 
a fita  métrica  posicionada  na  área  de  maior protuberância glútea. Essas duas medidas originaram a obtenção 
do indicador RCQ, cujos pontos de corte utilizados foram 0,95 para homens e 0,80 para mulheres (PEREIRA, 
1998). 

 
Avaliação da pressão arterial 

 

 
Para esta medição foi utilizado um esfigmomanômetro digital, onde o sujeito sentado por 5 minutos em uma 

cadeira com braços, foi realizada a avaliação da pressão arterial Colocou-se a braçadeira a 2 dedos da prega do 
braço com o antebraço Insuflou-se ar até sentir que sumiu a pulsação (teste:  este  valor  servirá  de  parâmetro 
para se estabelecer o máximo na medição seguinte, anotando-se o valor máximo (sistólica) onde o coração 
começou a bater mais forte e o valor mínimo (diastólica) quando não mais ouvir os batimentos do coração, 
desinsuflando o aparelho em seguida. 

 
Procedimentos para coleta dos dados 

 

 
A coleta foi iniciada em abril de 2014 após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres  Humanos  da  Faculdade  de  Ciências  Médicas  da Unicamp sob o nº 145270 e encerrada 
em setembro do mesmo ano. 

Inicialmente, os participantes foram abordados individualmente, sendo estes informados sobre o objetivo do 
trabalho e convidados a participarem da pesquisa. Tendo aceitado o convite, foi solicitado que cada participante 
lesse e assinasse o Termo de Consentimento Formal Livre. 

Num terceiro momento os participantes foram convidados a responderem um questionário contendo 
perguntas fechadas, desenvolvido especificamente para este trabalho, o qual foi aplicado por um período de 15 
dias na própria Estação de Atividade Física, localizada na Praça das Bandeiras - Unicamp. 

Após estes procedimentos os participantes também foram convidados a comparecerem no Laboratório de 
Avaliação Postural da Faculdade de Educação Física onde foram submetidos à tomada das medidas 
antropométricas. Estes procedimentos foram realizados na primeira quinzena do mês de abril e em setembro de 
2014, respeitando sempre os horários disponibilizados pelos participantes da pesquisa. Para facilitar a coleta dos 
dados foi solicitado aos participantes o comparecimento com roupas leves (shorts e camiseta). 

Foram ministradas aos participantes selecionados, atividades de: alongamentos, caminhada monitorada e 
ginástica localizada, as quais foram praticadas três vezes por semana, sendo as segundas, quartas e sextas-feiras 
no horário das 07:00 às 08:00 e das 08:00 às 09:00 horas conforme a disponibilidade de horários dos sujeitos 
escolhidos, e, que aceitaram participar deste estudo. 

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

 
Para uma melhor compreensão dos dados dos sujeitos pesquisados, os resultados encontram -se 

apresentados de forma descritiva, conforme dados abaixo. 
Dos sujeitos que participam das atividades do programa, 88,15% são servidores da universidade de ambos 

os gêneros e praticam atividades físicas nos mesmos dias e horários dias e horários propostos pelo Programa 
Mexa-se. 

Dados referentes ao local de trabalho: 49,88% dos sujeitos desenvolvem suas atividades nas faculdades e 
institutos em funções técnico-administrativas; 32,27% na área da saúde e 17,85% na área de manutenção 
operacional da universidade respectivamente. 
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Quanto à posição de trabalho 62,2% dos participantes, trabalham sentados; 20,48% em pé/sentado e 
17,4% em movimento diariamente. Analisando estes dados verificam-se o nível de inatividade física diária entre os 
sujeitos analisados. 

Na análise das funções desenvolvidas na universidade nota-se que a maioria das funções apresentam 
índices de baixo gasto calórico quando comparados com outras funções apontadas, destacando-se a leitura e 
digitação (52,2%), atendimentos de balcão (11%) e atendimento  telefônico  (11,85%).  As atividades  com 
pouco gasto calórico somam  um  total de 75,05%, compreendendo serviços de manutenção e limpeza. 

Encontrou-se nesta pesquisa índices do uso de medicamentos entre os sujeitos pesquisados com e sem 
prescrição médica, sendo que 64,6% fazem uso de medicamentos com prescrição médica e 18,05% sem 
orientações médicas.Verifica-se ao total 82,65% dos sujeitos estão fazendo uso de medicamentos diariamente. 

No que corresponde aos fatores de risco e as doenças crônicas apresentadas na população estudada 
(gráfico 6), 22,0% dos participantes apresentam problemas cardíacos, 32,2% hipertensão,   17,3%  são  diabéticos 
e 23,0% alto índice de estresse. No total de 94,5% estão acometidos por uma ou mais doenças, conforme 
apontados. Acrescenta-se ao fato, que o grupo estudado foi considerado sedentário pela análise da anamnese. 

Dos sujeitos pesquisados 52,08% tem o hábito de fumar e 47,92% ingerem bebidas alcoólicas, A estes 
fatos, se junta os problemas de saúde apresentados no gráfico anterior e ao estilo de vida sedentário. Isso faz com 
que diminua a qualidade de vida e aumente o risco de doenças, fazendo com que os governos estadual e federal 
gastem anualmente milhões de reais para tentar recuperar a saúde da população. Esses recursos seriam mais 
bem empregados em campanhas de conscientização para crianças e jovens e poderíamos ter no futuro, uma 
população mais saudável. 

A pressão arterial dos participantes foi aferida na avaliação e reavaliação, onde foram encontrados valores 
consideráveis de 26,5% e 25,0% acima de 130/90 mmHg; 13,0% e 11,5% com valores de 140 x 100 mmHg e 
10,0% e 9,0% com pressão arterial acima de 140/100 mmHg. Estes dados revelam índices elevados e também 
que a população não tem o hábito de aferir com regularidade a pressão arterial e parece não se preocupar em 
fazer acompanhamento médico para controle da mesma. A inatividade física, a alimentação irregular, o uso de 
tabaco a ingestão de bebidas alcoólicas, são fatores que podem contribuir na elevação da pressão arterial. 

A preferência pelas práticas oferecidas pelo programa Mexa-se como ginástica localizada (55,1%) 
caminhada monitorada (26,7%), dança (14,5%), houve menor interesse por aulas de alongamentos (3,7%) foram 
escolhidas. 

Em relação aos motivos apresentados pelos participantes para a prática das atividades físicas no programa 
destaca-se: melhora da qualidade de vida 32,3%; problemas de saúde e controle de peso 12 a 13,0%; melhora do 
bem estar 20,0%; consciência da importância dos exercícios físicos 17,3% e indicação médica 5,3%. Isso indica 
que os participantes têm se preocupado com a saúde corporal e tem aproveitado as práticas oferecidas para 
atingirem seus objetivos pessoais. 

Os participantes relatam que as práticas desenvolvidas semanalmente nas dependências do Programa 
Mexa-se tem contribuído positivamente para o desempenho das suas atividades cotidianas no setor de trabalho 
74,2%, o que confirma a melhora do bem estar, da saúde e da qualidade de vida na empresa. 

76,3% dos sujeitos pesquisados relataram que as práticas de atividades físicas oferecidas no referido 
programa também melhoraram suas atividades diárias, fora do ambiente de trabalho e em casa. 

Nota-se que os benefícios das atividades físicas praticadas contribuíram para a melhoria da saúde dos 
participantes em 79,5%. Valor este muito importante diante da proposta apresentada nesse trabalho e dá 
credibilidade ao projeto que tem interesses continuar oferecendo as atividades. 

Em relação o interesse dos participantes em praticar uma ou mais atividades físicas nos finais de semana, 
além das atividades desenvolvidas no programa Mexa-se os participantes relataram que praticam outras atividades 
sendo que 63,8% fazem caminhadas; 30,9% fazem natação e 5,3% fazem hidroginástica. Os professores do 
programa têm orientado os participantes sobre a prática de atividades físicas nos finais de semana fora do local de 
trabalho, onde os participantes têm sido conscientizados da importância de se aumentar à freqüência das 
práticas semanais. 
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No que diz respeito à prática das atividades físicas fora do ambiente de trabalho. Verifica-se a inclusão de 
uma vez por semana (82,6%) nas práticas semanais dos participantes nos finais de semana. É importante salientar 
também os motivos atribuídos pelos participantes em continuar no programa e em praticar atividades físicas 
adicionais, eles englobam as mesmas preocupações, ou seja, manter e melhorar a saúde, melhorar a condição 
física e a recomendação dos professores do programa. 

Os motivos apontados pelos participantes para a prática de atividades físicas fora do ambiente de trabalho 
são: 21,3% por recomendações dos professores do programa para que os participantes aumentem a freqüência 
semanal das atividades, 23,6% para manter a saúde, 7,5% por indicação médica, 35,8% para melhoria da saúde e 
condição física. 

 
Tabela 1. Média geral das medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal, pressão arterial e 
RCQ) dos 25 participantes. 

 
 Idade Peso Altura IMC RCQ 
Avaliação 40,8 66,7 166,6 23,8 078 
Reavaliação 40,8 64,9 166,6 23,4 0,77 

 

A média da idade dos sujeitos estudados na avaliação/reavaliação compreende 40,8 anos. Nota-se que as 
variáveis: peso, IMC e RCQ diminuíram de forma satisfatória após seis meses de atividades físicas. Além dos 
sujeitos saíram da condição de sedentários no início das atividades e se tornaram mais ativos, ainda houve 
diminuição do peso corporal dos sujeitos de 2,2 kg. 

Quanto ao IMC verifica-se uma também diminuição considerável de 23,8 para 23,4 e de acordo com Bray 
(1992) apud Pitanga (2004) se classifica como normal e sem risco para a saúde. 

Nos sujeitos adultos, valores acima de 0,94 para homens e 0,82 para mulheres apresentam alto risco para 
a saúde conforme normas para classificação de valores da relação cintura-quadril proposta pelos autores Bray; 
Gray (1988); Heyward; Stolarczk (1996)  apud Pitanga  (2004).  A média de  RCQ  no  grupo  pesquisado  após 
seis meses de envolvimento nas atividades físicas propostas diminuiu de 0,78 para 0,77, ficando num valor 
considerado normal. 

Conforme enfatiza Pitanga (2004) o excesso de gordura corporal é considerado um sério problema de 
saúde e reduzem a expectativa de vida pelo aumento no risco de desenvolvimento da doença cardíaca 
coronariana, hipertensão, diabetes,  osteo-artrite e certos tipos de câncer. 

 
Tabela 2. Média geral das dobras cutâneas dos sujeitos na avaliação e reavaliação. Abril e setembro – 2014. 

 
 

Dobras cutâneas - Avaliação Abril-2014 
 

Biciptal 
 

Tricpital 
Sub- 

escapular 
Supra 
ilíaca 

 
Abdômen 

Axilar 
média 

 
Panturrilha 

Media 
da coxa 

9,2 20,2 22,7 17 31,3 18,6 14,5 26,8 
Dobras cutâneas - Reavaliação Setembro-2014 

 
Biciptal 

 
Tricpital 

Sub- 
escapular 

Supra 
ilíaca 

 
Abdômen 

Axilar 
média 

 
Panturrilha 

Medi da 
coxa 

8,9 19,8 22,3 16,7 30,7 18 14 26,5 
 

As médias das dobras cutâneas biciptal, tricpital, subescapular, supra ilíaca, abdômen, axilar média, 
panturrilha, medial da coxa apresentaram diferença consideráveis quando comparadas na reavaliação. 
(PETROSKI, 1999). Esses dados evidenciam a importância do programa porque comprova a melhoria da 
qualidade devida e da saúde dos trabalhadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Analisando os resultados obtidos do questionário aplicado na avaliação e na reavaliação, e as medidas 

antropométricas relativas ao peso corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), dobras cutâneas e 
perímetro de cintura e quadril (RCQ) englobando maior adesão e participação no programa  e  nesta 
pesquisa de funcionários em relação a alunos e professores da universidade, junto ao programa Mexa-se 
Unicamp: 

• Em relação ao desenvolvimento das funções dos sujeitos pesquisados, predomina atividades de baixo 
gasto calórico como leitura, digitação, atendimento de balcão, atendimento telefônico, ou seja, funções 
que os sujeitos podem fazer sentados; 

• O uso de  medicamentos com ou sem prescrição e  orientação  médica  é  relevante  na  população 
investigada; 

• Os fatores de risco e as doenças crônicas encontram-se com altos índices nos sujeitos analisados 
(servidores da Unicamp); 

• A pressão arterial (PAS e PAD) indica valores consideráveis e que merecem uma atenção especial, pois 
apresenta quadros de hipertensão arterial, sendo sugerido aos participantes da pesquisa medição 
regular da pressão arterial e acompanhamento médico, além da modificação da alimentação, abandono 
do tabaco e da ingestão de bebidas alcoólicas e a continuidade das praticas em grupos  especiais 
junto ao Programa Mexa-se Unicamp nos horários da manhã; 

• No que diz respeito ao interesse e disponibilidade dos participantes para as práticas das atividades 
físicas propostas os sujeitos preferiram realizá-las em períodos antes do expediente em horário de 
almoço, período da manhã e a tarde após o horário de expediente,  sendo  que alguns dos 
horários foram “acordados” com as chefias nos setores de trabalho; 

• As atividades físicas foram praticadas três vezes por semana, abrangendo atividades de caminhada 
monitorada, ginástica localizada, dança de salão e alongamentos; 

• Os participantes deste estudo confirmaram que a práticas desenvolvidas semanalmente contribuiu 
positivamente para o desempenho das atividades diárias no setor de trabalho e fora dele; 

• Os sujeitos incluíram na sua vida cotidiana outras praticas como caminhada e andar de bicicleta nos 
finais de semana; 

• relação aos motivos da participação dos sujeitos nas práticas das atividades físicas destaca-se a 
melhoria da qualidade  de  vida, melhoria da saúde e  do  bem estar, o  controle  de  peso  corporal, 
conscientização da importância dos exercícios físicos e indicação médica; 

• Destaca-se ainda que o IMC, o RCQ e as dobras cutâneas também diminuíram satisfatoriamente após 
as praticas, quando comparadas na avaliação e reavaliação. 

• Sugere-se, portanto a Universidade e as autoridades competentes a: 
• Continuidade do oferecimento das práticas de atividades físicas através do Programa Mexa-se Unicamp, 

inclusive com maior divulgação no âmbito da universidade; 
• Realização de campanhas de orientação, organização de eventos (seminários, simpósios e 

congressos) e matérias através da imprensa para divulgação dos benefícios da atividade física para a 
saúde e qualidade de vida, dentro da universidade e para a comunidade externa que a freqüenta 
diariamente utilizando os  serviços hospitalares e outros; 

• Expansão das atividades através de projetos itinerantes nas unidades da área da saúde, nas faculdades 
e institutos na Universidade, oferecendo alongamentos, dança de salão, consciência corporal e 
caminhadas monitoradas entre os prédios e espaços existentes no campus; 

• Dar continuidade na disseminação das informações de caráter preventivo para promover a saúde 
através das práticas de atividades físicas e alimentação saudável, em sites,  através  de  listas  de e-
mails institucionais, holerites, feiras de saúde,  através de  cartazes  afixados nos restaurantes RA e RU 
e nas cantinas dentro dos Campus; 
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• Conscientizar e estimular a população universitária sobre a prática de atividades físicas com o fator de 
promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis com apresentação de 
vídeos e seqüência de imagens com chamadas nos circuitos de TV dos bancos instalados dentro do 
campus; 

• Criar e oferecer novas sistemáticas para aumentar o nível e a regularidade da prática de atividades 
físicas nos espaços existentes na universidade; 

• Trabalhar no sentido de criar novos espaços e oferecer orientações sobre práticas saudáveis de vida 
sobre o risco de uso indiscriminado do tabaco, álcool e medicamentos, controle de peso corporal, 
aferição constante da pressão arterial e glicemia com postos para medição em locais como tenda do 
Programa Mexa-se, Cecom-HC, restaurantes, cantinas  bibliotecas  com  divulgados  através  de  folder 
e cartazes, conscientizando a comunidade da Universidade Estadual de Campinas e todos da 
comunidade sobre a importância da atividade física, da alimentação saudável para o bem -estar bio- 
psico-social e melhora da qualidade de vida. 

Concluindo enfatiza-se que nos tempos atuais é grande o número de pessoas que morrem em decorrência 
de doenças causadas pela inatividade física. Constata-se que é cada vez maior o número de crianças e jovens 
com diversos fatores de risco e DCNTs pela falta de orientação e conhecimento dos benefícios que a atividade 
física e alimentação saudável podem proporcionar. 

A escola como centro de educação formal tem papel preponderante na divulgação desses conhecimentos. 
O professor de Educação Física tem o dever de orientar crianças e jovens sobre os riscos do 
sedentarismo/inatividade física, fumo, álcool, obesidade, diabetes, pressão arterial, alimentação saudável e 
doenças cardiovasculares durante as aulas de educação física. Os professores de outras áreas como biologia, 
ciência e língua portuguesa poderiam colaboram abordando o tema em redação e em pesquisas, reforçando a 
importância de cuidar da saúde para o bem estar da população. 

Enfim atitudes simples de educação poderiam evitar gastos com, doenças e também evitar mortes 
prematuras em decorrência da falta de conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Inúmeros problemas de saúde pública são atribuídos aos fatores induzidos pelo ambiente de trabalho que, 

associados ao estilo de vida sedentário, contribuem para deteriorar a qualidade de vida do trabalhador. Neste 
sentido, procuramos descrever o perfil, avaliar a condição física e o risco cardiovasculares dos funcionários da 
saúde. 

A literatura tem mostrado que os fatores de riscos e as doenças crônicas não transmissíveis, são 
responsáveis 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; ZAMAI et al., 2012). Dentre estas, 
destaca-se a obesidade, o diabetes mellitus (DM), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e as dislipidemias e o 
sedentarismo entre outras. 

Muitos problemas de saúde pública são atribuídos aos fatores induzidos pelo ambiente de trabalho que, 
associados ao estilo de vida sedentário, contribuem para deteriorar a qualidade de vida do trabalhador ( GUS et al., 
2004; MATOS et al., 2004; ROSINI; MACHADO; XAVIER, 2006; VALLES et al., 1997; VIEBIG et al., 2006; BAREL, 
et al., 2010). 

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). 

Embora muitos estudos já tenham comprovado os benefícios do exercício físico regular, há uma expressiva 
parcela da população que é sedentária. Entre os brasileiros, 80,3% não praticam exercícios habitualmente e, na 
região sudeste, esta proporção atinge 78,2% dos adultos. (SBC, 2005). 

A OPAS (2003) aponta que as doenças crônicas representam a principal causa de mortalidade e 
incapacidade no mundo inteiro. As doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer e doenças respiratórias 
estão matando a população na sua maioria na faixa etária de 15 a 60 anos de idade, ou seja, no inicio da vida e na 
fase considerada como melhor idade. 

Pesquisa da PRDU-Unicamp (2008) aplicado em de 1.834 trabalhadores da Unicamp de ambos os sexos e 
em várias faixas etárias pelo Grupo Qualidade de Vida do Trabalhador (QVT) sobre as condições de saúde revela 
que 73,0% dos trabalhadores têm idade acima de 40 anos; 47,0% que declararam 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 52,0% dos pesquisados estarem com peso acima dos padrões 
considerados saudáveis, sendo que 16,0% já apresentam algum grau de obesidade. 

Em recente levantamento do Programa Mexa-se Unicamp, encontrou dados relativos a: problemas 
cardíacos 36,0%; osteoporose 19,0%; diabetes 33,0%; hipertensão arterial 60,0%; artrite e artrose somam 37,0%. 

Além destes fatores deve-se considerar também o somatório de dores apresentados pelos 254 
colaboradores das áreas da saúde, sendo: dor de cabeça 64,0%; dor nas costas 80,0% (cervical 39,0%, torácica 
12,0%, lombar 59,0%); dores nos braços 56,0%, com maior incidência para os ombros 43,0%; pernas 54,0%. 

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 causam 
poucos impactos positivos sobre a atitude das pessoas. 

A exemplo destas o Programa Mexa-se Unicamp deste junho de 2004 tem oferecido em 02 Estações de 
Atividades Físicas atividades de alongamentos/relaxamento, caminhadas, ginástica localizada, dança de salão e 
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condicionamento físico aos servidores e professores da Universidade Estadual 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. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi elaborado e aplicado um questionário especifico abrangendo 

questões relacionadas à saúde e a qualidade de vida  de  servidores das áreas da Unicamp, ou  seja, HC, 
Hemocentro, FCM, Caism e Cecom, sendo o mesmo enviado via eletrônica (e-mail institucional), após 
consentimento dos mesmos e das unidades. 

 
 
 
RESULTADOS 

 

 
Gráfico 01. Fatores de riscos e doenças crônicas não transmissíveis apontadas pelos servidores. 

 

 

 
 
 
 

Analisando o gráfico 65, observa valores expressivos em relação a saúde e a qualidade de vida desta 
população, ou seja hipertensão arterial 59,3%; problemas cardíacos 30,4%; problemas renais 10,0%, diabetes 
29,9%; osteoporose 21,7%; artrite 21,7% e artrose 42,0%. 

Segundo estudo de Campos e Rodrigues Neto (2009), os principais fatores de risco para as Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), são responsáveis 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. 
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Gráfico 02. Classificação de dores de cabeça apontadas pelos servidores. 
 
 

 
Gráfico 03. Classificação de dores nas costas apontadas pelos servidores. 

 

 

 
Gráfico 04. Classificação de dores na coluna cervical, torácica e lombar apontadas pelos servidores. 
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Gráfico 05. Classificação de dores nos braços apontadas pelos servidores. 
 
 

 
Gráfico 06. Classificação de dores nas pernas apontadas pelos servidores. 

 

 

 
 

 
Os gráficos de 01 a 06 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 
pernas, que somando aos fatores de riscos e as 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 consultas, 
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 da 
assistência à saúde. (Collins, 2007). A medida de QV é utilizada na medicina para caracterizar a percepção do 
indivíduo sobre  seu estado de  saúde em grandes domínios ou  dimensões de sua vida. (BROUSSE, 2007; 
CAMPOS; RODRIGUES NETO, 2009). 
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Gráfico 07. Atividades escolhidas e praticadas pelos servidores, 2011 e 2012. 

 
 

 
Verifica-se no gráfico 07, que a preferência dos servidores pela pratica de atividades físicas englobam 

alongamento/relaxamento, condicionamento físico, caminhada monitorada, ginástica localizada e dança de salão, 
focando a perda de peso e a melhora da qualidade de vida, conforme mostra o gráfico 72. 

Há ainda os benefícios cardiorrespiratórios que são evidentemente perceptíveis com a atividade física 
regular e que, portanto é imprescindível para a prevenção, manutenção ou recuperação do estado geral de saúde 
física e mental. (DREHER; GODOY, 2003). 

O estudo realizado por Grüspan em 2001 mostra que várias empresas incluíram seus funcionários em 
atividades físicas, que resultou em satisfação com o trabalho, melhor desempenho e melhor qualidade de vida do 
trabalhador. 

 
Gráfico 08. Objetivos dos praticantes em relação às atividades praticadas no Programa Mexa-se Unicamp, 2011 e 

2012. 
 

 
 
 

Em relação aos objetivos dos praticantes em relação às atividades praticadas no Programa Mexa-se 
Unicamp, 2011 e 2012, nota-se 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. (BURGUÊS; ZAMAI, 2011; VICHI; ZAMAI, 2011; 
MORAIS, 2012). 
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Gráfico 09. Preferências de horários apontadas pelos servidores para as praticas oferecidas pelo Programa Mexa- 
se Unicamp, 2011 e 2012. 

 

 
 

Quanto aos horários os participantes na sua maioria preferem praticar as atividades em horários 
relativamente flexíveis, englobando das 7h00 as 8h00; 12h00 as 13h00 e das 16h00 as 18h00, o que não 
influencia de maneira prejudicial os horários de trabalho dos mesmos na universidade que abrange das 8h30 às 
17h30min. 

 
Quadro  01.  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 encontrada, recomendando que sejam 
implantados e oferecido aos colaboradores, trabalhadores junto as empresas, organizações e setor público para 
que os mesmos se beneficiam dos mais variados benefícios que a atividade física realizada 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 servidores analisados, mas também a necessidade de ampliação, da 
elaboração e divulgação de campanhas internas junto a as áreas da saúde e administrativa para conscientização 
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sobre a pratica de atividades físicas no âmbito da Universidade através das Estações de Atividades físicas onde 
são oferecidas gratuitamente de segunda a sexta-feira (alongamentos/ relaxamento, caminhada monitorada, 
ginástica localizada, condicionamento físico, dança de salão e auto-massagem) no Programa Mexa-se, como 
proposta de melhoria da saúde e da qualidade de vida dos servidores, como mostra o quadro 1, mencionado 
anteriormente. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
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 20, começou-se a investigar as adaptações do organismo humano 
ao exercício físico. Atualmente há uma literatura vasta sobre as modificações funcionais e estruturais decorrentes 
da prática regular de atividade física e as consequências dessas adaptações tanto para a performance humana 
como para a saúde das pessoas em todas as idades. 

Nas últimas décadas, diagnosticou-se crescente número de programas nacional e internacional com 
propostas de combater o estilo de vida inativo com práticas de atividades físicas, visando à promoção da saúde em 
todos os seus aspectos. Esse movimento mundial iniciou a partir da Carta de Ottawa de 1986, com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida e a saúde através da implantação de estratégias individuais e coletivas. 

Programas estes focados na importância da atividade física para a saúde e para a qualidade de vida é 
fundamental e estão entre as 22 áreas de prioridades do projeto do governo americano. 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-degenerativas. 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 infectocontagiosas.(ZAMAI, 2009) 

Essas iniciativas são decorrentes dos altos danos manifestados pela hipocinesia, pois, com os avanços 
tecnológicos, diversas atribuições do dia a dia se tornaram mais práticas e confortáveis, resultando na redução dos 
níveis de atividade física. O homem entrou na era do menor esforço, poupando os mínimos gastos de energia 
(CAMPOS et al., 2006). 

De acordo com a World Health Organization (2017), outros fatores que favorecem o baixo nível de atividade 
física são: grande crescimento populacional, aumento da pobreza, aumento dos crimes, baixa qualidade do ar, 
falta de parques, entre outros. 

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. 

A ausência de atividade física está associada a uma série de distúrbios denominada de doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), tais como: diabetes, hipertensão arterial, obesidade, osteoporose,  doenças 
cardiovasculares e dislipidemia. Por todos esses fatores e pela sua alta prevalência, a inatividade física é 
considerada um dos grandes problemas de saúde pública em muitos países. (WHO, 2017; GOERSCH et al., 
2012). 

Outros fatores relevantes sobre o benefício proporcionado pela atividade física para a saúde emocional das 
pessoas estão no reforço da auto-estima, relacionada à melhor imagem corporal e a autonomia devido a maior 
mobilidade física que os exercícios físicos proporcionam. (ZAMA; BANKOFF, 2010) 

No entanto, as doenças classificadas como crônicas não transmissíveis, que têm como uma de suas 
causas a inatividade física, geraram mais de 35 milhões de mortes em 2005 e o panorama é mais alarmante nos 
países de baixa e média renda. (WHO, 2017; VIGITEL, 2009). 

Sobre o motivo para o baixo nível de atividade física diagnosticado, estudos verificaram que 40,3% está 
relacionado a falta de dinheiro como a principal razão para não praticarem atividade física. Outras razões ainda 
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foram citadas, como falta de tempo, falta de companhia, cansaço, medo de adquirir alguma lesão ou de agravar 
aquela já presente, não gostar de se exercitar e se sentir muito velho. (REICHERT et al., 2007). 

Diante das transformações do estilo de vida, do aumento da incidência de doenças crônicas não 
transmissíveis e dos altos índices de inatividade física, órgãos governamentais e não governamentais perceberam 
que era necessário realizar investimento em projetos de promoção da saúde e priorização da atividade física. (MS, 
2007). 

No intuito de reverter esse panorama, existem diversos programas de atividade física, de âmbito nacional 
CELAFISCS (1998); MS (2002); Matsudo et al., (2004), direcionados para diferentes públicos, que têm como meta 
combater o sedentarismo, promover níveis adequados de atividade física e o conhecimento dos benefícios do 
estilo de vida ativo. 

Este programa se propõe conscientizar e estimular a comunidade da Unicamp sobre a prática regular de 
atividade física como fator de promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT); 
Aumentar o nível e a regularidade da prática de atividade física; Promover uma melhora da capacidade funcional e 
cardiorrespiratória dos usuários. 

Espera-se, portanto, que este trabalho contribua no desenvolvimento e implantação de outras metodologias 
e programas em outras instituições e universidades, objetivando promover a saúde e o bem estar para melhorar a 
qualidade de vida da população atendida nas mesmas. 

Levando em consideração estes fatores, este trabalho objetiva descrever os procedimentos metodológicos 
aplicados nos grupos de atividades oferecidos pelo referido programa mexa-se. 

 
METODOLOGIA 

 

 
Partindo de uma busca literária na área, pretende-se neste trabalho descrever a metodologia e os 

procedimentos utilizados para oferecimento de um programa focando e oportunizando funcionários, alunos e 
docentes para a pratica de atividades físicas no ambiente de trabalho e estudos, como segue descrito abaixo: 

 
- População atendida 

 

 
O Programa é oferecido aos servidores que trabalham na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

em diversos horários e em distintas funções administrativas, técnicas e científicas das áreas de ensino, pesquisa, 
extensão, bem como para os alunos de graduação e pós-graduação da UNICAMP, abrangendo a faixa etária a 
partir de 18 anos de idade, de ambos os sexos. 

 
- Local e horário das atividades 

 
As atividades ocorrem em diversos horários, com início às 07h00 e término às 17h30min, com média de 

uma hora de duração por grupo. O Programa “Mexa-se Unicamp” dispõe de uma Estação de Atividade Física de 
64 m2. Também se utiliza dos espaços da “Praça da Paz”, que conta com diversos circuitos e um calçadão para 
caminhada de 900 m, com uma ampla área verde para a realização de exercícios físicos. Além desta 
disponibilidade, o programa conta com uma academia ao ar livre, adquirida especificamente para o Programa em 
2014. 
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Fotos 1 e 2: Pratica de exercícios na Estação de Atividade Física e na Academia ar livre. 

 
 

 
Fotos 3 e 4: Pratica de exercícios de condicionamento físico através de circuitos. 

 

 
- Anamnese e avaliação física 

 

 
Antes de iniciar o programa, todos os participantes passam por uma avaliação física, com duração de 

aproximadamente uma hora, realizada pelo profissional de educação física responsável pelas atividades. Para 
isso, os interessados precisam agendar uma avaliação física na secretaria do Centro de Saúde da Comunidade 
Unicamp (CECOM). 

Após a inscrição, os sujeitos são submetidos a avaliação física composta por uma anamnese completa 
visando conhecer o participante mais a fundo, bem como conhecer suas dificuldades, limitações, dores e doenças 
associadas, medicamentos utilizados e seu histórico prévio de experiências relacionadas a prática de exercícios 
físicos. 

Após a anamnese são verificadas as medidas antropométricas e de composição como: peso, altura, índice 
de massa corporal, circunferência de cintura, dobra tricipital, e também é estimado o percentual de gordura por 
uma bioimpedância, bem como medidas relativas à saúde, como pressão arterial, saturação de oxigênio, 
frequência cardíaca de repouso e nível glicêmico. Por fim, são realizados testes para analisar a capacidade 
funcional dos participantes, como: Teste de flexibilidade utilizando o Banco de Wells; Dillon (1952), teste de 
agilidade (teste de quadrado) Souza et al., (2006), teste de prancha isométrica, Tong; Wu; Nie (2014) e um teste 
para verificar a resistência aeróbia, como o teste de caminhada de 6 minutos (para pessoas que estão iniciando a 
prática de exercícios físicos Enright (2003), ou o teste de 12 minutos de Cooper (para pessoas mais condicionadas 
que já praticam exercícios físicos). (COOPER, 1968) 

Ao final da avaliação física, o profissional de educação física apresenta um feedback para o avaliado com 
base nas recomendações e valores de referência descritos na literatura. Por fim, de acordo com as condições 
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físicas avaliadas pelo profissional e a disponibilidade de horário do avaliado, é sugerido o grupo ideal para o 
participante. 

 
- Atividades oferecidas pelo Programa Mexa-se 

 

 
Desde sua implantação (2004), o Programa Mexa-se já ofereceu diversas atividades, como alongamentos, 

caminhadas orientadas, ginástica localizada, dança de salão e forró, exercícios respiratórios, exercícios de 
condicionamento físico abrangendo diferentes populações. 

Atualmente o programa oferece atividades em grupo visando diferentes públicos com necessidades 
distintas, porém todos visando um objetivo comum que é o aumento do nível de atividade física visando e uma 
melhora da saúde. De maneira geral, todos os grupos (exceto o grupo de alongamento) realizam exercícios 
aeróbios visando à melhora da aptidão cardiorrespiratória e exercícios funcionais visando aumento de força e 
resistência muscular. Entretanto, cada grupo de acordo com suas características e população têm um foco 
específico, com diferentes propostas e complexidade de exercícios físicos e diferentes intensidades de esforço. O 
grupo de alongamento realiza exercícios de alongamento, relaxamento e respiratórios visando um relaxamento 
muscular, uma melhora de mobilidade articular e uma melhor eficiência respiratória. 

 
- Constituição e características dos grupos 

 

 
Com o objetivo de melhorar os atendimentos à população da UNICAMP, o programa Mexa-se se renovou e 

hoje conta com diversos grupos mais especializados e homogêneos visando objetivos mais específicos na melhora 
da saúde de acordo com cada população. Atualmente o programa conta com 9 turmas divididas em 6 diferentes 
grupos: Grupo doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), Grupo condicionamento Físico, Grupo leve, Grupo 
de obesidade, Grupo alto risco cardiovascular e Grupo de alongamento, cuja a população, objetivos, característica 
do treinamento e principais cuidados especiais estão descritas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Grupos de atividades oferecidos pelo Programa Mexa-se e suas características. 

 

 
Grupos Horário / 

frequência 
 

População 
 

Objetivo 
Característica do 

treinamento / Cuidados 
especiais 

 
 
 
DCNTs 

 
7h  às  8h  e 
16:30 às 
17:30 
3 a 5 x / sem 

 
Pacientes do CECOM 
que possuem algum 
tipo de DCNTs em 
situação controlada 

Melhora da 
capacidade 
funcional  e 
controle das 
doenças crônicas 

Exercícios realizados em 
intensidade de esforço 
moderada, com atenção 
especial aos problemas 
causados pelas doenças 
crônicas. 

 
 
Condicionamento 
físico 

 
8h às 9h e 
12h às 13h  
2 a 3 x / sem 

Pessoas                   da 
comunidade Unicamp 
sem  grandes 
restrições  de 
exercícios 

 
Melhora do 
condicionamento 
físico Geral 

Exercícios com  intensidade 
de esforço de moderada a 
intensa e com nível de 
complexidade dos exercícios 
mais elevado. 

 
 
 
 
Obesidade 

 
 
 
9h às 10h 
3 x / sem 

 
Pessoas com IMC 
entre 30 e 40 kg/m² 
sem                 grandes 
limitações músculo 
esqueléticas 

 
 
Aumento do nível 
de atividade física 
e redução  do 
peso corporal 

Exercícios de baixo impacto, 
porém com intensidades 
moderadas. Exercícios com 
alto gasto calórico realizado 
em circuitos com descanso 
ativo. Este grupo é vinculado 
com o grupo de reeducação 
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    alimentar do CECOM. 
 

 
 
 
 
 
Alto risco 
cardiovascular 

 

 
 
 
 
 
10:30 às 12h 
2 x / sem 

 
 
 
Pacientes do CECOM 
com diabetes e 
hipertensão arterial e 
que não praticam 
exercícios físicos 
regulares 

 
Entender    o 
comportamento 
da PA, FC  e 
glicemia  antes, 
durante e após 
diferentes 
sessões   de 
exercícios 

Exercícios de  intensidade 
leve a moderada. É medido 
antes durante e após cada 
sessão a PA, FC, glicemia, 
saturação de O2 e escala de 
percepção de esforço a fim de 
verificar possíveis riscos à 
saúde dos participantes e 
como o exercício físico 
influencia nesses parâmetros. 

 
 
 
 
Leve 

 
 
 
11h às 11:50 
2 x / sem 

 
 
Pessoas com 
limitações 
musculoesqueléticas, 
dor crônica ou idosas 

 
 
Melhora da 
capacidade 
funcional  e 
redução de dores 

Exercícios de intensidade 
leve a moderada, focando em 
exercícios de  baixo impacto, 
baixa complexidade e baixas 
cargas. Exercícios de 
equilíbrio e coordenativos são 
bastante utilizados. 

 
 
 
 
Alongamento 

 
 
 
14h às 14:45 
1 x / sem 

 
 
 
Pessoas da 
comunidade da 
Unicamp 

Melhora da 
flexibilidade, 
consciência 
corporal  e 
redução da 
tensão muscular 

Este grupo serve como uma 
atividade complementar de 
tratamento, visando a 
melhora da mobilidade 
articular, diminuição da 
tensão muscular e uma 
melhor eficiência respiratória. 

 
Como apresentado na tabela acima, o treinamento físico do Programa Mexa-se é realizado em diferentes 

intensidades e complexidades de exercício variando de acordo com momento do treinamento prescrito pelo 
profissional de educação física, o objetivo e característica de cada grupo. Para mensurar a intensidade de esforço 
todos os participantes são apresentados e instruídos para entender a escala de percepção de esforço de Borg, 
com escala de 1 a 10. (CAVALLAZZI et al., 2005) 

De modo geral, a sessão de treino é dividida da seguinte maneira, 10 minutos iniciais de exercícios de 
alongamento dinâmico e aquecimento, seguidos de 20 minutos de  exercícios aeróbicos (caminhada, trote  e 
corrida) e 30 minutos do treinamento de treinamento funcional (normalmente realizado na forma de circuito). Os 
exercícios selecionados são na sua grande maioria exercícios multi-articulares que trabalham grandes 
grupamentos musculares. Além de exercícios realizados com o peso corporal, equipamentos como halteres, 
caneleiras, bastões, faixas elásticas, colchonetes, steps, jumps, bola suíça, discos de equilíbrio entre outros 
acessórios são utilizados durantes as sessões de exercícios físicos. 

Todos os grupos, exceto o grupo alto risco cardiovascular, são de fluxo continuo e sem limite de tempo, ou 
seja, uma vez que o sujeito ingressou no grupo e manteve uma presença satisfatória - maior que 2/3 de presença 
(66,6%) - ele pode continuar por tempo indeterminado. O grupo alto risco cardiovascular tem duração de 9 
semanas contendo 18 sessões, e comporta até 8 participantes por grupo, sendo realizado 3 grupos por ano. Os 
demais grupos têm um limite máximo de 24 sujeitos. Quando o grupo está com sua capacidade máxima de 
participantes, os interessados são colocados na lista de espera. 

O grupo alto risco cardiovascular merece uma descrição mais detalhada, uma vez que nesse grupo antes, 
durante e após a prática dos exercícios, são realizadas medidas de PA, glicemia, FC, saturação de oxigênio e 
escala de percepção de esforço a fim de verificar como o organismo de cada participante se comporta ao realizar 
os exercícios propostos. E após as 9 semanas de acompanhamento os participantes deste grupo são 
encaminhados para o grupo leve ou o grupo DCNTs. 
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Espera-se que haja a implantação de mais programas visando estimular a pratica de exercício físico com o 
intuito de proporcionar a melhorar do humor e do relacionamento no trabalho, diminuição do peso corporal; 
diminuição dos níveis pressóricos (sistólica e diastólica); estabilidade e diminuição dos índices glicêmicos, 
diminuição do percentual de gordura e do RCQ; diminuição dos níveis de estresse, diminuição  das  dores 
articulares e desconfortos físicos no trabalho; ganho de flexibilidade nos movimentos articulares; melhoria da 
qualidade de vida, da saúde e bem estar geral. 
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CAPÍTULO 21 - BENEFÍCIOS DA PRATICA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA GRUPOS ESPECIAIS 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A atividade física é comportamento natural do ser humano e entre as atividades físicas mais comuns, 

destacam-se a caminhada, a dança, esportes e a pratica 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 mostra que houve uma acentuada redução das doenças  infecto-parasitárias, 
predominantemente nas regiões sudeste e sul e de um aumento progressivo na morbi-mortalidade por doenças 
crônico-degenerativas, representadas essencialmente pelas doenças do aparelho circulatório, doenças do coração 
e também pelas neoplasias. (ZAMAI, 2009). 

Carvalho (2004); Zamai (2009) ressaltam que atualmente no Brasil convivemos com as doenças infecto- 
contagiosas, em larga escala, e também com as chamadas crônicas não transmissíveis – DCNTs. 

Marchi Netto e Bankoff (2007) salientam que o Department of Health and Human Services (DHHS) no final 
do século passado teve importantes mudanças sociais e ambientais e que tem afetado a população como um todo, 
tais como: a explosão demográfica urbana; o aumento da expectativa de vida da população; o maior controle de 
morbidade e morte por doenças infecto-contagiosas substituído por um aumento espantoso nos casos de doenças 
crônico-degenerativas; o uso excessivo (dependência) dos recursos tecnológicos. 

As doenças crônicas degenerativas no Brasil estão relacionadas às mudanças profundas no modo de v ida 
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 dificuldade encontrada no delineamento de estudos sobre este tema 
(PITANGA, 2004; ZAMAI et al., 2008; ZAMAI, 2009). 

Em relação a estes aspectos, pode-se constatar que os produtos tecnológicos e de informática têm grande 
importância para a humanidade, todavia é em grande parte, responsável pelo aumento da inatividade física 
observada nos dias de hoje. (NAHAS, 2003). 

Apesar de o autor citar a importância dos avanços tecnológicos e ao mesmo tempo apontar inadequações 
relativas à atividade física, considera-se que a análise toma a população como se fosse homogênea, 
desconsiderando as diferenças de acesso, de oportunidades e de conseqüências deste avanço tecnológico nos 
diferentes grupos sociais. 

Outro agravante, citado por Nahas (2003), é o consumo de um alto teor de gordura e carboidratos 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 combinam 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. (ZAMAI et al., 2004; ZAMAI et 
al., 2008, ZAMAI, 2009). 

Determinantes sociais, como: o aumento da expectativa de vida, a industrialização, a urbanização e as 
mudanças de hábitos de vida, com conseqüente exposição aos fatores de risco e inadequado estilo de vida, 
contribuem para o aumento da prevalência e incidência desse grupo de doença (DCNT). Este fato é reforçado por 
documento encomendado pelo Banco Mundial a técnicos brasileiros apresentando projeções do crescimento das 
doenças não transmissíveis. 

O estilo de vida é responsável por 54% do risco de morte por cardiopatia, 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 é um fator de risco independente para enfermidade coronariana e acidente 
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vascular, principal causas de morte em todo mundo. O risco de doença cardíaca para as pessoas menos ativas e 
menos condicionadas pode ser o dobro comparado às pessoas mais ativas e condicionadas. (BRASIL, 2001; 
CELAFISCS, 2002). 

A par das evidências de que o homem contemporâneo utiliza-se cada vez menos de suas potencialidades 
corporais e de que o baixo nível de atividade 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 ajudar atingir e manter o peso corporal apropriado e 
contribuem positivamente na mudança de outros fatores de risco de doença coronariana como perfil de lipídeos, a 
resistência a insulina e a hipertensão. Desta forma contribui no controle do Diabetes, colesterol alto, a hipertensão 
arterial e no controle do peso corporal. (BARBOSA, 2003; BARBOSA; BANKOFF, 2008). 

Bankoff et al., (2006) analisaram o nível de práticas de atividades físicas entre funcionários da Unicamp e 
verificaram que 70,6% referem à melhora na saúde, qualidade de vida, desempenho no trabalho e sua relação na 
equipe de trabalho. 

Na opinião de Salve; Bankoff (2004); Zamai (2009); Zamai; Bankoff (2010) a atividade física é uma dos 
elementos fundamentais para a aquisição e manutenção de uma boa qualidade de vida. Suas práticas devem ser 
implantadas nas horas de lazer, em horários de trabalho através de programas específicos. O que contribui 
significativamente no estabelecimento do equilíbrio físico e mental. 

Nessa lógica, há interesses em pesquisar sobre “Saúde”, “Doenças no Brasil”, “Atividade Física”, 
“Qualidade de Vida” e “Estilo de Vida” da população, os quais 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 atividade física habitual da população. 

Entende-se, portanto, que o incremento do nível de atividade 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 a inatividade 
física crescente e a alimentação inadequada desses indivíduos. 

 
Atividade física 

 

 
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 a insulina e a hipertensão. Desta forma, contribui no controle do diabetes, colesterol alto, a hipertensão 
arterial e no controle do peso corporal. (ZAMAI, 2009; ZAMAI; BANKOFF, 2010). 

Bankoff et al., (2006) analisaram o nível de práticas de atividades físicas entre funcionários da Unicamp e 
verificaram que 70,6% dos funcionários apontam melhora na saúde, qualidade de vida, desempenho no trabalho e 
sua relação na equipe de trabalho. 

A atividade física é fundamental para a aquisição e manutenção de uma boa qualidade de vida. A suas 
práticas devem ser implantadas nas horas de lazer, em horários de trabalho através de programas específicos. O 
que contribui significativamente no estabelecimento do equilíbrio físico e mental. (SALVE; BANKOFF, 2004) 

Estudos têm demonstrado os benefícios da atividade física relacionada à promoção da saúde não 
dependem de horas de exercício. Os exercícios podem ser desenvolvidos de forma contínua ou cumulativa em 
sessões de trinta minutos por dia em intensidade moderada são suficientes. (BARBOSA; BANKOFF, 2008) 

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 endorfinas, em especial da beta-endorfina, e a 
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prática de exercícios isotônicos, parece claro os efeitos agudos, benéficos, do exercício físico sobre o humor das 
pessoas e a sensação de bem-estar. (GHORAYEB; BARROS, 1999) 

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

Allsen et al., (2001); Zamai (2009) 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 conseqüentemente a fadiga para tarefas específicas; 
• Alivia o estresse e a tensão; 
• Estimula a atividade mental e; 
• Reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
Na opinião de Maris (2007); Theobald; Diettrich (2007) os benefícios que a atividade física pode trazer para 

as pessoas são infinitos, podendo atuar diretamente no campo da saúde física onde pode-se ter: redução de peso 
e porcentagem de gordura; diminuição da pressão arterial em repouso; melhora do diabetes; redução do colesterol 
total; melhora; melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia. Portanto, pode-se também ter benefícios cárdio- 
respiratórios, melhora da força, tônus muscular, flexibilidade, fortalecimento de ossos e articulações e queima de 
calorias. 

 
Influência da atividade física 

 

 
A atividade física é aceita como agente preventivo e terapêutico de diversas enfermidades. No tratamento 

de doenças cardiovasculares e crônicas, a atividade física tem sido apontada como principal medida não 
farmacológica, assumindo aspecto benéfico e protetor. 

A inatividade física e o baixo nível de condicionamento têm sido considerados fatores de risco para a 
mortalidade prematura tão importante quanto fumo, dislipidemia, diabetes e hipertensão arterial. (POLLOCK; 
WILMORE, 1993). 

Análises epidemiológicas demonstraram que muitos indivíduos morreram simplesmente por serem 
sedentários, isto fez com que a atividade física fosse vista em diversos países como uma questão de saúde pública 
(GHORAYEB, 1999). 

O conceito de sedentarismo não está associado necessariamente à falta de uma atividade esportiva, o 
sedentário é o indivíduo que não atinge gastos calóricos superiores a 1500 Kcal por semana relacionadas a 
atividades ocupacionais. (ZAMAI et al., 2008; BARBOSA; BANKOFF, 2008; ZAMAI; BANKOFF, 2010). 

Existe uma associação entre as mudanças nos hábitos de atividade física e o risco de mortalidade, onde 
indivíduos que adotaram uma atividade física moderadamente vigorosa (intensidade 4,5 MET's) em comparação 
com aqueles que nunca participaram deste tipo de atividade, demonstrando um risco de 41% menor de morte por 
Doença Cardíaca Coronariana (DCC), e o aumento no despendido total de energia superior a 1500 Kcal/semana 
durante as horas de lazer; promoveu uma redução de 28% no risco de mortalidade por todas as causas (ACSM, 
2003). 
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A melhora na saúde do indivíduo que pratica exercício físico regularmente é devido à exposição repetida do 
organismo a uma situação que requer uma reação mais forte do que a correspondente a sua atividade orgânic a 
normal (VASCONCELLOS, 2001; ZAMAI et al., 2005). 

Tal estresse gerado pela pratica regular de exercício físico, produz algumas alterações morfofuncionais no 
organismo também conhecidas como efeitos crônicos dos exercícios a fim de adaptar o individuo a situação ao 
qual está sendo submetido (GHORAYEB, 1999). 

Uma das principais adaptações que o exercício físico promove, podem ser observadas no tecido muscular 
que sofre um aumento de sua secção transversa, denominado "hipertrofia", sendo  acompanhada de  alguns 
fenômenos como aumento nos estoques de glicogênio, aumento do número e tamanho das miofibrilas, maior 
quantidade de água dentro das fibras, maior capacidade da via oxidativa, que é refletida por incrementos na 
densidade mitocôndrial e na atividade máxima de enzimas do processo  mitocondrial de respiração  celular, 
aumento da vascularização e capilarização. (RAMOS, 2000; KRINSKI et al., 2006). 

Estas adaptações reduzem a resistência vascular melhorando o fluxo sangüíneo e ocasionado um maior 
transporte de glicose e lipídios para o metabolismo dos tecidos, e ainda potencializando a ação da insulina devido 
o aumento da proteína quinase AMP-ativada (AMPK) fosforila apontada como mediadora da estimulação da 
captação de glicose induzida pela contração muscular. Alguns defeitos ou desusos (sedentarismo) do sistema de 
sinalização da AMPK poderiam resultar em muitas das perturbações do (DMNID). Onde o aumento da utilização 
desta via de sinalização AMPK por exercícios poderia ser efetivo em corrigir a resistência à insulina. (GAZOLA, 
2001). 

Além de melhorar o transporte e captação de insulina os exercícios tanto aeróbicos quanto os resistidos, 
promovem um aumento do metabolismo basal conhecido como metabolismo de repouso, que é responsável por 
60% a 70% do gasto energético total, contribuindo para a perda de peso, e diminuição do risco de desenvolver 
diabetes, hipertensão, e outras doenças (CIOLAC, 2004). 

A fim de acompanhar e suprir as necessidades de adaptação do tecido muscular, o sistema cardiovascular 
evolui de forma a suprir as exigências crescentes (CARNEIRO, 2002), ocasionando uma hipertrofia das fibras 
cardíacas, tornando o coração maior e mais forte, melhorando assim a capacidade contrátil do miocárdio. 

Esta ação é seguida de um aumento do volume de ejeção, diminuição da freqüência cardíaca de repouso 
(bradicardia), decorrente de uma redução do tônus simpático e um aumento do tônus parassimpático, resultando 
em uma dilatação arteríola e venodilatação. (MAUGHAN, 2000), contribuindo para uma queda da pressão arterial 
sistêmica, melhorando a eficácia do sistema circulatório, e gerando um aumento do VO2 máx. O VO2 máx é o 
melhor preditor para o condicionamento físico. (CARPENTER, 2002). 

Hernandes Jr (2002) relatam que o treinamento anaeróbio não  altera significativamente o VO2 MÁX, 
enquanto o aeróbio produz grande aumento do VO2 máx. 

Sendo os exercícios aeróbios superiores no que diz respeito às adaptações hemodinâmicas como maior 
aumento das câmaras cardíacas eficácia do sistema de transporte de oxigênio (SANTARÉM, 1998; KRINSKI et al., 
2006). 

Basicamente os exercícios resistidos produzem maior hipertrofia das paredes do coração e menor aumento 
de câmaras cardíacas, comparativamente aos exercícios aeróbios. Sendo esta maior hipertrofia do miocárdio 
fisiológica produzida pelos exercícios com pesos, não se acompanhando das complicações da hipertrofia 
patológica produzida pela hipertensão arterial crônica. As câmaras cardíacas podem aumentar ou não durante o 
treinamento resistido, mas nunca diminuem, como pode ocorrer na doença hipertensiva. (SANTARÉM, 1998; 
KRINSKI et al., 2006). 

Esta resposta fisiológica do treinamento resistido em promover aumento nas paredes do miocárdio 
favorecendo a execução das atividades anaeróbias, sendo que estas estão presentes em grande parte das 
atividades vinculadas ao cotidiano (ACSM, 2003). 

Segundo Silva (1999), a adoção de um estilo de vida não sedentário, calçado na pratica regular de 
atividade física, encerra a possibilidade de desenvolvimento da maior parte das doenças crônicas degenerativas, 
além de servir como elemento promotor de mudanças com relação a fatores de risco para inúmeras outras 
doenças. Sugere-se inclusive, que a prática regular de atividade física pode ser, na tentativa de controle das 
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doenças crônicas degenerativas, o equivalente ao que a imunização representa na tentativa de controle das 
doenças infecto-contagiosas. 

A prática de exercícios tanto aeróbios como resistidos são fundamentais para indivíduos saudáveis com o 
para diabéticos e hipertensos, melhorando a saúde e a qualidade de vida destes mantendo as respectivas doenças 
controladas. 

Este projeto tem como proposta estudar as contribuições da prática de atividades físicas orientadas na 
melhoria da qualidade de vida e da saúde de sujeitos acometidos por fatores de riscos e pelas doenças crônicas 
não transmissíveis - DCNTs. 

O objetivo deste trabalho foi analisar os benefícios da pratica de atividades físicas para grupos especiais de 
participantes do Programa Mexa-se Unicamp, abrangendo os grupos de caminhada monitora, ginástica localizada, 
condicionamento físico e consciência corporal. 

 
MATERIAL E MÉTODO 

 

 
População atendida 

 

 
O Programa é oferecido aos servidores, professores, alunos e a comunidade que freqüentam a 

Universidade Estadual de Campinas, de diversas faixas etárias, de ambos os sexos, que trabalham ou estudam na 
universidade em diversos horários, unidades e em distintas funções administrativas e técnicas das áreas de 
ensino, pesquisa, extensão da universidade que se disponha a participar das atividades oferecidas pelo programa 
“Mexa-se Unicamp” desde o mês de junho de 2004. 

Participam atualmente do Programa sujeitos adultos sedentários, hipertensos, cardiopatas, diabéticos e 
outros do sexo masculino faixa etária de 24 a 61 anos de idade de ambos os sexos, servidores e alunos e a 
comunidade vizinha da Universidade Estadual de Campinas. 

 
Procedimentos metodológicos 

 

 
Foram oferecidas práticas de atividades físicas sendo elas: caminhada monitorada, ginástica localizada, 

condicionamento físico e consciência corporal. As aulas foram oferecidas semanalmente na Estação de Atividades 
Físicas do Programa Mexa-se Unicamp, aulas de 50-60 minutos nos períodos da manhã das 07h00 as 8h00 e das 
08h00 as 09h00min e horário do almoço das 12h00 as 13h00 min. Cada aula foi dividida em aquecimento e 
alongamentos (10 minutos); a aula propriamente dita (45 minutos) e a última fase (05 minutos) exercícios de 
relaxamento com músicas. Os sujeitos (participantes) foram submetidos à avaliação e reavaliação através de 
anamnese específica englobando variáveis como idade, peso, altura, IMC, %G, RCQ e um questionário específico. 

 
Local e horário das atividades 

 

 
O “Programa Mexa-se Unicamp” dispõe de uma Estação de Atividades Físicas de lona com 64 m² e uma 

Praça conhecida como “Praça da Paz” contendo quatro circuitos em área verde de 10.000 m², sendo: um circuito 
(calçadão de concreto) abrangendo 1.500m. Além deste, o programa conta com outros três circuitos preparados 
com piso especial composto de areia e serragem para caminhadas leves com as seguintes dimensões: 1° circuito 
de 1.300m; 2° de 864 m e o 3° circuito com 450m, construído especificamente para o Programa, pois contribui para 
a diminuição de impactos nas articulações e coluna vertebral, o qual já foi testado em projeto desenvolvido pelo 
Núcleo de Engenharia Agrícola da Unicamp. 

O Programa Mexa-se está estruturado com uma equipe  multiprofissional para  receber e  atender os 
participantes das 07h00min às 18h30min e as atividades são desenvolvidas e oferecidas à população nos horários 
de maior movimentação da universidade, ou seja, das 07h00min às 10h00min; das 11h00min às 13h00min e das 
17h00min às 18h30min, o que corresponde aos horários de chegada, almoço e saída  dos participantes na 
universidade. 
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Atividades oferecidas 
 

 
Desde a sua implantação o programa tem oferecido atividades como alongamentos, caminhadas 

monitoradas através da pressão arterial e freqüência cardíaca, exercícios localizados, dança de salão e forró, 
exercícios respiratórios e relaxamento, consciência corporal, além de atividades recreativas. 

Além das atividades práticas os bolsistas do programa ainda orientam e realizam avaliações como 
anamnese, peso, altura, índice de massa corporal, freqüência cardíaca, pressão arterial. 

 
Anamnese e consulta médica 

 

 
No momento da inscrição dos sujeitos, foi ministrado um protocolo de anamnese contendo dados pessoais, 

dados relativos à função desempenhada na universidade, bem como informações relativas à saúde e a prática de 
atividades físicas nos últimos doze meses. 

Após aplicação do protocolo anamnese os sujeitos foram encaminhados para avaliações no laboratório, 
sendo sugerido a avaliação dos fisioterapeutas do programa e do médico da sua confiança para maiores cuidados, 
retornando ao programa com as avaliações. Estes procedimentos, certamente nos ofereceu maior segurança nas 
prescrições de exercícios aos sujeitos dos grupos de risco (obesidade, hipertensão, diabetes, portadores de 
cardiopatias, aposentados e a comunidade externa) que comumente freqüenta os serviços oferecidos pela 
universidade, como o Hospital das Clínicas. 

Se o parecer médico foi favorável à sua inclusão nas atividades, os mesmos são encaminhados para 
aferição das medidas de peso, estatura, pregas cutâneas (axilar, bicipital, tricipital, subescapular, supra-ilíaca e 
abdominal) e circunferência da cintura, além da medida da pressão arterial e cálculo do índice de massa corpórea 
(IMC). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Para uma maior compreensão a seguir serão apresentados os resultados de forma gráfica, abrangendo as 

atividades praticas, os fatores de riscos e as doenças crônicas não transmissíveis, bem como os benefícios destas 
praticas em relação à saúde dos participantes. 

 

 
 
 
 
físicas. 

Gráfico 1. % de fatores de riscos e doenças crônicas não transmissíveis em diversos grupos de atividades 
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Verifica-se no gráfico 1 que entre os 35 sujeitos analisados os índices de fatores de riscos e doenças 
crônicas não transmissíveis em diversos grupos de atividades físicas.não são muito altas, mas merece avaliação e 
acompanhamentos pois alguns destes fatores e destas doenças tem acometido diversos sujeitos e o que vale 
ressaltar é a somatória destes. 

 

 
Gráfico 2. Motivos que o levou a pratica de atividades físicas no Programa Mexa-se. 

 

 
O gráfico 2 mostra-nos os diversos fatores que influenciaram os sujeitos a decisão para iniciarem as 

práticas de atividades físicas no programa, mas vale destacar que muitas vezes as pessoas só iniciam uma 
atividade física quando já está adoecido, acometido por diversos fatores de riscos e em alguns casos com as 
doenças crônicas instaladas. 

 

 
 

 
Gráfico 3. Atividades praticadas no Programa Mexa-se. 

 

 
Como nota-se no gráfico 3, a preferência pelas atividades oferecidas pelo programa prevalece o 

alongamento, a ginástica localizada, a consciência corporal e a caminhada monitorada e também pela dança de 
salão são as mais escolhidas entre as diversas atividades. 
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Gráfico 4. Horários escolhidos pelos sujeitos analisados para a pratica das atividades. 
 

 
No gráfico 4 verifica-se que as atividades oferecidas pelo programa tem preferências por três horários de 

atividades, manhã, horário de almoço e no final da tarde, levando em consideração o horário de atividades 
desenvolvidas pelos funcionários da Unicamp e também pelo acordo muitas vezes com a chefia. 

 

 
Gráfico 5. Aspectos que as atividades físicas contribuíram na vida dos sujeitos. 

 

 

 
Gráfico 6. Contribuições para melhorias da qualidade de vida. 
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Gráfico 7. Outros aspectos que as atividades físicas praticadas melhoraram. 

 

 
Verifica-se que tanto no gráfico 5, quanto 6 e 7 as contribuições são das mais diversas e em percentuais 

bastante importantes para saúde, física, mental como na vida social dos sujeitos, englobando a saúde, a qualidade 
de vida e no ambiente de trabalho também. Estes resultados mostram que são muitas as contribuições que 
praticantes de atividades físicas adquirem ao longo do período de praticas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Após análise dos dados encontrados considera como importantes: 

 

 
• Analisando os índices de fatores de riscos e doenças crônicas não transmissíveis em diversos grupos 

de atividades físicas. Não são muito altas, mas merece avaliação e acompanhamentos, pois alguns 
destes fatores e destas doenças tem acometido diversos sujeitos e o que vale ressaltar é a somatória 
destes. 

• Os diversos fatores que influenciaram os sujeitos a decisão para iniciarem as práticas de atividades 
físicas no programa, vale destacar que muitas vezes as pessoas só iniciam uma atividade física quando 
já está adoecido, acometido por diversos fatores de riscos e em alguns casos com as doenças crônicas 
instaladas. 

• A preferência pelas atividades oferecidas pelo programa prevalece o alongamento, a ginástica 
localizada, a consciência corporal e a caminhada monitorada e também pela dança de salão são as 
mais escolhidas entre as diversas atividades. 

• As atividades oferecidas pelo programa tem preferências por três horários de atividades, manhã, 
horário de almoço e no final da tarde, levando em consideração o horário de atividades desenvolvidas 
pelos funcionários da Unicamp e também pelo acordo muitas vezes com a chefia. 

• A maior freqüência semanal das atividades físicas desenvolvidas pelos sujeitos destaca-se 2 a 3 vezes 
por semana, o que atende as recomendações nacionais e internacionais que é de 30 minutos e por três 
vezes por semana no mínimo. 

• Percebe-se as contribuições são das mais diversas e em percentuais bastante importantes para saúde, 
física, mental como na vida social dos sujeitos, englobando a saúde, a qualidade de vida e no ambiente 
de trabalho também. 
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CAPÍTULO 22 - RESULTADOS ALCANÇADOS ATRAVÉS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM 
ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS LOCALIDADES 
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INTRODUÇÃO 

 

 
As academias de ginástica são compreendidas como centros de condicionamento físico que oportunizam o 

ambiente e orientação para a prática de programas de exercícios físicos (ROJAS, 2003). Desde o seu surgimento, 
as academias têm absorvido um número cada vez maior de adeptos, com faixas etárias e motivos de procura 
diferenciados Marcellino (2003), exigindo dos profissionais de Educação Física conhecimentos que vão além dos 
aspectos físicos e biológicos do movimento humano. 

Em 2006 o número de academias já atingia a marca de 20 estabelecimentos (BERTEVELLO, 2006). A 
expansão desse setor é estimulada por uma série de técnicas e inovações que se processam continuamente 
nesses ambientes de prática de exercícios físicos (MASCARENHAS et al., 2007; MARCELLINO (2003). A busca 
da melhoria da condição e aparência física, e as preocupações que por sua vez aparecem cada vez mais 
associadas à própria noção de saúde também são responsáveis pela expansão desse setor (MASCARENHAS et 
al., 2007; MARCELLINO, 2003). 

O sucesso de qualquer programa de exercícios físicos está relacionado à motivação de seus participantes 
(SAMULSKI, 2009). A motivação é caracterizada como um processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, 
considerada uma variável fundamental para a aderência (WEINBERG; GOULD, 2001). No caso dos exercícios 
físicos, a interação entre os fatores pessoais e da situação influenciam a motivação para o início da prática 
(WEINBERG; GOULD, 2001). Desta forma, percebe-se o caráter dinâmico da motivação, em uma freqüente 
relação entre aspectos biológicos, cognitivos e sociais, impedindo ou facilitando a prática de exercícios físicos. 

Um dos principais aspectos que auxiliam no desenvolvimento da motivação é a conscientização dos 
participantes sobre a relevância da prática regular de exercícios físicos enquanto um componente importante para 
sua vida (DECI; RYAN, 2000; ZAMAI, 2009). A conscientização acerca do que leva o indivíduo a buscar alguma 
atividade física também parece fundamental para mantê-lo fisicamente ativo (DESCHAMPS; DOMINGUES, 2005). 

Ao iniciar um programa de exercícios físicos, a maior dificuldade que se encontra é na aderência a essa 
atividade (MALAVASI; BOTH, 2005). A aderência, ou seja, o comprometimento do praticante de exercícios físicos 
com a sua rotina programada de treinamento, não ocorre logo no início da prática, pois há um processo lento que 
vai da inatividade à manutenção da prática de exercícios físicos (NASCIMENTO; SORIANO; FÁVARO, 2009). 
Portanto, os profissionais envolvidos nessa área de atuação devem direcionar atenção tanto no incentivo ao 
ingresso quanto na manutenção de indivíduos em programas de exercícios físicos. De acordo com a American 
College of Sports Medicine (2000), apenas 5% dos adultos sedentários que iniciam um programa estruturado de 
exercícios físicos em academias de ginástica aderem à prática. No Brasil, os estudos sobre aderência têm 
verificado um índice de evasão de aproximadamente 70% entre os praticantes de exercícios físicos em academias 
(ALBUQUERQUE; ALVES, 2007). 

A proliferação das academias de ginástica é uma realidade em todo o mundo e a rotatividade de alunos é 
um fenômeno que estimula os profissionais e pesquisadores da área a investigar os motivos atribuídos à 
permanência nos programas estruturados de exercícios físicos oferecidos nestes espaços (MARCELLINO, 2003). 

Partindo desses pressupostos, o objetivo do presente estudo foi investigar através de levantamos os 
principais motivos, resultados e benefícios alcançados por praticantes de atividades físicas em academias ao ar 
livre em diversas localidades. 
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METODOLOGIA 
 

 
Através de levantamentos em fontes digitais e fontes de papel foi possível detectar alguns resultados de 

pesquisas com sujeitos praticantes de exercícios físicos em aparelhos de academia ao ar livre, o qual englobou 
Limeira, Projeto Ecoparque, Campo Grande, Campina Grande, Cordeirópolis e no Programa Mexa-se Unicamp. 

Para elaboração do presente artigo foi utilizado como metodologia revisão de literatura e pesquisas virtuais, 
referente ao tema abordado que proporcionaram uma visão mais ampla do assunto, bem como pesquisa de 
campo. 

Segundo pesquisas “a busca, o acesso e o uso de fontes de informação facilitam a solução de problemas 
informacionais e colaboram na geração e inovação do conhecimento (p. 17)”. (REIS, 2005). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Os resultados são apresentados em dois quadros, que possibilitam a identificação dos principais motivos 

de aderência da prática de exercícios físicos em academias de ginástica. Paralelamente à apresentação dos 
resultados são realizadas as discussões dos motivos mais relevantes. 

Os motivos de aderência de praticantes de exercícios físicos em academias de ginástica identificados nos 
estudos são apresentados nos gráficos a seguir (01 a 07). 

 
Gráfico 1. Resultados/benefícios alcançados por  praticantes de exercício físico em academia ar livre. 

Limeira – SP. N = 15 sujeitos. 
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Verificando o gráfico 01, observa-se que dos sujeitos pesquisados 60% comentam que os exercícios 
desenvolvidos na academia ao ar livre contribuem para a diminuição das dores no corpo e melhora da saúde, 20% 
disseram que melhora o sono e outros 6,6 melhora do humor. 

196 

 



C
on

di
ci

on
am

en
to

 
fís

ic
o 

R
ec

om
en

da
çã

o 
m

éd
ic

a 

D
ef

in
iç

ão
 

m
us

cu
la

r 

R
ed

uç
ão

 d
e 

pe
so

 

A
tiv

id
ad

e 
na

 
pr

aç
a/

na
tu

re
za

 

E
st

ét
ic

a 

O
ut

ro
s 

6 

Gráfico 2. Resultados/benefícios alcançados por praticantes de exercícios físicos em academia ar livre. 
Ecoparque. N = 50 sujeitos. 
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Enquanto que no programa Ecoparque os sujeitos apontaram que estes exercícios colaboram na melhoria 
do condicionamento físico (30%); por recomendação médica (24%); definição muscular (12%); redução de peso 
(18%); pratica de exercícios na praça/natureza e ao ar livre (8%); estética corporal (6%) e outros. 

 
Quadro 3. Resultados/benefícios alcançados por praticantes de exercícios físicos em academia ar livre. 

Campo Grande - MS. N = 103 sujeitos. 
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Para os sujeitos analisados em Campo Grande, pode-se observar que a maioria (52%) comenta que traz 
melhorias para a saúde; outros 24% para o bem estar; já para 16% contribui na socialização com outros sujeitos e 
os demais comentam que praticam por recomendação médica, bem como para o lazer deles. 
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Quadro 4. Resultados/benefícios alcançados por praticantes de exercícios físicos em academia ar livre. 
Campina Grande - PB. N = 88 sujeitos. 
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Quanto aos sujeitos avaliados na cidade de Campina Grande, nota-se na opinião deles que melhora a 
saúde (50%); 20% comentam que as praticas beneficiam-nos para sair de casa; para 17% estas melhoras a 
auto-estima; 10% diz que as praticas aumentam o relacionamento com amigos e 3% salientam a melhora da 
auto-imagem. 

 
Quadro 5. Resultados/benefícios alcançados por praticantes de exercícios físicos em academia ar livre. 

Campinas - SP. N = 25 sujeitos. 
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Em entrevistas com 25 sujeitos de uma academia ar livre de Campinas, a maioria 63% afirma que estas 
praticam melhoram a estética; a melhora da qualidade de vida 23%; 10% melhoraram o condicionamento físico 
deles e 4% vê como oportunidade de lazer para eles. 
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Quadro 6. Resultados/benefícios alcançados por praticantes de exercícios físicos em academia ar livre. 
Cordeirópolis - SP. N = 32 sujeitos. 
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Dos 32 sujeitos analisados em Cordeirópolis, 16,7% afirmam que os benefícios alcançados contribuem no 
relacionamento no trabalho; a melhora da saúde e do bem estar foram apontados por 25%, bem como a melhora 
da qualidade de vida em geral também 25%; melhora/diminuição do stress 16,6% e 16,7% aponta que gostam das 
aulas e benefícios dos exercícios, resultados semelhantes foram encontrados em outro estudo em duas academias 
na cidade de Limeira e Piracicaba-SP. (ZAMAI; MINETTI; BORTOLIN, 2017). 

 
Quadro 7. Resultados/benefícios alcançados por praticantes de exercícios físicos em academia ar livre. 

Unicamp - Campinas - SP. N = 45 sujeitos. 
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Dos dados encontrados junto aos praticantes de exercícios físicos executados na academia ar livre da 
Unicamp, verifica-se melhoras na disposição diária, diminuição de peso, da saúde em geral, alívio de dores, da 
qualidade de vida, da pressão arterial e da melhora do humor, conforme outra pesquisa realizada através do 
programa Mexa-se. (ZAMAI; BURGUES, 2012) 

Apontamentos estes certificados pela literatura corrente, e, que mais uma vez fica evidente que são 
inúmeros os benefícios alcançados pela pratica de exercícios físicos, praticados em academias, nas ruas, nas 
praças, bosques e também nos aparelhos distribuídos em academias ao ar livre em diversas experiências e 
localidades, como apontados neste levantamento para este trabalho. 

Pesquisa realizada pela Universidade de Essex, na Inglaterra, fizeram estudos com 1.250 pessoas e 
concluíram que as aquelas que faziam exercícios ao ar livre apresentavam melhoras no humor e na auto-estima. 
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Um estudo realizado na Universidade de Glasgow, na Escócia, com 2 mil voluntários fisicamente ativos, 
descobriu que pessoas que fazem exercícios ao ar livre ficam 50% mais felizes do que aquelas que passam horas 
dentro da academia. 

Em estudos, pesquisadores de Exeter, no Reino Unido, concluíram que os adeptos de exercícios externos 
ficavam mais propensos a repetir a atividade dentro  de um período do  que aqueles que só  frequentavam 
academia. A explicação é que realizar exercícios ao ar livre estimula mais os sentidos, o que contribui com a 
motivação para repetir a atividade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Neste sentido pode-se enfatizar que os benefícios proporcionados pela prática de exercícios físicos 

regulares, além de prevenir doenças, melhorar a auto-estima e auto-imagem, contribuem também para diminuição 
de peso, da saúde em geral, alívio de dores, da pressão arterial, da melhora do humor, na disposição diária e a 
qualidade de vida de maneira geral. 

Nota-se que os resultados positivos e benefícios alcançados através da pratica do exercício físico são 
inúmeros, onde ressalta-se a melhora na disposição, diminuição de peso, melhora da saúde geral, relacionamento 
no trabalho, melhora da saúde e bem estar, qualidade de vida, melhora do seu stress, gostar das aulas e 
benefícios obtidos, redução de peso e condicionamento físico, Alívio de dores, Melhora da qualidade de vida, 
Diminuição da pressão arterial, Melhora do humor. 

Portanto, é importante ressaltar que ao se praticar exercício físico ao ar livre, de forma prazerosa, é 
possível melhorar a qualidade de vida do praticante. A instalação de Academia ao Ar livre é de  extrema 
importância para a população que muitas vezes não tem condições de pagar mensalidade em uma academia 
particular, e estas contribuem em mudanças favoráveis seja na perda de peso, na melhora do sono, na melhora 
em relação às dores no corpo, na convivência com outras pessoas e na qualidade de vida dos mesmos. 
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